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psenice-jeftiniji-od-kifle 

Протест ратара испред владе: Килограм 
пшенице јефтинији од кифле 
З. Радовић  

Пољопривредници незадовољни ниском откупном ценом пшенице, од 16 динара 

по килограму, и тврде да је само њена производња четири динара скупља 

ПРЕДСТАВНИЦИ Асоцијације „Банатски паори“, која окупља 25 удружења из Војводине, 
протестовали су у понедељак испред Владе Србије. Пољопривредници су незадовољни ниском 
откупном ценом пшенице, од 16 динара по килограму, и тврде да је само њена производња 
четири динара скупља, а да о заради сељака нема ни говора. Буне се и због кашњења 
субвенција, али и због процедуре око куповине нафте. 
 

Јан Хусарик, председник Асоцијације „Банатски паори“, рекао је да пољопривредници неће 
постављати никакве рокове, али да очекују да их представници Владе, а пре свега Александар 
Вучић, што пре приме на разговор. 
- Није нормално да један килограм жита кошта, приликом откупа, 16 динара, а да се једна 
кифла продаје за 25 динара - истакао је Хусарик. - Тражимо да се одмах исплате субвенције за 
производњу, као и да нам „другу туру“ нафте, коју сада треба да купимо по цени од 150 динара 
по литру, одмах плате по субвенционисаној цени од 100 динара, а не као до сада да ми дајемо 
150 динара, па да нам држава касније врати 50 динара. Држава мора да реагује на време да се 
сунцокрет, соја и остале јесење културе не би откупљивале будзашто, односно испод цене 
производње. 
Хусарик је напоменуо да паори, засад, не желе да најављују протесте са пољопривредном 
механизацијом, како не би правили проблеме грађанима и држави која је у тешкој ситуацији. 
Члан Управног одбора „Банатских паора“ Мирослав Грубанов је нагласио да ниједна фирма не 
би продавала своје производе упола цене, као што се то тражи од пољопривредника. 
ЏАКОВИ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ произвођачи донели су осам џакова пшенице, а на њих су ставили и 
кувано жито и свећу са образложењем да је то симболично „даћа за српску пољопривреду која 
је у веома лошем стању“. Њихов план, да испред зграде изруче пшеницу, осујетила је полиција, 
тако што су упозорени да ће им комунална полиција одмах написати казну. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:447592-Penzije-i-plate-nikad-nize 

Пензије и плате никад ниже 
Б. СТЈЕЉА  

Најниже плате и пензије се све више обезвређују, а оне највише, којима 

располаже мањина, и даље расту. Пола милиона радника прима минималац, док 

њихови директори подижу до десет пута дебље коверте 

РАДИО сам у савезним органима, а у пензију сам отишао пре 23 године. У односу на тај период, 
све се променило нагоре. Тада је плата чистачице била пет пута мања од министарске, а данас, 
примера ради, највише плате у Управи за контролу летења иду и до 10.000 евра месечно док 
чистачице и даље добијају сићу - каже Зоран Дуловић из Новог Сада (74). 
 

Он каже да су сличну судбину доживеле и пензије јер је 1990. године, када је постао пензионер, 
подизао новац у вредности од 1.370 марака, а данас - 400 евра, дакле три пута мање. У његовим 
првим пензионерским данима, приходи су му били 10 пута већи од пољопривредних пензија, а 
данас добија једва четири пута више од земљорадника. 
- Положај и радника и пензионера је неупоредиво лошији него пре двадесет година. Тада сам 
био гроф, а данас се свега одричем. Овим путем ћемо сви доћи до просјачког штапа - прича 
Дуловић. 
Становништво у Србији се, очигледно, раслојава. У Републичком заводу за статистику су 
израчунали да од 1.023.044 запослених код правних лица (у привредним друштвима, 
предузећима, установама, задругама и организацијама), чак 46.201 не добија ни динара, 34.934 
прима мање од 20.010 динара колико је законски минимум, а 41.578 се врти око минималца. С 
друге стране, 55.302 добија између 120.000 и 150.000 динара и још 36.809 најмање 1.500 евра 
месечно. 
БОНУСИ, СТИМУЛАЦИЈЕПремијерска плата у Србији је скоро 173.000 динара, 167.000 добија 
први човек ЕПС-а, а 176.000 ЈП „Србијагаса“, 360.000 РТС-а, 470.000 Телекома... - Законом о 
ограничењу највиших зарада у Јавном сектору је прописано да плата директора не би смела да 
пређе 150.000 динара месечно, али то се односи само на основну зараду. На њу се, међутим, 
могу додати накнаде за минули рад, стимулације, бонуси... - каже Цветановић. 

