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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:482933-Statistika-o-prihodima-domacinstava-

Raspolozivo-58368-dinara 

Статистика о приходима домаћинстава: Расположиво 58.368 
динара 

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 55.881 динара, од чега 
је највећи удео издатака за храну и безалкохолна пића 
Републички завод за статистику саопштио је у недељу да су у последња три месеца 2013. године 
просечна месечна расположива средства по домаћинству у Србији износила 58.368 динара. 
 
Највећи удео у расположивим средствима имају приходи из редовног радног односа 43,1 одсто, 
пензије 33,3 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова 5,1 одсто и натурална потрошња 
око четири одсто. 
Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 55.881 динара, од чега је највећи 
удео издатака за храну и безалкохолна пића 41,5 одсто и становање, воду, струју, гас и остала 
горива 17,1 одсто. 
У саопштењу се наводи да на превоз иде 7,5 одсто расположивог новца, на алкохолна пића и 
дуван 4,9 одсто, одећу и обућу 4,8 одсто, на остале личне предмете и остале услуге 4,6 одсто и 
рекреацију и културу 4,4 одсто. 
 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:482937-Sudbina-Simpa-Strateski-partner-dolazi-ali-

posle-izbora 

Судбина “Симпа”: Стратешки партнер долази, али после избора 

АУТОРИ: Д. М. - Д. И. К.  

Судбину пореског дуга "Симпа" решаваће нова Влада Србије, а конверзија 
капитала ће бити завршена у предвиђеном року. Искључена је свака могућност 
блокаде рачуна због неизмирених пореских обавеза - истичу у компанији 
 
"СИМПО" стратешког партнера може да добије тек пошто држава, на име великог 
потраживања, уђе у власништво ове компаније. Рок за то је, према наводима из "Симпа", крај 
априла ове године. Реч је о другом "продужетку" рока за окончање конверзије, због ванредних 
парламентарних избора. 
 

- Конверзија ће бити завршена у предвиђеном року, чиме се искључује свака могућност блокаде 
"Симпа" због неизмирених пореских обавеза - речено је "Новостима" у овој компанији. 
У "Симпу" наводе да је предузеће у поступку приватизације, као и да постоји заинтересованост 
руског партнера за куповину државног пакета акција, али тек након извршене конверзије, када 
ће држава постати већински власник "Симпа". По информацијама из врањске комапније, 
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сигурно је да држава нема интереса да буде послодавац на дужи временски период, већ да у 
што краћем року прода свој пакет акција. 
У Министарству привреде, пак, "Новостима" је речено да одлука о конверзији још није донета. 
 
РУСКО "ДЕЛО"ЈОШ у новембру је Влада Србије обелоданила да је руска компанија "Дело" 

заинтересована да купи "Симпо" из Врања. Тада је истакнуто, после састанка у Влади, да је 

руска компанија "изразила снажан интерес да, након куповине државног пакета акција, 

унапреди пословање "Симпа" повећањем производње и продајом, нарочито на тржишту Руске 

Федерације". 

 
- Потребне радње: нова процена имовине и обавеза, утврђивање нове цене акцијског капитала, 
за конверзију неизмирених обавеза "Симпа" у државни капитал су у току. Још ниједна одлука 
везана за конверзију није донета. О конверзији ће одлучивати будућа влада - истичу у 
Министарству привреде. 
Последњи подаци Пореске управе Србије показују да предузеће "Симпо" на име неплаћених 
пореза и доприноса дугује 3,98 милијарди динара. "Договор" са државом је био да се овај дуг 
конвертује у њено власништво, а компанија потом прода. Камен спотицања, међутим, била је 
вредност акција по којима би држава ушла у власништво "Симпа". 
- По Протоколу потписаном између Министарства финансија и привреде и "Симпа", 27. августа 
2013. године, као и на основу Закључака Владе Србије од 28. августа, били смо у обавези да у 
року од 15 дана извршимо усаглашавање пореског дуга са државним повериоцима, што смо и 
урадили - истиче извор "Новости" у компанији "Симпо". - Такође, по Протоколу били смо 
дужни да до 30. новембра године одржимо скупштину акционара "Симпа" и донесемо одлуку о 
издавању акција ради конверзије пореског дуга, а одржали смо је у договореном року и донели 
све потребне одлуке. 
Међутим, Министарство привреде није прихватило Одлуку о издавању акција пете емисије. 
 
