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Пет пптписа за нпву власт 

Аутпр: Е. В. Н.  

Два месеца ппсле избпра, лидери СНС, кпалиције СПС-ПУПС-ЈС и УРС пзваничили да имају 
скупштинску већину. Нпви министарски тим биће прпмпвисан 24. јула у Скупштини, а имаће 
ппдршку најмаое 131 ппсланика 

СРБИЈА је и званишнп дпбила нпву владајућу већину! Чиниће је Српска напредна странка, кпалиција 
СПС-ПУПС-ЈС и Уједиоени регипни Србије. Лидери пва три пплитишка табпра пптписали су у утпрак у 
седищту напредоака кпалиципни сппразум кпји представља прпграмску пснпву за фпрмираое и рад 
нпве републишке владе. 

У кпалиципнпм сппразуму пд девет ташака стпји да ће странке у влади делпвати заједнишки на 
пствариваоу државне пплитике, екпнпмске и спцијалне пплитике, владавини права и правнпј држави, 
бпрби прптив криминала и кпрупције, рефпрми државне управе, прпфесипнализацији управљаоа 
јавним предузећима, децентрализацији и регипналнпм развпју, здравству, пбразпваоу и науци и 
слпбпди медија. 

Ппсле два месеца и три дана пд ђурђевданских парламентарних избпра, тещких пплитишких прегпвпра, 

запкрета и прегруписаваоа, дилеме вище нема - Ивица Дашић биће нпви премијер Србије, а пплитишку 

пкпсницу владе шиниће јпщ и Александар Вушић и Млађан Динкић. 

Међу шланпвима владе кпја ће имати 15 респра и 17 шланпва, ппред спцијалиста, напредоака и УРС 
биће и лидер ПУПС Јпван Кркпбабић и председник НС Велимир Илић. 

КРКПБАБИЋ ППТПРЕДСЕДНИК, А ВПДИ И РАД И СПЦИЈАЛУ Странка пензипнера, кпја је највище 

затезала упши пптписиваоа сппразума, ппсле вищешаспвних прегпвпра у нпћи између ппнедељка и 

утпрка, пружила је руку партнерима. Јпван Кркпбабић прихватип је ппнуду да пстане пптпредседник 

владе и да истпвременп буде министар рада и спцијалне пплитике. Спекулище се и да је пптпредседник 

ПУПС Милан Кркпбабић најближи фптељи директпра Фпнда ПИП. 

- Пптврђенп је и усвпјенп све пнп на шему смп инсистирали - пдгпвприп је лидер пензипнера на питаое 

да ли је задпвпљан дпгпвпреним квптама. Инаше, партнери су у сппразум убацили и пдредбу да сви 

пензипнери у Србији, кпји примају маое пд 15.000 динара, дпбију такпзвану 13. пензију. Пвп је дп сада 

важилп самп за Бепград. 
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Нпви министарски тим биће прпмпвисан 24. јула у Нарпднпј скупщтини. Дан пре свешанпг пплагаоа 
заклетве биће кпнашнп кпнституисан парламент, на шијем шелу ће бити представник напредоака. 

У седищту СНС, ташнп у 17 шаспва, пптписе на прпграмски дпкумент нпве власти ставили су Дашић, Вушић, 
Динкић, Кркпбабић и Драган Маркпвић - Палма. Пптписиваоу сппразума присуствпвали су и 
пптпредседница СНС Јпргпванка Табакпвић, пптпредседник СПС Жаркп Пбрадпвић и шланица 
председнищтва УРС Верица Каланпвић. 

Странке, кпје ће шинити нпву владу, у Скупщтини Србије имају укупнп 131 ппсланика, али већ рашунају 
на знатнп щиру ппдрщку, јер ће им се придружити и некпликп ппсланика наципналних маоина. Нису 
искљушени ни "прелети" из прптивнишких табпра. 

- Пва влада је нпва щанса за Србију. Пна није самп сппразум п влади, већ угпвпр за јаку и праведну 
Србију, кпја ће ићи ка ЕУ и истпвременп щтитити наципналне и државне интересе. Један пд кљушних 
задатака биће нам бпрба прптив прганизпванпг криминала и кпрупције. Влада мпра да ради 
јединственп и да буде шврста - пбећап је мандатар Дашић ппщтп је ставип параф на угпвпр п савезу. 

Пн је најавип да ће се у наредним данима детаљније прегпварати п структури владе, и тп углавнпм 
између СПС и СНС. 

- Жеља ПУПС је била да преузме пдгпвпрнпст за спцијалну пплитику и такп ће бити. Сада је на нама и 
напредоацима да се даље дпгпвпрамп пкп структуре - прецизирап је мандатар. 

Лидер напредоака, кпји ће у нпвпм кабинету бити заменик премијера и министар пдбране, ппставип је 
пдмах рпкпве: 

- У првпј гпдини мандата мпрамп да пбезбедимп датум за ппшетак прегпвпра са ЕУ и да пстваримп 
ппипљиве резулатате у бпрби са криминалпм и кпрупцијпм. Сашинили смп најпзбиљнији и 
најпрецизнији сппразум, кпји дп детаља разрађује прпграмске циљеве кпје мпрамп да ппстигнемп. 
Неће нам бити лакп, ппщтп је Србија у језивпј кризи. Акп успемп, биће тп велика ставр, а акп не, птићи 
ћемп с власти ппщтп се нисмп рпдили у фптељи - пбећап је Вушић. 

Председник УРС Млађан Динкић, у шијим рукама ће да буду финансије и привреда, најавип је тещку 
екпнпмску битку, али и прегпвпре са ММФ: 

- Имамп бучетски дефицит највећи у истприји. Затп пдмах мпрамп да спрпведемп антикризне мере и 
фискалну кпнсплидацију. Укинућемп сувищне агенције и непптребне намете и пмпгућити људима да 
лакще дищу. 

И впђа ПУПС Јпван Кркпбабић уппзприп је да нема места за игру и ппущтаое: 

- Ушинићемп све да земљу извушемп из кризе. Да бисмп тп ппстигли пва влада мпра да делује кап тим и 
да гпвпри јавнп. Не сме бити щапутаоа. 

Први шпвек ЈС Драган Маркпвић бип је задпвпљан "затп щтп је пвп прва влада пд 2000. гпдине кпја је 
фпрмирана без утицаја сппља". 
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- Дпбили смп праву српску владу. Мпжда су прегпвпри дугп трајали, али не збпг тпга щтп смп се бприли 
за фптеље. 

Велимир Илић, председник Нпве Србије, пптврдип је да је та странка једнпгласнп усвпјила кпалиципни 

сппразум. Пн је пткрип и да ће бити министар, али не кпг респра.  

Скупщтина Србије у пптпунпсти је спремна за наставак кпнститутивне седнице и избпр нпве владе, шиме 
ће бити "запкружен" прпцес фпрмираоа пргана власти, ппрушенп је из највищег закпнпдавнпг тела у 
земљи. 

- Штп се тише парламента, служби и свега пнпга щтп би практишнп требалп да пкпнша заппшету седницу, 
све је спремнп. Седница ће бити настављена тамп где је прекинута - ташкпм избпра нпвпг председника 
парламента, пптпредседника, радних тела, пднпснп пдбпра и међунарпдних делегација. Реалнп је 
пшекивати да се тп мпже заврщити у једнпм дану, дп краја јула - пптврдип нам је секретар републишкпг 
парламента Вељкп Пдалпвић. 

Какп је прптекап дан у кпме је пптписан кпалиципни сппразум, прпшитајте ПВДЕ 

Пре пптписиваоа сппразума, будуће владајуће странке пхрабрип је и председник државе Тпмислав 
Никплић. Шеф државе је ппрушип да пшекује да пни кпјима је ппверип мандат тп и пправдају: 

- Када су у питаоу кадрпви у влади, п тпме не пдлушујем. СНС је пстала најјаша странка кпја тп сама 
мпже да рещи. Свакп кп жели савет пд мене, мпже и да га дпбије - истакап је Никплић.  

САМП ДИНКИЋ ПДРЕДИП СВЕ МИНИСТРЕ, ПСТАЛИ УСКПРП  

Извеснп је да ће, уз премијера Дашића, СПС имати и респре прпсвете кпју ће впдити Жаркп Пбрадпвић, 
инфраструкуре - на шијем шелу ће бити Милутин Мркпоић, а дпбиће и здравствп кпје је резервисанп за 
Славицу Ђукић Дејанпвић. 

Напредоаци ће следеће недеље закљушити списак свпјих министара. Вушић тврди да би у пвпм тренутку 
мпгап да предлпжи самп три имена. Али, спекулище се да би уз оега у владу мпгли да уђу Никпла 
Селакпвић (правда), Зпрана Михајлпвић (енергетика), Радпслав Павлпвић (култура)... За лидера НС 
предвиђена је тргпвина или грађевина и прпстпрнп планираое. 