- Пре 2000. године нису постојале толике разлике међу платама, али од тада је све већи јаз 
између највиших и најнижих зарада - прича Ивица Цветановић, председник Конфедерације 
слободних синдиката и додаје да истовремено огромна већина запослених добија најмање 
могуће износе, док мањина убире кајмак. - Нарочито се злоупотребљава минималац. Иако је 
законом предвиђено да зарада од 20.010 динара може да се исплаћује краткорочно, односно 
само у случају када предузеће падне у кризу, у Србији око пола милиона радника фактички 
ради за овај новац иако послодаваци имају добру зараду. Томе се мора стати на пут. 
Он каже и да синдикалци нису против да менаџери који воде цело предузеће добијају добре 
плате и високе бонусе, али да је пракса, нажалост, показала да се велики колач делио и када је 
фирма била у минусу, а радницима просипане мрвице. 
Све веће разлике су и у пензијском систему. Према последњим подацима Фонда ПИО највећа 
пензија данас износи 120.463 динара, а најмања је 12 пута мања - 10.149 динара. 
- Стандард пензионера се све више руши и то је постало незаустављиво - каже Милан Ненадић, 
председник Савеза пензионера Војводине. - Држава је гарант исплате, али упркос томе, реална 
вредност пензије све више пада. Инфлација је већа од процента усклађивања па се сада више 
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од 50 одсто најстаријих налази на ивици егзистенције иако су све време, од својих плата, 
издвајали за доприносе. 
ПАДА ПЛАТА 
ПросеЧна зарада исплаћена у првих шест месеци ове године је, у односу на исти период 
прошле, реално мања за 4,8 одсто - кажу У РЗЗС и додају да је међу радницима који нису 
примали плате, највише оних из прерађивачке индустрије (16.385), али и из грађевинарства 
(6.429), здравствене заштите (4.559), трговине (3.799). 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:447570-Za-porez-duguje-60-odsto-komunalnih-

preduzeca 

За порез дугује 60 одсто комуналних предузећа 
З. Радовић  

Од укупно 321 фирме дуг већи од милион динара има чак њих 57. Ни динара не 

дугује само 71 предузеће 

 
ВИШЕ од 60 одсто јавних комуналних предузећа у Србији, чији су оснивачи локалне 
самоуправе, дугују држави за порез. Од укупно 321 фирме дуг већи од милион динара има чак 
њих 57. Ни динара не дугује само 71 предузеће. Први на дугачкој листи неплатиша, са највећом 
цифром коју нису измирили, су ЈКП „Лазаревац“, „Стан“ из Новог Сада, „Стандард“ из Великог 
Градишта, „Борјак“ из Врњачке бање“, „Гроцка“, „Нискоградња“ Крагујевац. Међу 20 највећих 
дужника су чак три новопазарска комунална предузећа „Водовод и канализација“, „Чистоћа“ и 
„Топлана“. 
 