 

 
 
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/domacu-privredu-gura-izvoz 

Домаћу привреду гура извоз 
 

АУТОР: В. Чворков 
 
Све озбиљне институције, и домаће и стране, предвиђају да ће привреда Србије у 
овој години остварити прилично скроман привредни раст, тек око један проценат 
или нешто мало више. Извесно је да ће тај раст домаћа економија имати готово 
искључиво захваљујући расту извоза, 

пошто на повећање продаје на овдашњем тржишту српске компаније тешко могу рачунати. 

Како је саопштила Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), привреда Србије би у 2014. 
требало да оствари раст од 1,3 посто, чиме је та институција кориговала сопствену ранију 
прогнозу од 1,7 посто наниже. Сличне пројекције имају и домаће иннституције: Народна банка 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/domacu-privredu-gura-izvoz
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каже да ће нам БДП расти један посто, а у државном буyету предвиђен је пораст од 1,5 
проценат. 

С обзиром на то да потрошња, како приватна, тако и јавна, у Србији пада, јасно је да домаћи 
привредници немају друге него да се окрену – извозу. О томе у свом извештају говори и ЕБРД, 
наводећи да ће извоз бити главни покретач привредног раста. 

„ЕБРД очекује да ће повратак еврозоне на пут привредног раста имати позитиван утицај на 
укупну српску економију“, прецизира се у извештају, што значи да, како буду расле економија и 
куповна моћ у Европској унији, тако ће и српска привреда моћи више да извози, што ће 
покретати њен даљи развој. 

Подаци о спољнотрговинској размени у јануару ове године које је објавио Републички завод за 
статистику, потврђују ово: извоз робе и услуга из Србије порастао је, рачунато у еврима, готово 
11 процената у односу на прошлогодишњи јануар. 

Друга страна медаље показује пад увоза од чак преко пет процената, што доводи до тога да је 
покривеност увоза извозом сада 73 одсто и већа је чак десет процентних поена него пре годину 
дана. Пад увоза делимично је очекиван, с обзиром на то да се, по подацима из буyета Србије, до 
краја године очекује пад личне потрошње становништва од 1,5 одсто, а државне потрошње од 
чак 4,3 процента. 

Приметно је и да се структура извоза српске привреде осетно променила у поређењу с 
периодом од пре десетак година, што је свакако допринело да извозимо за више новца него 
раније. Некада смо свету највише продавали пољопривредне производе и сировине, а данас у 
структури извоза доминирају, по подацима статистичког завода, друмска возила и електричне 
машине и апарати, а тек на трећем и четвртом месту су обојени метали и поврће и воће. На 
листи првих десет производа у извозу, прво место заузима извоз дизел-аутомобила, следе 
сетови проводника за авионе, возила и бродове, делови за ротационе електричне машине, 
спољне гуме за аутомобиле... Тек на седмом и осмом месту су бакар и смрзнуте малине, као 
производи ниског нивоа прераде. 

У поменутом новом „Економском прегледу Србије“, ЕБРД наводи да је земља остварила 
напредак у поправљању пословне климе, али су, да би се подстакао развој приватног сектора, 
неопходне додатне структурне реформе у области рада, приватизације, банкротства и 
грађевинских дозвола. ЕБРД оцењује да, осим тога, прилив страних директних инвестиција у 
земљу није довољан. 

„Иако је финансијски сектор прилично успешно преживео економску кризу, он је и даље 
осетљив због високог нивоа ненаплативих зајмова, евроизације и дуготрајног процеса смањења 
задужености. Такође је потребна додатна консолидација банкарског сектора“, указује ЕБРД. 

  

Скроман приватни сектор 
Европска банка за обнову и развој указује и на то да је учешће приватног сектора у економији 
Србије још увек скромно те да многе компаније нису довољно конкурентне да би осигурале 
дугорочну одрживост. Бројним фирмама је због кризе потребно финансијско реструктурирање, 
сматра ЕБРД. 
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