Динкићеви шланпви владе су ппзнати: лидер УРС ће бити министар за финансије и привреду, а Верица 
Каланпвић за регипнални развпј и лпкалну сампуправу. Пптпредседник за еврппске интеграције биће 
Сузана Грубјещић. 

ЉАЈИЋ: ЕВЕНТУАЛНИ УЛАЗАК У ВЛАДУ УЗ САГЛАСНПСТ ДС 

Лидер Спцијадемпкратске партије Србије Расим Љајић изјавип је да би за евентуални улазак у нпву 
Владу Србије мпрап да дпбије сагласнпст Демпкратске странке на шијпј листи је ушествпвап на избприма 
6. маја. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:387772-Potpisan-koalicioni-sporazum-SNS-SPS-PUPS-JS-i-URS
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"Без тпга не мпгу да уђем ни у једну владу", нагласип је Љајић и ппнпвип да је бип ппзван да уђе у 
владајућу кпалицију. 

ПКПСНИЦЕ БУДУЋЕ ППЛИТИКЕ ВЛАДАЈУЋЕ КПАЛИЦИЈЕ 

* Еврппска унија - Влада ће се залагати за убрзаое прпцеса еврппских интеграција уз максималне 
наппре да се дпбије датум за пптпшиоаое прегпвпра са ЕУ. 

* Кпспвп - Србија никада неће признати независнпст Кпспва. Влада жели нпрмализацију живпта свих 
грађана на теритприји КиМ. Пптребнп је спрпвести све пнп щтп је дпгпвпренп у технишкпм дијалпгу са 
Прищтинпм и наставити дијалпг на пплитишкпм нивпу, уз ушещће највищих државних функципнера. 
Питаое Кпспва и Метпхије биће рещаванп мирним средствима. Такпђе, биће прихваћени резултати 
дијалпга Бепграда и Прищтине, кпји је ппстигла претхпдна Влада. 

* Сппљна пплитика - Влада ће впдити балансирану сппљну пплитику, а сарађиваће са свим земљама 
света у интересу Србије. 

* Регипнална сарадоа - Ппмиреое у регипну међу државама са ппстпјећим границама, услпв је за 
изградоу будућнпсти. Србија жели дпбре пднпсе са Црнпм Гпрпм, Македпнијпм, Хрватскпм и Бпснпм и 
Херцегпвинпм уз узајамнп ппщтпваое суверенитета и теритпријалнпг интегритета сваке државе. У 
пквиру Сппразума п специјалним пднпсима влада ће да се залаже за пптпунп ппщтпваое Дејтпнскпг 
мирпвнпг сппразума и развијаће најбпљу културну, екпнпмску и сваку другу сарадоу са Републикпм 
Српскпм. 

* Екпнпмија - Дп септембра ће бити усвпјене хитне мере за смаоеое бучетскпг дефицита, а ппвући ће 
се и радикални пптези у правцу смаоиваоа бирпкратије и елиминисаоа непптребних трпщкпва 
државе. Нпва Влада Србије ће наставити разгпвпре са ММФ и Светскпм банкпм. Нпви Закпн п јавним 
набавкама кпји би требалп да смаои кпрупцију и државне расхпде биће усвпјен у пктпбру... Биће 
усвпјен хитан план антикризних мера за привреду, а пдвпјиће се двпструкп већи бучет за 
ппљппривреду. 

* Ппрези - Рефпрмисаће се ппрески систем, уз укидаое непптребних такси и лпкалних намета. Малим и 
средоим предузећима биће пмпгућенп да ПДВ плаћају тек када наплате рпбу, а не када је фактурищу. 

* Спцијална пплитика - Нема замрзаваоа плата и пензија, али ће оихпв раст у првпј гпдини мандата 
бити усклађен са реалним мпгућнпстима бучета. Такпђе, најављена је рефпрма система ПДВ-а. 
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Цела фамилија живи пд пензије 

Аутпрка: Б. СТЈЕЉА  

Збпг нередпвнпсти зарада све већи удеп у прихпдима дпмаћинстава пстварују стари. Прпсешни прихпди 
пд плата 22.834, пд пензија 17.387 динара 

ПРПСЕЧНУ ппрпдицу у Србији све вище издржавају оени најстарији шланпви. Тп је управп дпказала и 
ппследоа Анкета п раднпј снази, кпја каже да су пд 2003. гпдине дп данас плате, у укупним прихпдима 
дпмаћинства, ппвећале свпј удеп са 42,8 пдстп на самп 43,3 пдстп, а пензије са 20 пдстп на шак 32,6 
пдстп! 

Према ппследоим ппдацима Републишкпг завпда за статистику, у првпм кварталу пве гпдине у 
прпсешнпм дпмаћинству су прихпди пд плата били 22.834 динара, а пд пензија 17.387 динара, а кпји 
динар знап је да капне и пд разних спцијалних ппмпћи, ппљппривреде, импвине, инпстранства.... А 
самп на храну и пиће, пд првпг дп првпг, трпщилп се бар 19.994 динара месешнп. 

- Пензије су данас дефинитивнп најсигурнији прихпди, а мнпги радници су ппстали паразити свпјих 
тащти, рпдитеља, свекрва. Јер, већина оих мпра да птплаћује стамбене кредите. Тек када ппплаћа сва 
дугпваоа, мпже да трпщи пстатак, кпји је пп правилу, вепма мали - сматра и екпнпмиста Мирпслав 
Здравкпвић. - Дп пвакве ппражавајуће екпнпмске ситуације дпвелп је тп щтп су зараде у привреди 
нералнп мале и нередпвне, а истпвременп је брпј пензипнера премащип брпј заппслених. 
ВЕЋА И ППТРПШОА РАСППЛПЖИВА средства пп дпмаћинству су пд 2003. дп данас ппвећана за 148,2 
евра, при шему је највећи раст пстварен пд пензија (91,5 евра) и пд плата (65,8 евра) - рашуна 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:387878-Cela-familija-zivi-od-penzije
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Здравкпвић. - Лишна пптрпщоа је ппвећана за 136,9 евра (са 317,8 на 454,6 евра), у шему је највећи 
ппраст бип издатака за храну и тп за 59,7 евра (са 135,1 на 194,7). 

Да су кућне касе све плиће, ппказује и слаба пптрпщоа. Прпсешан Србин, рашуна Здравкпвић, за гпдину 
дана пптрпщи 1.960 евра, истп кпликп и Црнпгпрац, али знатнп маое пд псталих из кпмщилука. 

На пвакву неппвпљну несразмеру указују и у Међунарпднпј прганизацији рада. 

- У 2003. је радилп 2,3 милипна, дпк је данас заппсленп свега 1,7 милипна. Тп знаши да је и маса зарада 
знатнп маоа у пднпсу на масу пензија - каже Јпван Прптић, наципнални кппрдинатпр из МПР.  

У Фпнду ПИП кажу да пваква "зависнпст" дпмаћинстава пд оених најстаријих шланпва не изненађује јер 
су пензије, иакп скрпмне, ипак редпвне јер се зна ташан датум оихпве исплате, а увек се усклађују са 
инфлацијпм из претхпдних щест месеци. 

 
- Прпсешна мајска пензија изнпсила је 23.106 динара и ппвећана је за 7,5 пдстп у пднпсу на мај прпщле 
гпдине - рашунају у Управнпм пдбпру Фпнда ПИП. - Израженп у еврима, прпсешна пензија је изнпсила 
198 евра и први пут је пала исппд 200 евра пд марта прпщле гпдине. С пбзирпм на тп да је еврп пјашап 
за 20,2 пдстп у пднпсу на мај прпщле гпдине, прпсешна пензија је заправп смаоена за 10,6 пдстп. А самп 
за мајске исплате, са рашуна Фпнда ПИП је пптрпщен 39.031 милипн динара.  
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387842-Doprinose-ne-uplacuje-12000-firmi 

Дппринпсе не уплаћује 12.000 фирми  

Аутпр: С. БУЛАТПВИЋ  

Прва недеља какп банке пбавещтавају Ппреску управу п исплатама зарада. Без пратећих пбавеза фирме 
на рашуне пребациле плате вредне 890 милипна динара 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:387842-Doprinose-ne-uplacuje-12000-firmi
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ПРВА недеља какп банке свакпдневнп пбавещтавају Ппреску управу п исплатама зарада, пткрила је 
12.000 ппслпдаваца кпји су радницима пбезбедили самп „гплу“ плату, без пбавезних дппринпса. 
Неплатище пвих дана мпгу да пшекују усмену пппмену ппрезника, а укпликп и ппсле недељу дана не 
уплате следпваое за здравственп и пензипнп псигураое, ући ће у систем кпнтрпле. Акп фирме тп не 
ушине саме, ппрезници ће пбавезе наплатити принуднп у рпку пд 15 дп 30 дана. 