У репрограм дугова, који је Влада омогућила, до краја јула је ушло само шест фирми чији су 
оснивачи локалне самоуправе, међу којима су „Водовод“ из Прокупља, младеновачке „Пијаце“, 
ЈАТ Кетеринг, „Водовод“ из Смедеревске Паланке, ЈКП „Лазаревац“ и „7. јули“ из Баточине. 
- Влада је донела и посебан закључак за два комунална предузећа из Врњачке Бање, за „Борјак“ 
и „Бели извор“ - наводе у Пореској управи. - Они су под повољним условима добили 
репрограм, са грејс периодом до нове године, а затим ће дуг отплаћивати на 24 рате. 
Први на списку неплатиша, ЈКП „Лазаревац“, које је држава „теретила“ за 503.814.734 динара, 
ускоро би требало да се реши дуга. 
- Потписали смо репрограм на две године и не очекујемо да ће враћање дуга бити лако - каже 
директор ЈКП „Лазаревац“ Милисав Крстовић. - Отписали су нам камату од око 125 милиона 
динара. Сигурно ће бити проблема и са отплатом дуга и са зарадама, али ми очекујемо да нам 
помогну општина, град Београд и „Колубара“, јер су се сви они претходних година 
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залагали да цене наших услуга не поскупљују. Свесни смо да је и сада људима све тежа 
ситуација, па опет не можемо драстично подићи цене, иако би нам то у овом тренутку значило. 
Од почетка године Пореска управа је по репрограмима од свих дужника наплатила 268 
милиона динара. Захтев за отплату на рате поднело је 2.227 предузећа и установа, од којих је 
1.710 одбијено. У структури репрограмираног дуга највеће учешће има ПДВ, са чак 57 одсто. 
Шансу да покуша да се реши свог терета добило је 517 фирми, које укупно дугују милијарду и 19 
милиона динара. Рок за отплату је 24 месеца, а до 30. јуна су наплаћена 82 милиона динара и 
преостало је још 937 милиона динара. 
ПОНИШТИЛИ 26 РЕПРОГРАМА 
ПОРЕСКА управа од почетка године је поништила 26 репрограма, од којих је код 10 започета 
принудна наплата неплаћеног дуга, док код 16 још није. У овој институцији кажу да остали 
дужници углавном поштују рокове и на време измирују обавезе за све доспеле рате. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397405/Blokada-racuna-za-200-javnih-preduzeca 

ЦРНИ ДАНИ ЗА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛЦЕ 

Блокада рачуна за 200 јавних предузећа 

Само осам од више од 200 јавно-комуналних предузећа чији је оснивач локална самоуправа 

или град, а која на име пореза и доприноса за запослене дугују вишемилионске износе, ушли су 

у репрограм дуговања. 

Пошто нису успели да обезбеде 
гаранцију својих локалних самоуправа да ће вратити дуг, сва остала предузећа биће блокирана 
уколико након опомене не плате обавезе сазнаје “Блиц” у Пореској управи. 
 
Закључком Владе Србије локалним јавно-комуналним предузећима омогућено је да потпишу 
уговор са Пореском управом који би им омогућио да отплаћују дуг у месечним ратама, али под 
условом да иза њих као гарант стане локална самоуправа. То решење важило је до 31. јула ове 
године. 
  
- Пошто та могућност више не постоји, то значи да ће рачуни предузећа која дугују за порезе и 
доприносе бити блокирана. Они би у репрограм дуга могли поново да уђу једино уколико 
Влада Србије поново донесе закључак којим би им то омогућила - речено је за “Блиц” у 
Пореској управи. 
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ЈКП која су обезбедила гаранције локалних самоуправа су ЈКП „Водовод“ из Прокупља, 
младеновачка ЈКП „Пијаце“, „Јат кетеринг“, ЈКП „Водовод“ из Смедеревске Паланке, ЈКП 
Лазаревац и “7. јули” из Крагујевца. 
  
Блокаду рачуна избећи ће и два комунална предузећа из Врњачке Бање - “Борјак” и “Бели 
извор”. 
 

Тешки дугови 
 
Од укупно 321 предузећа, чак 57 дугује више од милион динара, а свако четврто нема никаквих 

обавеза према Пореској управи. Укупни дуг првих тридесетак предузећа на листи највећих 

дужника достигао је износ од скоро две милијарде динара. Први на листи је ЈКП Лазаревац са 

износом од око 500 милиона динара. Ово предузеће је потписало уговор о репограму. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/397359/Sindikat-Zahtevi-rudara-skoro-isti-kao-1903-godine 

Синдикат: Захтеви рудара скоро исти као 
1903. године 

Бета 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић казао је данас да су ове 

године када се обележава 110 година од штрајка рудара Сењског рудника, поводом којег и 

постоји Дан рудара у Србији, захтеви рудара скоро исти као и тада. 

"То су бољи услови рада, веће плате. И данас се у рудницима Србије, посебно у рудницима с 
подземном експлоатацијом, а ништа боље није ни у рудницима с површинском експлоатацијом 
- ради се у тешким и нездравим условима", рекао је Вујовић на састанку с министром 
природних ресурса, рударства и просторног планирања Србије Миланом Бачевићем, поводом 
Дана рудара, 6. августа. 
  
Вујовић је казао да је затев синдиката да се рударима омогући да раде у условима који 
задовољавају европске стандарде, да су им живот и здравље безбедни, да им се обезбеде веће 
плате и да се реши питање због којег рудар са 40 година радног стажа не може да оде у пензију 
јер нема довољно година живота. 
  
Министар Бачевић је казао да је питање пензионисања и бенефицираног радног стажа рудара у 
надлежности Министарства рада, али да ће његово министарство учинити све да се побољша 
радни статус рудара. 
  
Рударски сектор Србије који обухвата и истраживање, експлоатацију и прераду минералних 
сировина, запошљава 24.000 радника што је око 2,3 одсто укупног броја запослених у Србији. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/397359/Sindikat-Zahtevi-rudara-skoro-isti-kao-1903-godine
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Дан рудара је установљен у знак сећања на 6. август 1903. године када су се рудари Сењског 
рудника штрајком изборили за повратак на посао тројице својих отпуштених колега, добили 
скраћено радно време и бесплатно уље за осветљавање јама. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bacevic-Velike-rezerve-zlata-i-bakra-u-Srbiji.sr.html 

Рудници развојна шанса Србије 
Највише интересовања странци показују за истраживања лежишта злата, литијума, бора, бакра 
и пратећих метала 

У Србији су откривене велике рудне резерве злата и бакра у Тимочкој крајини. Многе стране 
компаније се интересују за геолошка истраживања, а посебно су им интересантна налазишта 
литијума, ког највише има у Јадру и западној Србији. 

– То је озбиљна развојна шанса Србије и ми немамо право да је не искористимо на најбољи 
могући начин. Ова земља је на најбољем могућем путу да се преко ове привредне гране што пре 
покрене и запосли знатан број нових људи у српским рудницима – рекао је Милан Бачевић, 
министар природних ресурса, рударства и просторног планирања, на ручку са рударима и 
њиховим синдикатом поводом Дана рудара који се данас обележава. 

Министар је нагласио да држава нема новца за истраживања, али постоје стране компаније 
које га имају и које желе да га уложе. Тим поводом је најавио да ће држава ускоро потписати 
споразум о геолошким истраживањима са кинеском државном компанијом „Битек рисорсиз”, 
са чијим представницима се јуче састао. Она је већ неколико година присутна у Србији преко 
компанија „Рио Тинто” и компаније „Авала рисорсиз”. 

Бачевић је појаснио да је у питању сарадња која не производи обавезе, већ научна и 
технолошка сарадња између Геолошког завода Србије и Геолошког института Кине. 

– Желимо да природна богатства која су неоткривена, а леже у утроби земље, употребимо у 
функцији развоја наше привреде. Намера нам је да се природна богатства наше земље и 
прерађују у Србији, јер тако можемо да развијамо технологију прераде – нагласио је Бачевић. 

Министар је подсетио да је урађен нови нацрт закона о рударству и геолошким 
истраживањима, који предвиђа бољи амбијент за улагања у Србију, додајући да, такође, има 
много страних компанија које су заинтересоване за склапање стратешког партнерства. 

У претходној години дана министарство је издало укупно 51 одобрење за извођење геолошких 
истраживања минералних сировина и 78 одобрења за хидрогеолошка истраживања. 

Највише интересовања, према његовим речима, било је за истраживање злата, литијума и бора, 
бакра и пратећих метала, а финансијска улагања у геолошка истраживања износила су 6,6 
милиона евра. 