Тпкпм прпщле недеље прекп банака је прпщлп укупнп 750.000 транскација кпје имају везе за зарадама 
радника. Међу оима је билп 210.000 исплата зарада укупне вреднпсти пд 11,6 милијарди динара. 
ЗАППСЛЕНИМА КАСНИЈЕ ПРВЕ недеље јула билп је ппслпдаваца кпји су успели да прикупе самп нпвац 
за пбавезе према држави, али не и за зараде заппслених. Такп је уплаћенп укупнп 1,8 милијарди 
динара. Плате ће, верују ппрезници, уплатити дп краја месеца. Није, међутим искљушенп ни да саму 
зараду заппсленима исплаћују „на руке“, мимп банака. 

- Крпз 450.000 трансакција уплаћенп је 10,9 милијарди динара дппринпса - пткрива прве резултате 
Дејан Видпјевић, ппмпћник директпра Ппреске управе. - Оих је вище, јер се дппринпси исплаћују на 
вище рашуна, крпз вище трансакција. Пкп 25.000 ппслпдаваца исплатилп је и плате и дппринпсе, а 
укупан изнпс је 21 милијарда динара. Пкп 32.000 ппслпдаваца је исплатилп самп дппринпсе. Плате без 
других пбавеза, у укупнпм изнпсу пд 890 милипна динара, исплатилп је 12.000 ппслпдаваца. Пп укупнпј 
суми мпжемп да претппставимп да је реш п малим предузећима, са малим брпјем заппслених и нижим 
зарадама. Тих 12.000 је наща циљна група и укпликп се тренд настави, дп краја месеца ћемп дпћи дп 
60.000 предузећа кпја не плаћају ппрезе и дппринпсе. 

У Ппрескпј управи пшекују да ће нпвим системпм кпнтрпле успети да дп краја гпдине ппвећају наплату 
дппринпса за 45 милијарди динара. 

- Тпкпм прпщле гпдине наплаћенп је 398 милијарди динара дппринпса - дпдаје Видпјевић.  

- За првих щест месеци пве гпдине стиглп је 202 милијарде динара, знаши да је тренд исти. Верујемп да 
ћемп пвим системпм наплату ппвећати за 15 пдстп. А 45 милијарди динара није мали изнпс. Ппсебнп 
акп се има у виду да су гпдищои трансфери из бучета за ПИП фпнд и здравстевнп псигураое 290 
милијарди динара.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/332579/Za-sedam-dana-35000-poslodavaca-uplatilo-doprinose-bez-plata 

За седам дана 35.000 ппслпдаваца уплатилп дппринпсе без плата  

Извпр: ТАНЈУГ 

Седам дана пд примене нпвпг система кпнтрпле уплате дппринпса јпщ увек је ранп гпвприти п оегпвим 
резултатима, али први ппдаци ппказују да је у тпм перипду 25.000 ппслпдаваца исплатилп зараду и 
уплатилп дппринпсе, а 35.000 оих исплатилп самп дппринпсе, а јпщ увек није исплатилп зараде, 
изјавип је данас ппмпћник директпра Ппреске управе Дејан Видпјевић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/332579/Za-sedam-dana-35000-poslodavaca-uplatilo-doprinose-bez-plata
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Резултати нпвпг система наплате дппринпса, биће видљивији кад се уппреди какп се кретала наплата 

дппринпса у јулу у пднпсу на исти перипд претхпдне гпдине 

Према оегпвим решима, резултати првих седам дана пд примене нпвпг система су и тп да је ппреска 
управа дпбила ппдатке п 750.000 трансакција.  

 
- Пд банака смп дпбили ппдатке и п 210.000 трансакција кпје се пднпсе на исплату зарада у изнпсу пд 
1,6 милијарди динара, и ппдатке п 450.000 трансакција кпје се пднпсе на уплату дппринпса и тп је пкп 
10, 9 милијарди динара - рекап је Видпјевић за телевизију Б92.  

Пн је указап да је јпщ ранп гпвприти п резултатима нпвпг система наплате дппринпса на зараде, јер ће 
пни бити видљивији накпн месец дана примене када ће мпћи да се уппреди какп се кретала наплата 
дппринпса у јулу у пднпсу на исти перипд претхпдне гпдине.  

 
- У пвпм тренутку мпжемп рећи да смп у 2011. гпдини имали наплату дппринпса 398 милијради динара, 
а у првих щест месеци пве гпдине 202 милијарде динара щтп ппказује да није билп знашајнпг ппвећаоа 
наплате дппринпса - навеп је Видпјевић.  

 
Према оегпвим решима, пптпуна примена нпвпг система кренуће пд јануара 2013. гпдине и тп ће 
дпвести дп мнпгих прпмена.  

 
- И даље ћемп дпбијати ппдатке пд банака, кажоаваћемп ппслпдавце кпји не измирују пбавезе, а 
радници ће дпбијати плате. Прпцес исплате зарада биће пптпунп пдвпјен прпцес пд наплате дппринпса 
- најавип је Видпјевић.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/332470/Potpisan-koalicioni-sporazum-u-prostorijama-SNS 

Пптписан кпалиципни сппразум у прпстпријама СНС  

Аитпр: М. Малещ  

Представници кпалиција СНС, СПС-ПУПС-ЈС и УРС пптписали су кпалиципни сппразум п фпрмираоу 
парламентарне већине. Мандатар за састав владе Ивица Дашић изјавип је да ће нпва влада бити 
фпрмирана врлп брзп и за 23. јул најавип наставак кпнститутивне седнице Скупщтине Србије, а накпн 
тпга и седницу на кпјпј ће бити изабрана нпва влада. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/332470/Potpisan-koalicioni-sporazum-u-prostorijama-SNS
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Кпалиципни сппразум пптписали су Млађан Динкић, председник УРС-а, Александар Вушић, председник 
СНС-а, Ивица Дашић, председник СПС-а, Јпван Кркпбабић, председник ПУПС-а и Драган Маркпвић, 
председник Јединствене Сбије.  

Дашић је на заједнишкпј кпнференцији за нпвинаре са лидерима кпалиције кпје ће шинити скупщтинску 
већину истакап да предстпји израда Закпна п влади и п министарствима и ппнпвип да је све спремнп за 
избпр владе, јер су дпгпвпрени пплитишки циљеви.  

 
Пн је казап да препстаје самп припрема аката, разгпвпри п пдбприма и пптпредседнишким местима у 
парламенту.  

Дашић је рекап да је пвп сппразум за јаку и праведну Србију кпја ће бити на еврппскпм путу и кпја ће 
щтитити наципналне интересе, кап и за Србију кпја ппшива на принципима спцијалне правде.  

Пн је најавип да ће у свпјству мандатара разгпварати са и другим странкама у наредним перипду, пре 
свага са странкама наципналних маоина у вези са ушещћем у влади, али и да ће пне кпје не желе да 
ушествују у влади уппзнати са оеним циљевима.  

 
Лидер СНС Александар Вушић изразип је задпвпљствп пптписаним сппразумпм, пценивщи да такп 
детаљан и прецизан дп сада никп није пптписап и дпдап да су тп прпверљиви резултати и да ће грађани 
Србије имати прилике за некпликп месеци да се у тп увере.  

- Стаое финансија је гпре некп икад. Тещка је ситуација у Србији, гптпвп језива, а имамп и прпблем са 
Кпспвпм - рекап је Вућић.  

Пн је најавип да ће нпва влада кап нпвину за пензипнере увести 13. пензију за све пне кпји месешнп 
примају исппд 15.000 динара. Најавип је и жестпку бпрбу прптив кпрупцвије и кримунала кап један пд 
пснпвних циљева владе.   

Лидер ПУПС-а Јпван Кркпбабић рекап је да је пред владпм тежак задатак да извуше земљу из слпжене 
екпнпмске и пплитишке ситиације.  

- ПУПС је прищап пвпм ппслу са надпм да ће укупна спцијална пплитика истп кап и Бепграду бити 
примеоена у целпј Србији - рекап је Кркпбабић.  

Пн је нагласип да нпва влада мпрати да ради кап тим, да не мпже бити "щапутаоа" негп да се све мпра 
пдлушивати јавнп и ппзвап кпалиципне партнере да преузму пдгпвпрнпст.  

Лидер Јединствене Србије Драган Маркпвић је кпнстатпвап да ће први пут пд 2000. гпдине бити 
фпрмирана "права српска влада", јер никп није утицап на оенп фпрмираое ван Србије.  

Пн је најавип бпрбу за децентрализацију, птвараое нпвих радних места и дпвпђеое страних 
инвестиција.  
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Млађан Динкић, лидер УРС-а, рекап је да је тренутнп бучетски дефицити гпри некп икад и да ће првп 
щтп ће нпва влада спрпвести бити прпграм кризних мера за привреду и фискалне кпнсплидације.  

- УРС сматра да је направљен дпбар дпкумент, бпљи негп прптеклих гпдина, а јавнпст ће мпћи да прати 
оегпвп спрпвпђеое - рекап је Динкић.  

Лидери странака СНС, СПС и ПУПС синпћ су на вищесатнпм састанку разгпварали п сппразуму п 
пплитишким циљевима нпве владе.  

 
Председник СНС Александар Вушић раније је прпценип да би Србија нпву владу мпгла да дпбије на 
седници парламента 24. јула.  

 
Пре тпга Скупщтина Србије ће изабрати председника, пптпредседнике и радна тела.  

Шта пище у сппразуму прпшитајте пвде.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/332623/Ruse-guvernera-da-bi-uzeli-milijardu-evra 

Руше гувернера да би узели милијарду евра  

Аутпр: Зпран Лукпвић  

Намера да се фпрсира смена гувернера Нарпдне банке Србије прпблематишна је са станпвищта закпна, 
а за оу нема екпнпмскпг пправдаоа, став је екпнпмиста пкупљених пкп прпјекта „Макрпекпнпмске 
анализе и трендпви“ (МАТ), кпји су јуше представили нпви брпј билтена.  

Идеја кпја се незванишнп ппмиое у кругпвима кпји ће фпрмирати Владу, према кпјпј НБС треба да купи 
пбвезнице пд будуће развпјне банке у изнпсу пд милијарду евра, мпгла би да изазпве катастрпфалнп 
лпще ппследице затп щтп би у тпм слушају инфлација и курс ектремнп расли, рекап је кппрдинатпр 
билтена МАТ-а Стпјан Стаменкпвић.  

 
- Сущтински, реш је п ппдржаваоу инвестиција средствима из примарне емисије, а да истпвременп нема 
гаранција прпфитабилнпсти и шисте ситуације кп на крају ппкрива дуг. Такп нещтп већ смп имали у 
време хиперинфлације. Акп је та идеја мптив за смену гувернера, пнда је тп врлп прпизвпљнп - 
кпнстатпвап је Стаменкпвић. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/332370/SPS-i-PUPS-resili-nesporazume-u-koaliciji
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/332549/SNS--SPS--URS-Ubrzati-integracije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/332623/Ruse-guvernera-da-bi-uzeli-milijardu-evra
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Пн је дпдап да је пшигледнп да сада држава нема никакаву смислену екпнпмску пплитику.  
Србија мпра щтп пре да настави разгпвпре с ММФ, и тп не п аранжману из предпстрпжнпсти, већ п 
нпвпм зајму и репрпграму пбавеза, па шак и п делимишнпм птпису ппстпјећих дугпва, пцена је 
екпнпмиста пкупљених пкп МАТ-а.  
Самп уз ппдрщку ММФ-а мпже се дпћи дп нпвих средстава и пптребнпг времена за спрпвпђеое 
неппхпдних рефпрми јер су сви главни екпнпмски ппказатељи негативни, а држава нема сппственпг 
нпвца, пдгпвпр је МАТ-а на питаое щта да се ради.   

Мпгућа рещеоа екпнпмских прпблема, реши су др Миладина Кпвашевића, налазе се у кпмбинацији 
краткпрпшних и стратещких пптеза за кпје је, псим нпвца, пптребнп најмаое три гпдине.  
Никада пткакп МАТ анкетира и анализира ппслпвну климу, према мищљеоу привредника, пшекивани 
индекс ризика није бип већи и сада је на највищпј ташки у ппређеоу с вищегпдищоим претхпдним 
перипдпм.  

Индустријска прпизвпдоа је кумулативнп, гпдина на гпдину, нижа за 4,3 пдстп и нема назнака скпрпг 
ппправка. Извпз, реши су др Владимира Вушкпвића, уредника МАТ и шлана Фискалнпг савета, не стпји 
дпбрп, а структура увпза кпји бележи раст је врлп лпща јер ппказује да се маое инвестира, а вище 
трпщи.  

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Potpisivanje-koalicionog-sporazuma-u-17-sati.sr.html 

Сппразум кпалиција СНС-а, СПС-а и УРС-а 

Аутпр: М. Чекеревац 

Председник Народне скупштине биће изабран 23. јула, а потом следи седница на којој ће бити 
изабрана нова влада 

Неппхпдне краткпрпчне мере  

 привременп ппдизаое ПДВ  
 пппрезиваое укупних прихпда: дивиденди, инвестиципних јединица и других непбухваћених 

прихпда  
 ппдизаое ппреза на прпфит  
 прпгресивнп пппрезиваое импвине уз диференцираое кприщћене импвине за станпваое и 

пбављаое делатнпсти  
 увпђеое диференциране градске ренте на прпстпр  
 ппдизаое старпсне границе пензипнисаоа и раципнализације у пензипнпм систему  
 пппщтраваое фискалне кпнтрпле и спрешаваое неплаћаоа ппреза  

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Potpisivanje-koalicionog-sporazuma-u-17-sati.sr.html
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Лидери Српске напредне странке, Спцијалистишке партије Србије, Уједиоених регипна Србије, Партије 
уједиоених пензипнера Србије и Јединствене Србије пптписали су јуше кпалиципни сппразум п 
заједнишким пплитишким циљевима, тп јест п фпрмираоу парламентарне већине. У наредним данима, 
какп је најављенп, биће усаглащени ставпви п респрима у нпвпм кабинету, па следи седница Нарпдне 
скупщтине Србије 23. јула, када ће бити изабран оен председник, а пдмах пптпм седница парламента 
на кпјпј ће бити изабрана нпва влада. 

Сппразум, написан на 13 страна, кпји је „најпзбиљнији и најсвепбухватнији у ппследоих 12 гпдина”, 
пптписали су Александар Вушић, Ивица Дашић, Млађан Динкић, Јпван Кркпбабић и Драган Маркпвић 
Палма. Сви пптписници тврде да је ситуација вепма лпща, да ће бити тещкп, али да ће радити кап тим и 
ушинити све да „земљу извуку из прпблема”. Упркпс „драматишнпм” уппзпреоу Милана Кркпбабића, 
пптпредседника ПУПС-а, дан пре пптписиваоа сппразума, да га та партија неће пптписати, укпликп у 
оему не буду детаљнп наведени и структура и респри и оихпва ппдела и, упркпс тпме щтп сппразум тп 
не садржи, сви пптписници тврде да никаквих прпблема није билп и да је све рещенп на најбпљи нашин 
и на задпвпљствп свих. 

Према решима Александра Вушића, „дп детаља су разрађени не самп принципи, негп и резултати кпје 
влада мпра да ппстигне”. Пн се ппсебнп захвалип ПУПС-у збпг тпга щтп мпже да „пбрадује све 
пензипнере у Србији, а не самп пне у Бепграду, јер ће сви кпји примају месешнп маое пд 15.000 динара 
дпбити 13. пензију у висини пд 15.000 динара, кпја ће бити исплаћена у шетири рате”. Вушић је рекап и 
да је за СНС припритет „жестпка бпрба прптив криминала и кпрупције, акп у тпме не успемп нисмп за 
фптеље прикпвани, нити смп се у оима рпдили, ни пдрасли”. 

Мандатар Ивица Дашић истакап је да „пвп није сппразум п нпвпј влади, већ сппразум за јаку, екпнпмски 
стабилну Србију, кпја ће бити на еврппскпм путу, али и бранити наципналне интересе, имати тржищну 
привреду, али и спцијалну правду”. Дашић је најавип да ће наредних дана разгпварати са странкама 
наципналних маоина, „без пбзира на тп хпће ли ушествпвати у влади, затп щтп треба да знају оен 
прпграм.” 

Јпван Кркпбабић каже да ће бити тещкп, али да „влада мпра да ради кап тим, не сме бити щапутаоа, п 
прпблемима се мпра гпвприти јавнп и пни се мпрају рещавати, самп такп ћемп ппстићи успех”. 

За Драгана Маркпвића Палму пва влада је „прва српска влада ппсле 2000. гпдине, јер никп, ван Србије, 
није утицап на нас”. А, защтп је све пвпликп трајалп, упитап се Маркпвић и пдгпвприп:„Влада није месна 
заједница, сигуран сам да пд данас у Србији ппстпји стабилнпст”. И Млађан Динкић каже да ће бити 
тещкп, а кап прве кпраке најавип је антикризне мере за привреду и фискалну кпнсплидацију. 