Рудари су јуче рекли да им се плате крећу између 60.000 и 100.000 динара. И сами признају да 
су то за Србију пристојне плате, али с обзиром на природу њиховог посла оне су недовољне. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bacevic-Velike-rezerve-zlata-i-bakra-u-Srbiji.sr.html
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 Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца, подсетио је јуче да је прошло 100 
година од штрајка рудара у Сењским рудницима и они су имали захтеве истоветне данашњим – 
бољи услови рада и веће плате. 

Министар им је обећао да ће се залагати за бољи радноправни положај рудара и да ће у 
сарадњи са другим министарствима радити на решавање њихових проблема. 

 
Дубинска реконструкција 
Бачевић је рекао да су неопходне промене у организацији унутар владе и да ће наредних дана 
тема бити евентуално прегруписавање или спајање одређених министарстава, јер 
реконструкција владе, према његовом мишљењу, треба да се спроведе по дубини, а не само 
персонално. 

– Извесне промене су заиста неопходне, али разговоре о тој теми још нисмо водили. Чињеница 
је да до тога треба да дође – рекао је Бачевић 

Упитан да ли се размишља о спајању енергетике и рударства, он је рекао да није немогуће и 
није нелогично, али постоје и друге варијанте. 

Он је ипак напоменуо да је рударство привредна грана која може и самостално да постоји, док 
је енергетика корисник онога што ствара рударство и више је везана за индустрију и привреду 
него за истраживања. 

М. У. А. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_pola_godine_ostvarena_dobit_od_27_milijardi_dinara.4.html?news_id=26

5575 

Привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“ међу најуспешнијим компанијама 

у Србији 

За пола године остварена добит од 2,7 
милијарди динара 
АУТОР: З. ВАСИЋ 

Костолац - Дан предузећа и Дан рудара Србије, који се традиционално обележавају 6. августа, 

привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“ дочекује са оствареном пословном 

добити од 2,7 милијарди динара. Према речима првог човека компаније Драгана Јовановића, 

рационализације трошкова су дале ефекте у првој половини године а то је, како каже 

Јовановић, кључни задатак свих запослених до краја године. 

 
ПД „ТЕ-КО Костолац“ јесте компанија у саставу Електропривреде Србије, која реализује 
највећи инвестициони подухват, а реч је о ревитализацији блокова и изградњи 
инфраструктурних објеката у вредности од 340 милиона долара. У току су и завршни 
преговори који се односе на инвестиције за градњу новог блока Б3 снаге 350 мегавата и 
проширење капацитета Површинског копа „Дрмно“ на 12 милиона тона угља годишње. О 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_pola_godine_ostvarena_dobit_od_27_milijardi_dinara.4.html?news_id=265575
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_pola_godine_ostvarena_dobit_od_27_milijardi_dinara.4.html?news_id=265575
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циклусу инвестиционих планова ПД „ТЕ-КО Костолац“, директор Драган Јовановић је рекао да 
се наставља након дефинитивног одобравања државног аранжмана, који подразумева 
задуживање код кинеске државне банке за реализацију друге фазе пројекта Костолац. 

- Држава као гарант и даље остаје у пројекцији буџета за ову годину. У овом тренутку водимо 
финалне техничке економско-правне преговоре са кинеским партнерима око усаглашавања 
свих елемената будућих уговора. Паралелно са тим, завршава се и студија оправданости и 
процена утицаја на животну средину, тако да се, по неким проценама, септембар рачуна као 
датум првих потписивања докумената а можда и самог уговорног споразума. Динамика радова 
одредиће почетак изградње блока Б3, али оно што је сигурно за наредну годину јесте да 
Привредно друштво очекује пројектовање и прибављање свих сагласности и дозвола, изјавио је 
Јовановић. 