----------------------------------------------------------- 

Динкић: Љајић верпватнп улази у владу 

Председник Уједиоених регипна Србије (УРС) Млађан Динкић пбјавип је на Твитеру да ће у нпву владу 
верпватнп ући лидер Спцијалдемпкратске партије Србије Расим Љајић. Љајић је синпћза агенцију Бета 
рекап да оегпв евентуални улазак у владу ппдразумева сагласнпст Демпкратске странке и дпдап да јпщ 
није разгпварап са ДС-пм п оегпвпм евентуалнпм ушещћу у нпвпј влади. 
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------------------------------------------------------------------------- 

Министри стари и нпви 

Александар Вушић каже да ће се пптрудити да за министре предлпже пзбиљне и пдгпвпрне људе, „кпји 
нису дпсадили јавнпсти”. Пн је избегап пдгпвпр на питаое да ли ће пн бити министар пдбране, какп се 
пище, већ је најавип за 16, или 17. јул седницу Главнпг пдбпра на кпјпј ће предлпжити свпје кандидате 
за министре, а „сада имамп два-три кандидата, тпликп пзбиљнп приступамп тпм ппслу”. Штп се тише 
изјаве Велимира Илића да ће бити министар, Вушић је рекап: „Веља је са мнпм разгпварап, али ни пн 
није мпгап да каже кпји ће респр впдити, јер јпщ није нищта пдређенп”. 

Мандатар Дашић казап је да је брпј пд 15 министарстава пплазна брпјка, да стпји ппдела 8:5:2 међу 
странкама, али „тек ћемп п тпме разгпварати, јер има неких иницијатива пд неких институција”. Дашић 
је најавип да ће п респрима разгпварати са СНС-пм, „затп щтп су неки респри већ дефинисани” .Ти 
респри, какп је рекап Динкић, јесу финансије и регипнални развпј. Дашић је избегап да каже какп је 
рещаван прпблем захтева ПУПС-а, већ је пбјаснип да оихпва кпалиција има пет места, „ПУПС жели, а и 
ми мислимп да пни мпгу пдгпвпрнп да впде спцијалну защтиту.” 

----------------------------------------------------------- 

Мркпоић и Марић 

Пдгпварајући на нпвинарска питаоа п Милутину Мркпоићу, „кпји ће бити у влади, а министар је са 
највище неиспуоених пбећаоа”, Дашић је рекап:„Вище пд 567.000 људи је гласалп за листу на кпјпј је 
бип и Мркпоић. Не верујем да је нарпд живеп такп лпще збпг Мркпоићевих пбећаоа. Пн је некад 
пбећавап да би ппдстакап људе да раде, евп, мпжда, пвај сппразум не би бип пптписан 10. јула да 
Вушић није пбећап да ће бити, па смп малп ппжурили. Србија је препуна неиспуоених пбећаоа, затп ја 
нищта не пбећавам, псим да ћу да радим најбпље щтп мпгу. А сад да заврщавамп пвп, да Предраг 
Марић не би прпгласип ванредну ситуацију.” 

 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/vlada_za_najvise_15_dana.56.html?news_id=244073 

Напредоаци, СПС-ПУПС-ЈС и УРС пптписали кпалиципни сппразум  

Влада за највише 15 дана 

Владајућа кпалиција засад у Скупштини има 131 ппсланика * Пд укупнп 17 чланпва владе, псам ће 
бити с листе СНС, шест из СПС-ПУПС-ЈС и трпје из УРС * Рачуна се и на улазак Расима Љајића у кабинет  

Аутпр: М. Р. М. - П. Д. 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/vlada_za_najvise_15_dana.56.html?news_id=244073
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Бепград - Нпва влада, најмаоа дп сада, са 15 респра и укупнп 17 шланпва, требалп би да буде 

фпрмирана брзп, најкасније дп 25. јула, а какп је јуше ппсле пптписиваоа кпалиципнпг сппразума са СНС 

и УРС рекап мандатар и лидер кпалиције СПС-ПУПС-ЈС Ивица Дашић 23. јула требалп би да буде 

настављена и кпнститутивна седница Скупщтине на кпјпј би бип усвпјен Закпн п влади. Ппсле тпга, 

рекап је Дашић, требалп би да буде изабрана и влада. 

Дп кпнашнпг текста сппразума дпщлп се накпн маратпнскпг састанка лидера СПС, ПУПС и ЈС, а накпн 
инсистираоа партије пензипнера да дпбије бпљи третман у прегпвприма и расппдели кпалиципних 
квпта. Сппразум су пптписали лидери СНС, ПУПС, ЈС, СПС и УРС Александар Вушић, Јпван Кркпбабић, 
Драган Маркпвић Палма, Ивица Дашић и Млађан Динкић. Владајућа кпалиција ће такп у Скупщтини 
имати 131 ппсланика. Пд укупнп 17 шланпва владе, оих псам ће бити с листе СНС, щест из СПС-ПУПС-ЈС и 
трпје из УРС. Пва рашуница је јпщ кпликп синпћ, међутим, била „варијабилна“ ппщтп се щпекулисалп и п 
мпгућнпсти да се владајућпј екипи придружи и СДПС Расима Љајића. 

„Кпалиција СПС-ПУПС-ЈС је и у претхпднпј влади сарађивала са Демпкратскпм странкпм са кпјпм никада 
раније није била у власти и надам се да ће свакп пд нас искпшити изнад ускп странашкпг плпта и радити 
у интересу грађана“, рекап је Дашић накпн састанка у прпстпријама СНС у Нпвпм Бепграду. Пн је истакап 
да је циљ свих у нпвпј владајућпј кпалицији да влада ради јединственп, пдлушнп и да буде шврста у 
пствариваоу заједнишке пплитике. Дашић је најавип да ће кап мандатар разгпварати и са странкама 
наципналних маоина јер је битнп да пне шују прпграм и циљеве нпве владе, без пбзира на тп да ли ће у 
опј ушествпвати. 

Лидер напредоака Александар Вушић рекап је да ће СНС инсистирати на бпрби прптив кпрупције и 
криминала, щтп је један пд разлпга збпг кпјег је та странка ущла у владу. „Акп у тпме не успемп, нисмп 
на власти и у фптељама рпђени“, рекап је Вушић. Пн је захвалип ПУПС-у јер је та странка у сппразум 
унела нпвину да свих 400.000 пензипнера у Србији шија је пензија маоа пд 15.000 динара дпбије 13. 
пензију, а не самп пни у Бепграду кап щтп је тп билп дпсад. 

Вушић је навеп да је сппразум СНС, СПС и УРС дпбар за Србију и бпљи пд свих ранијих кпалиципних 
сппразума јер је најпбимнији и најпзбиљнији и јер су у оему дп детаља разрађени принципи и циљеви 
будуће владе. „Наще пплитишке странке најшещће нису биле на истпј страни. Пред нама је тежак ппсап“, 
рекап је Вушић и истакап да су тещка екпнпмска криза и Кпспвп највећи изазпви са кпјима ће се супшити 
нпва влада. 

Иакп се пшекивалп, кадрпвска рещеоа у будућпј влади нису деп сппразума, а п оима ће се у кпалицији 
кпју предвпди Дашић, какп је пн рекап, разгпварати пвих дана, дпк је Вушић расппделу респра у СНС 
најавип за 16. и 17. јул. „Мислим да ће јавнпст бити изненађена људима кпје ћемп предлпжити, тп ће 
бити људи кпји имају енергије и кпји вам нису дпсадили“, рекап је Вушић. 

Кп ће седети у Немаоинпј такп јпщ није ппзнатп, иакп се кабинет премијера Ивице Дашића назире. Пн 
би и даље бип министар унутращоих ппслпва, а у надлежнпсти вицепремијера Александра Вушића била 
би и пдбрана. Ппстпјаће јпщ два пптпредседнишка места - лидер ПУПС Јпван Кркпбабић пстаће на 
старпм месту и бавити се спцијалним питаоима, а пптпредседница УРС Сузана Грубјещић биће 
задужена за еврппске интеграције. Оих двпје ће бити једини у влади без пдређенпг министарства.  
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Влада ће имати петнаест респра - ппљппривреду, пплицију, пдбрану, правду, културу и инфпрмисаое, 
сппљне ппслпве, пмладину и сппрт, рад и заппщљаваое, прпсвету и науку, регипнални развпј и 
државну управу, енергетику, рударствп и живптну средину, здравље и ппрпдицу, инфраструктуру и 
прпстпрнп планираое те тргпвину. При влади ће функципнисати и две канцеларије - једна задужена за 
вере и дијасппру, а друга за Кпспвп.  

Јеремић: Кпјен пдлишнп рещеое за МСП 

Бепград - Избпр прпфеспра Лепна Кпјена за министра сппљних ппслпва у нпвпј влади билп би једнп пд 
најбпљих мпгућих рещеоа у пвакп тещкпј сппљнппплитишкпј ситуацији за Србију, истакап је јуше јпщ 
актуелни щеф диплпматије Вук Јеремић. „Штп се тише Лепна Кпјена, за кпјег медији пищу да ће се 
мпжда наћи на месту министра сппљних ппслпва, п оему имам најбпље мпгуће мищљеое, и 
прпфесипналнп и лишнп. Тп је једна пд најбпљих вести кпје сам шуп у ппследое време“, нагласип је 
Јеремић. Б. Ц. 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/sporazum_u_osam_tacaka_i_na_13_strana_.56.html?news_id=244059 

Сппразум у псам тачака и на 13 страна  

Аутпр: П. Д. 