За седам месеци ове године у Костолцу је произведено око 3,4 милијарде киловат-часова 
електричне енергије и испоручено електроенергетском систему наше земље, што је нешто 
мање од амбициозног плана за ову годину од 6,6 милијарди киловат-часова. Прва половина 
ове године била је хидролошки добра, што је погодовало производњи струје из 
хидропостројења, а термокапацитети су зато радили са смањеним капацитетом. На 
Површинском копу „Дрмно“ до краја јула је произведено око 4,6 милиона тона угља и 25 
милиона кубних метара откривке. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vecina-malih-preduzeca-ne-prezivi-prve-tri-godine 

Већина малих предузећа не преживи прве 
три године 
 

Већина малих и средњих предузећа (МСП) престане са радом у прве три године од 
оснивања, и да би се то избегло потребно је уз државну, обезбедити и подршку 
развојних фондова и додатне изворе финансирања, оценили су данас учесници 
округлог стола у Привредној комори Београда. 

Председник Привредне коморе Београда, Милан Јанковић, сматра да је један од проблема тај 
што банке имају највеће камате у региону и Европи, да не разумеју и не подржавају 
предузетнике, већ "гледају искључиво свој  финансијски интерес" и зато нису једина категорија 
на коју се треба ослонити. Он је оценио да је једна од водећих европских институција за 
финансирање, ЕБРД, скоро непозната малим и средњим предузећима, додавши да ће та банка 
у сарадњи са Комором понудити финансирање пројеката и учествовати у едукацији 
привредника у сарадњи са владом и министарством. 

Директор Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Матео Патроне, најавио је већу подршку у 
наредном периоду за МСП, чије ће пројекте финансирати у износима од једног до 10 милиона 
евра. Он је навео да је ЕБРД од 2001. године у Србију уложила три милијарде евра, и то више у 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vecina-malih-preduzeca-ne-prezivi-prve-tri-godine
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јавни него у приватни сектор. Нова стратегија за Србију подразумеваће да приватни сектор 
заузме централно место - пољопривреда, механичка индустија, ИТ, производња, навео је 
Патроне. 

"Малим и средњим предузећима ћемо такође помоћи кроз услуге саветовања, како би боље 
развили бизнис и маркетинг планове и побољшали финансијско управљање", додао је он. 

Помоћница у Министарству финансија и привреде, Нина Самарџић, мишљења је да малим и 
средњим предузећима главни проблем више није раст и развој, него финансирање и опстанак. 

"Ретка су МСП која се могу похвалити плановима који се односе на развојне активности, 
иновације, проширење капацитета, већ углавном размишљају како да скупе довољно новца да 
исплате зараде запослених и плате све пореске дажбине", истакла је Самарддзић. 

Она је казала да је неопходно да се држава и приватни сектор "погледају у очи" и  кажу шта 
желе једни од других. МСП највише преферирају државне изворе финансирање, али, с друге 
стране, када држава инсиситира на финансијској и пореској дисциплини, они то треба да 
испоштују, сматра Самарџић. Према њеним речима, банке до сада нису биле толико 
заинтересоване да финансирају МСП због високог кредитног ризика, високих трошкова обраде 
захтева, а малог износа кредита, што им није профитабилно, при чему највећи број кредита у 
Србији износи до 25.000 евра. 

Самарџић је казала да, иако статистика показује да већина предузећа опстане до три године, 
потребно им је помоћи не само да преживе, већ да запосле што више људи. 

"Морамо да унапређујемо пословни амбијент, да што пре превазиђемо предрасуде и 
успоставимо све могуће механизме који су примерени нашем финансијском тржишту, које ће 
га унапредити", навела је и додала да су потребне и финансијске институције које ће понудити 
приступ фондовима за МСП. 

Самарџић је додала и да ће Министарство до краја године Скупштини доставити Закон о 
фондовима ризичног капитала. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rastu-bdp-i-izvoz-zaposljavanje-skripi 

Расту БДП и извоз, а запошљавање шкрипи 
 

Европска комисија је у најновијој економској анализи оценила као кључни 
напредак то што је Европски савет у јуну одлучио да се са Србијом покрену 
преговори о чланству, уз главну процену да је српска привреда изашла из рецесије 

и да је реални бруто домаћи производ достигао раст од 2,1 посто. 