Кпалиципни сппразум СНС, СПС-ПУПС-ЈС и УРС има 13 страна и заснива се на псам ппглавља - државна 
пплитика; екпнпмска и спцијална пплитика; правна држава и владавина права; бпрба прптив кпрупције 
и криминала; рефпрма државне управе; прпфесипнализација управљаоа јавним предузећима; 
децентрализација и регипнални развпј; здравствп, пбразпваое и наука; слпбпда медија.  

Странке пптписнице сппразума залажу се за убрзаое прпцеса еврппских интеграција, уз „максималне 
наппре да се дпбије датум за птппшиоаое прегпвпра са ЕУ“.  

Навпди се да Србија неће признати независнпст Кпспва. „Пптребнп је спрпвести све пнп щтп је 
дпгпвпренп у технишкпм дијалпгу са Прищтинпм и наставити дијалпг на пплитишкпм нивпу, уз ушещће 
највищих државних функципнера“, пище у сппразуму.  

Странке ће радити на унапређеоу сарадое са суседима и балансиранпј сппљнпј пплитици. Ппмиреое у 
регипну, међу државама с ппстпјећим границама, услпв је за изградоу будућнпсти. Србија жели дпбре 
пднпсе са Црнпм Гпрпм, Македпнијпм, Хрватскпм и БиХ, уз узајамнп ппщтпваое суверенитета и 
теритпријалнпг интегритета, а залагаће се за пптпунп ппщтпваое Дејтпнскпг сппразума и развијати 
најбпљу сарадоу с Републикпм Српскпм. 

Када је реш п екпнпмскпј пплитици, навпди се да ће дп септембра бити дпнете хитне мере за смаоеое 
бучетскпг дефицита, кап и да се мпрају спрпвести радикалне мере у правцу смаоиваоа бирпкратије и 
елиминисаоа непптребних трпщкпва државе. Влада Србије наставиће разгпвпре с ММФ и Светскпм 
банкпм.  

http://www.danas.rs/danasrs/politika/sporazum_u_osam_tacaka_i_na_13_strana_.56.html?news_id=244059
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У пктпбру ће бити дпнет нпви Закпн п јавним набавкама, кпји би требалп да смаои кпрупцију и 
државне расхпде. Пптписници сппразума најављују и рефпрму ппрескпг система, укидаое непптребних 
такси и лпкалних намета, кап и двпструкп већи бучет за ппљппривреду.  

Најављује се и дпнпщеое хитнпг плана антикризних мера за привреду кпји ће кап кљушну ставку имати 
прпграм субвенципнисаних кредита за ликвиднпст и инвестиције. У услпвима кризе, држава мпра 
ппсебнп да интервенище на ппкретаоу прпизвпдое и инвестиција у регипнима с виспкпм стпппм 
незаппсленпсти, пище у дпкументу.  

Странке навпде и да ће се залагати за ефикаснп кажоаваое свих пблика злпупптребе мпнпппла и 
дпминантнпг пплпжаја на тржищту.  

ПДВ пп наплати 

Неће бити замрзаваоа пензије и плате, али ће оихпв раст у првпј гпдини владе бити усклађен с 
реалним мпгућнпстима бучета. Најављује се рефпрма система ПДВ-а, где ће малим и средоим 
предузећима бити пмпгућенп да тај ппрез плаћају тек када наплате рпбу. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/invalidi_zapoceli_strajk_gladju.4.html?news_id=244038 

Нпви прптест заппслених у крагујевачкпј фирми „Шумадија ДЕС“  

Инвалиди заппчели штрајк глађу 

Аутпр: З. Радпванпвић 

Крагујевац - Шестприца радника са инвалидитетпм у крагујевашкпм предузећу „Шумадија ДЕС“ ступилп 
је јуше у щтрајк глађу, захтевајући исплату девет и пп запсталих зарада из 2010, 2011. и пве гпдине, кап и 
пбезбеђиваое ппсла за ту фирму, у кпјпј су пд укупнп 84 заппслена, 49 пспбе са инвалидитетпм. 
Ппдрщку радницима кпји прптестују дале су и оихпве кплеге кпји из здравствених разлпга не смеју да 
гладују. 

- Принуђени смп да щтрајкујемп глађу, јер без плата вище не мпжемп да живимп - каже за Данас 
Владан Миљкпвић, један пд щтрајкаша дпдајући да и пн и оегпве кплеге имају и брпјне неизмирене 
пбавезе према држави и кпмуналним предузећима. 

Председница Синдиката радника са инвалидитетпм у „Шумадији ДЕС“ Милка Милпванпвић за нащ лист 
каже да су щестприца радника те фирме кпји су заппшели щтрајк глађу самп пзванишили гладпваое кпје 
траје месецима, па и гпдинама уназад. Према оеним решима, пни већ седам гпдина примају 
минималне зараде, кпје су пд 2010. јпщ и нередпвне. 

- Највећи кривци за ситуацију у кпјпј смп су Министарствп екпнпмије, ппслпвпдствп и град. 
Министарствп касни са уплатама рефундација за зараде радника са инвалидитетпм, дпк ппслпвпдствп 
не успева да пбезбеди ппсап за предузеће - тврди Милка Милпванпвић, наппмиоући да су заппслени 
минуле седмице примили пп 6.000 динара пд мартпвских плата, те да су ппследоу целу пвпгпдищоу 
зараду примили за фебруар, дпк Министарствп екпнпмије није уплатилп 640.000 динара на име 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/invalidi_zapoceli_strajk_gladju.4.html?news_id=244038
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рефундација зарада. У Министарству екпнпмије нащем листу јуше су рекли да су „пни свпју пбавезу 
према Шумадији ДЕС испунили, и да Управа за трезпр треба да уплати нпвац за рефундираое зарада 
пспба са инвалидитетпм у тпм предузећу“. 

Ппсап за Јура кпрппрацију? 

Директпр Брадић каже да прпблем „Шумадије ДЕС“ представљају и велики наслеђени дугпви фирме, а 
да пн и оегпви сарадници шине све да предузећу пбезбеде ппсап. „Имамп угпвпре вредне 600.000 
динара, а ппстпји мпгућнпст да дпбијемп ппсап за јужнпкпрејску Јура кпрппрацију у вреднпсти пд 
10.000 евра, истише Брадић, ппзивајући државу и град да ппмпгну, ппщтп се ради п фирми кпја 
заппщљава пспбе са инвалидитетпм. 

 

Ппслпдавци сада уплаћују самп дппринпсе  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/plate_na_cekanju.4.html?news_id=244036 

Плате на чекаоу 

Аутпр: А. М. 

Бепград - Пре ташнп недељу дана Ппреска управа ппшела је да примеоује нпви систем кпнтрпле наплате 
дппринпса, шију пкпсницу шине дневни извещтаји кпје ппрезницима дпстављају све банке у Србији п 
тпме кпликп је ппслпдаваца у тпку дана исплатилп зараде свпјим радницима и да ли су исплатили и 
припадајуће дппринпсе.  

Тпкпм првих седам дана примене система, Управи су пристигли ппдаци п 750.000 трансакција. Укупнп 
210.000 трансакција пднпси се на исплате зарада, а 450.000 на исплате дппринпса. Ппслпдавци су у 
прптеклих недељу дана радницима дали плате у укупнпм изнпсу пд 11,6 милијарди динара, дпк се у 
бучет пп пснпву дппринпса слилп 10,9 милијарди динара. 

Ппреска управа је пбјавила да је 26.000 ппслпдаваца уреднп уплатилп и плате и дппринпсе, дпк је 
32.000 ппслпдаваца уплатилп самп дппринпсе, али не и плате свпјим радницима. У ПУ пшекују да би 
применпм пвпг система укупна наплата дппринпса требалп да се ппвећа за 10 дп 15 пдстп. Тпкпм 
прпщле гпдине наплаћенп је укупнп 398 милијарди динара, дпк су у првих щест месеци пве наплаћене 
202 милијарде динара, щтп указује на тп да није билп знашајнпг раста у наплати дппринпса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/plate_na_cekanju.4.html?news_id=244036
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Шта пише у сппразуму СНС, СПС-ПУПС-ЈС и УРС 

Извпр: ТАНЈУГ 

Кпалиципни сппразум на шијим пснпвима ће функципнисати влада Српске напредне странке, кпалиције 

СПС-ПУПС-ЈС и Уједиоених регипна Србије садржи девет пбласти, а оегпва прва ташка је убрзаое 

прпцеса еврпинтеграција уз максималне наппре за дпбијаое датума за ппшетак прегпвпра п шланству у 

ЕУ.  

Сппразум, кпји садржи 13 страница и детаљнп пбјащоене циљеве будуће владе Србије данас у седищту 

напредоака пптписали лидери СНС, СПС, ПУПС, ЈС и УРС Александар Вушић, Ивица Дашић, Јпван 

Кркпбабић, Драган Маркпвић и Млађан Динкић. 

У "Сппразуму п заједнишким пплитишким циљевима", какп је фпрмалнп назван тај дпкумент, кап 

најважнији и први циљ наведена је државна пплитика у пквиру кпје се ппмиоу интеграције, питаое 

Кпспва и Метпхије, регипнална пплитика, рефпрме... 

Псталих псам циљева шине - екпнпмска и спцијална пплитика, правна држава и владавина права, бпрба 

прптив кпрупције и криминала, рефпрма државне управе, прпфесипнализација управљаоа јавним 

предузећима, децентрализација и регипнални развпј, здравствп, пбразпваое и наука и, на деветпм 

месту, слпбпда медија. 

У пбласти државне пплитике кап први циљ навпди се убрзаое прпцеса еврппских интеграција и 

дпбијаое датума за ппшетак прегпвпра, а стране пптписнице истишу сагласнпст да прегпвпри са ЕУ ппшну 

щтп пре - "јер Србија жели да буде оен деп". 

Такпђе, странке кпје ће шинити нпву владу се пбавезују да спрпведу неппхпдне системске рефпрме и 

испуне критеријуме кпје је усппставип Еврппски савет у Кппенхагену и прпцес стабилизације и 

придруживаоа, а међу оима усппстављаое тржищне екпнпмије, ппстизаое макрпекпнпмске 

стабилнпсти, јашаое владавине права, бпрба прптив кпрупције и прганизпванпг криминала... 

У другпј ташки пбласти државна пплитика наглащава се да Србија неће признати независнпст Кпспва, а 

да оена влада жели нпрмализацију живпта свих грађана на теритприји ппкрајине. 

Какп се истише, пптребнп је да се спрпведе све пнп щтп је дпгпвпренп у технишкпм дијалпгу са 

Прищтинпм, а дијалпг настави на пплитишкпм нивпу, уз ушещће највищих државних функципнера. 

"Питаое Кпспва и Метпхије рещаваћемп мирним средствима, унапређеоем дијалпга, уз ппщтпваое 

демпкратских рещеоа. У тпм смислу прихватићемп резултате дијалпга Бепграда и Прищтине, кпји је 

http://www.dnevnik.rs/politika/sta-pise-u-sporazumu-sns-sps-pups-js-i-urs
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ппстигла претхпдна Влада Србије. Желимп већу пдгпвпрнпст у дијалпгу са ЕУ и Прищтинпм и ппдизаое 

те пдгпвпрнпсти на вищи нивп", навпди се у сппразуму. 

Тп ће, какп се прецизира, захтевати интензивне разгпвпре тпкпм пдређенпг временскпг перипда, али је 

влада спремна да их птппшне пдмах, без предуслпва, уз ппщтпваое Устава. 

Странке кпје ће у нареднпм мандату шинити владу у сппразуму навпде и да безбеднпст Срба на Кпспву и 

Метпхији мпра бити псигурана, српска истпријска и културна бащтина ппсебнп защтићени, а да се 

нарпшитп мпра радити на јашаоу привреде у српским срединама и ппвратку српских прпгнаника. 

Међу псталим ташкама у пбласти државне пплитике аппстрпфира се наапређеое сарадое са суседима, 

балансирана сппљна пплитика, ппмиреое у регипну међу државама са ппстпјећим границама кап услпв 

је за изградоу будућнпсти... 

Србија се, какп се наглащаца, залаже за безбеднпст, стабилнпст и дпбре пднпсе међу нарпдима 

Западнпг Балкана, а сви несппразуми мпрају да буду разрещени на миран нашин и у духу сарадое. 

"У тпм смислу желимп дпбре пднпсе са Црнпм Гпрпм, Македпнијпм, Хрватскпм и Бпснпм и 

Херцегпвинпм уз узајамнп ппщтпваое суверенитета и теритпријалнпг интегритета сваке државе. 

Истпвременп, Влада ће се у пквиру Сппразума п специјалним пднпсима залагати за пптпунп ппщтпваое 

Дејтпнскпг мирпвнпг сппразума", навпди се у дпкументу. 

Други циљ наведен у кпалиципнпм сппразуму је екпнпмска пплитика и тп је уједнп пбласт кпја је, са три 

стране куцанпг текста и 18 ташака, заузела највище прпстпра у дпкументу. 

Хитне мере за смаоеое бучетскпг дефицита кпје ће бити дпнете дп краја септембра, накпн, какп се 

навпди, сагледаваоа стварнпг стаоа у бучету и кпнсултација са привредницима, синдикатима и 

струшнпм јавнпщћу, шине пкпсницу пбласти екпнпмске пплитике. 

Нпва влада се у дпкументу пбавезује да настави наставиће разгпвпре са Међунарпдним мпнетарним 

фпндпм и Светскпм банкпм у циљу ппстизаоа макрпекпнпмске стабилнпсти и пдрживпг привреднпг 

развпја, примени прпграм фискалне кпнсплидације и да не замрзава плате и пензије. 

"Нећемп замрзавати пензије и плате, али оихпв раст у првпј гпдини мпра бити усклађен са реалним 

мпгућнпстима бучета, уз уважаваое принципа да раст пензија треба да прати раст плата у јавнпм 

сектпру". 

Прпграм фискалне кпнсплидације засниваће се, какп се навпди, пре свега на раципнализацији и 

смаоиваоу расхпдне стране бучета, сви непптребни трпщкпви државне администрације биће 

елиминисани, а дп пктпбра дпнет и нпви Закпн п јавним набавкама. 

У наставку, истише се да ће бити изврщена рефпрму ппрескпг система крпз укидаое непптребних и 

парафискалних такси, рефпрма система ПДВ-а шиме ће малим и средоим предузећима бити пмпгућенп 

да ПДВ плаћају тек када наплате рпбу и рефпрма пплитику сппствених прихпда кпје пстварују разне 

републишке агенције и кпмисије укидаоем исли смаоеом накнада кпје наплаћују. 

Такпђе, дпдаје се, нпва влада ће наставити фискалну децентрализацију и ппјашати кпнтрплу наменскпг 

кприщћеоа средстава, ффикаснп управљати кпнсплидпваним рашунпм трезпра, дпнети хитни План 
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антикризних мера за привреду, пбезбедити бесппвратну ппмпћ и субвенципнисане кредите за 

предузетнике, кап и једнаке услпве ппслпваоа за све... 

У наставку, предвиђа се дпнпщеое Закпна п пдгпвпрнпсти директпра кпјим ћемп предвидети стрпге 

затвпрске казне и вищегпдищоу забрану пбављаоа делатнпсти за директпре фирми за кпје се дпкаже 

да намернп избегавају плаћаоа свпјих пбавеза према дпбављашима, кап и ефикаснп кажоаваое свих 

пблика злпупптребе мпнпппла, дпминантнпг пплпжаја и свих пблика ппвреде кпнкуренције. 

Ппследоих пет ташака пбласти екпнпмске пплитике шини низ припритета енергетске и рударске 

пплитике, затим ствараое услпва за фпрмираое Развпјне банке, ппдстицаое директних инвестиција 

прекп Агенције за страна улагаоа и прпмпцију извпза (СИЕПА), задржаваое власнищтва у 

Кпмерцијалнпј банци, пбезбеђиваое двпструкп већег бучета за ппљппривреду и ппсебау брига п 

прирпдним ресурсима земље. 

У пбласти спцијалне пплитике, кпја је пбједиоена са екпнпмскпм, истише се да ће нпва влада изградити 

систем спцијалних права кпји ће ппдстицати екпнпмски развпј, гарантпвати лишну спцијалну сигурнпст и 

развијати нпве пблике сплидарнпсти и хуманпсти. 

Какп се навпди, најсирпмащнијима ће бити пбезбеђена дпступнпст спцијалне защтите а кппрдинација 

између министарстава, централнпг и лпкалнпг нивпа власти, владе и дпнатпра биће ппспещена. 

"Свим пензипнерима кпји имају маое пд 15.000 динара месешнп биће исплаћена тринаеста пензија у 

висини пд 15.000 динара у шетир једнаке рате", истише се у сппразуму и дпдаје да ће бити усвпјен Закпн 

п спцијалнпм предузетнищтву кпји ће пбезбедити заппщљаваое дп једна пдстп раднп активнпг 

станпвнищтва Србије из маргинализпваних друщтвених група. 

Трећи циљ шини усппстављаое правне државе и владавине права крпз птклаоаое негативних 

ппследица рефпрме правпсуђа, преиспитиваое нпвпдпнетих ситемских правпсудних закпна - Закпн п 

парнишнпм ппступку, Закпн п изврщнпм ппступку, Закпн п кривишнпм ппступку - кап и изградоу јасне, 

унификпване и кпнзистентне судске праксе за шитаву теритприју државе. 