Такође је истакнуто је да је повећан српски извоз, да је инфлација у мају “сезонски” пала на око 
девет посто, док је незапосленост и даље велика, а буџетски дефицит премашио пет одсто. 

У анализи СЕ-а напомиње се да је одлука вођства ЕУ да се покрену преговори о чланству 
уследила пошто је постигнут споразум о сређивању односа Београда и Приштине “којим ће 
бити успостављена Асоцијација / Заједница општина са српском већином на Косову”, с тим што 
ће претходно Европски савет потврдити мандат за преговоре са Србијом. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rastu-bdp-i-izvoz-zaposljavanje-skripi
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ЕК указује на то да је “српска влада у јуну извршила ревизију буyета и циљани дефицит с 3,6 
одсто повећала на 5,2 процената БДП-а, пре свега због слабих прихода у првим месецима ове 
године”. 

Међу кључне развојне мере је убројано и то што је Влада у Београду усвојила и “програм 
реформе јавног сектора, укључујући Акциони план за потпуно преустројство предузећа до 
половине 2014. године”. 

“Економски опоравак на уској основи није још довео до побољшања на тржишту радне снаге” и 
незапосленост је у априлу износила 24,1 одсто, док је годину раније била 25,5 одсто радно 
способног становништва. 

Највећа стопа незапослености, и то око педесет одсто, указује ЕК, погађа у Србији 
становништво до 24 године. 

Ипак, број запослених је у првим месецима порастао 3,2 посто, “али су неки послови прешли у 
’сиву’ економију, тако да је запосленост у приватном сектору порасла на 12,3 одсто”. 

После пада производње од 1,7 одсто у прошлој години, Србија је изашла из рецесије, раст БДП-
а је достигао 2,1 процента, а у расту извоза је знатног удела имала произвођња у фабрици 
“Фијат аутомобили Србија”. 

У анализи се напомиње да је домаћа тражња остала слаба и, штавише, дошло је до годишњег 
пада од 1,1 одсто јер је незапосленост и даље велика, а реални приходи становништва су 
наставили да падају. 

Такође се каже да је “после великог пада у последњем тромесечју 2012. године инвестирање и 
даље у паду”. 

Ипак, дошло је до раста многих сектора и пољопривреда је, после временских недаћа у 2012. 
години, забележила скок у производњи од 16,7 посто, мада је у трговини на мало пад био 
четири одсто, а у грађевинарству чак близу 25 процената. 

Увоз је, наводи ЕК, због слабе домаће тражње пао близу четири процента, а скок извоза се 
највише дугује пласману машина, апарата и транспортне опреме, као и хемијских произовда и 
нафтних деривата после завршетка модернизације Рафинерије “Панчево”. 

Српска влада је платила унапред 330 милиона евра дугова Лондонском клубу, тако да је крајем 
маја јавни дуг износио 19 милијарди евра, односно око 60 одсто БДП-а.        

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzije-nikako-da-stignu-poskupljenja 

Пензије никако да стигну поскупљења 
 

Мада је од 1. августа струја поскупела за 11 процената, а од септембра се најављује 
већа цена хране за око 20 одсто, пензионерима је до краја године држава 
обезбедила повећање пензија за само пола процента. 

Тако је утврђено недавно усвојеним изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
јер, како је речено, новца за веће повећање пензија - не само ове године, већ у првој половини 
2014, нема. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzije-nikako-da-stignu-poskupljenja
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Пола процента увећане пензије до пензионера стићи ће тек почетком новембра, када се 
исплаћују принадлежности за октобар, од када важи увећање. Већ само поскупљење струје веће 
је за 10,5 процената од повећања које у новембру следи најстаријима, а колико ће пензије 
додатно обезвредити сва друга најављена и ненајављена поскупљења не треба ни помињати. 

Председник Савеза пензионера Војводине Милан Ненадић објашњава за наш лист да је 
најмање што држава може учинити за пензионере то да им се пензије усклађују с растом 
трошкова живота. Додаје да је то једини начин да се заустави суноврат животног стандарда те и 
овако социјално угрожене категорије становништва. 

Љ. Малешевић 
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од 6.августа) 
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