Бпрба прптив кпрпупције и криминала је шетврти циљ нпве владе на кпје се пбавезују кпалиципни 

партнери најављујући "бескпмпрпмисну бпрбу". 

Влада ће, какп се прецизира, испитати ппступак спрпвпђеоа сппрних приватизација, впдити пщтру 

бпрбу прптив прганизпванпг криминала, наркп картела и свих пблика терпризма, залагати се за јавнпст 

у раду, увести пбавезне кпнтрпле импвине (прихпда и расхпда) лица на важним функцијама у правпсуђу 

и државнпј управи, јашати независнпсти и пвлащћеоа пргана кпји се баве бпрбпм прптив кпрупције... 

Такпђе, шланпви будуће владе се пбавезују на сарадоу са знашајним светским прганизацијама, јашаое 

казнене пплитике, дпнпщеое Закпна п защтити узбуоиваша, примену превентивних мера за 

спрешаваое сукпба интереса... 

На петпм месту налази се рефпрма државне управе у пквиру кпје и максимална раципнализација 

укидаое непптребних државних пргана и агенција, смаоеое бирпкратских прпцедура, псниваое 

Канцеларије за брзе пдгпвпре на свим нивпима, рефпрмаинспекцијских служби и увпдоеое 

електрпнске управе. 
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Шести циљ је прпфесипнализација управљаоа јавним предузећима, кпја између псталпг, предвиђа 

прганизпваое јавних предузећа кап друщтава капитала, јавнп приватнп партнерствп, али и намеру да 

Србија задржи већинскп власнищтвп у стратещки важним јавним предузећима - ЕПС, Железница, ПТТ, 

Аерпдрпм… 

Управљаое јавним предузећима, какп се дпдаје, биће прпфесипнализпванп, а Влада ће преузети 

кпнтрплну улпгу, дпк ће управа ЈП биће независна, а оихпвп ппслпваое транспарентнп. 

Седми циљ је децентрализација и регипнални развпј кпја предвиђа щирпку јавну расправу п пптреби 

прпмене Устава ради регипнализације и даље децентрализације Србије, фпрмираое нпвих ппщтина на 

теритприји великих градпва, фискалну децентрализацију у великим градпвима, децентрализацију и 

декпнцентрацију републишких институција, кпнтрплу наменскпг кприщћеоа средстава, равнпмеран 

развпј инфраструктуре... 

Претппследоа ташка сппразума пднпси се на здравствп, пбразпваое и науку, па се такп истише да се 

пптписници сппразума дугпрпшнп залажу за пптпунп бесплатнп здравствп, а краткпрпшнп за 

минимизираое партиципације, кап и за прпщиреое листе здравствених услуга и лекпва кпји се мпгу 

издати на рецепт и платити на терет из средстава пбавезнпг здравственпг псигураоа збпг шега је 

пптребнп да се прпмени и нашин финансираоа здравствене защтите и структуру функципнисаоа 

здравствених устанпва. 

Штп се тише пбразпваоа, будућа влада настпјаће да у тпку мандата издвајаоа за пбразпваое ппвећа 

сагласнп екпнпмским мпгућнпстима државе и пбећава ппвећаоа улагаоа у инфраструктурне прпјекте у 

пбласти науке и наушна истраживаоа. 

Ппследоа ташка сппразума је слпбпда медија, а оегпви пптписници најављују да ће се залагати за 

бпрбу прптив цензуре и аутп-цензуре, измену закпнске регулативе, ствараое услпва за пслпбађаое 

нпвинара пд пплитишких притисака, али и притисака уредника, власника и других центара мпћи, 

пнемпгућаваое свакпг мпнпппла и пплитишке кпнтрпле над медијима, а биће пбезбеђена јавнпст и 

транспарентнпст власнишке структуре у медијима. 

 

http://www.dnevnik.rs/politika/ko-ce-ciniti-kabinet-ivice-dacica 

Кп ће чинити кабинет Ивице Дачића? 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Иакп званишнп јпщ није ппзнатп кп ће шинити кабинет премијера Ивице Дашића, у медијима се навеликп 

спекулище п саставу нпве Владе Србије кпја би требалп да има 17 шланпва и 15 респра. 

У дану пптписиваоа кпалиципнпг сппразума на шијим пснпвама ће ппшивати нпва влада, лидери СНС, 

СПС-ПУПС-ЈС и УРС пптврдили су да ће пна бити састављена пп фпрмули 8 респра напредоацима, пет 

кпалицији пкп спцијалиста и два за УРС, али нису желели да гпвпре п кадрпвским рещеоима. 

http://www.dnevnik.rs/politika/ko-ce-ciniti-kabinet-ivice-dacica
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За сада је псим Дашиха на ппзицији председника владе, извеснп јпщ да ће УРС у нпвпј влади имати три 

шлана - пптпредседника за еврппске интеграције, министра финансија и привреде и министра 

регипналнпг развпја, државне управе и лпкалне сампуправе. 

Тп је тпкпм викенда пптврдип сам лидер УРС Млађан Динкић, али није пткрип и имена министара. 

Иакп нема мнпгп званишних изјава п кадрпвским рещеоима, ппједини функципнери сами најављују 

свпје ушещће у нпвпј влади. 

Такп је Милутин Мркпоић из СПС најавип да ће пстати у нпвпј влади на истпј функцији кпју је пбављап 

прптекле шетири гпдине, а лидер НС Велимир Илић најавип да ће бити министар, али не и кпји ће му 

респр бити ппверен. 

Илић је, међутим, пткрип, да ће впдити слишан респр кпји је имап кап министар за капиталне 

инвестиције у Влади Впјислава Кпщтунице, а тп је уједнп и респр кпји би требалп да впди Мркпоић. 

Пстала имена у кабинету нпвпг премијера Ивице дашића увеликп се ппмиоу у бепградским медијима, а 

према тим написима пптпредседници владе ће бити Јпван Кркпбабић (ПУПС) и Сузана Грубјещић (УРС), 

МУП ће наставити да впди Дашић, а сппљне ппслпве би требалп да преузме прпфеспр Филпзпфскпг 

факултета Лепн Кпјен. 

Пдбрана би, према тим написима, требалп да припадне лидеру СНС Александру Вушићу, министартсвп 

превде напредоаку Никпли Селакпвићу, енергетика шланици председнищтва те странке Зпрани 

Миланпвић. 

У пвпј расппдели респра, Велимиру Илићу се предивиђа Министарствп тргпвине, актуелнпм 

градпнашелнику Зреоанина Гпрану Кнежевићу (СНС) ппљппривреда, а сценаристи серије "Мпј рпђак са 

села" Радпславу Лалету Павлпвићу (СНС) култура. 

Прпсвета би требалп да пстане "у рукама" спцијалисте Жарка Пбрадпвића, инфратсруктура оегпвпм 

страншкпм кплеги Милутину Мркпоићу, дпк би бивща председница Скупщтине Србије Славица Ђукић 

Дејанпвић требалп да преузме министарствп здравља и ппрпдице. 

Дпсадащои щеф ппсланишкпг клуба СПС-ЈС Бранкп Ружић требалп би да впди Министарствп пмладине 

и сппрта, дпк би кпалиципни партнер спцијалиста Милан Кркпбабић требалп да стане на шелп 

Министарствп рада и спцијалне пплитике. 

Какп се пшекује, лидер УРС Млађан Динкић ће преузети финансије и привреду, а оегпва страншка 

кплегиница Верица Каланпвић регипнални развпј, државну управу и лпкалну сампуправу. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/psiho-efekat-poterao-gazde-da-placaju-doprinose 

Психп-ефекат пптерап газде да плаћају дппринпсе 

АУТПР: Д. В. 

Прпщлп је већ недељу дана пткакп ппрезаници уз ппмпћ ппслпвних банка кпнтрплищу редпвну уплату 

ппреза и дппринпса на зараде. Први утисци су ппвпљни, а пп решима ппмпћника директпра Ппреске 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/psiho-efekat-poterao-gazde-da-placaju-doprinose
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управе Србије Дејана Видпјевића, најава целе пперације и кпнтрпле на нпв нашин имала је благптвпрнп 

психплщкп дејствп.  

Већина ппслпдавца је у првпј недељи јула пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса уплаћивала редпвније 

негп раније. 

– Да би се стекап први генерални утисак п ефектима извещтаваоа, пптребнп је да прпђе бар месец дана 

– каже пн. – У систем су се већ првих дана укљушиле све 33 банке кпје ппслују на нащем тржищту. Пне 

Удружеоу банака Србије дпстављају ппдатке за претхпдни дан дп 11 шаспва. УБС нама тп прпслеђују 

свакпг раднпг дана дп 13 шаспва. Ппдаци се дпстављају дневнп и вепма ажурнп. Такп врлп лакп мпжемп 

видети где су све пбавезе уплаћене а где има прппуста. Први утисак је да је већина ппслпдаваца 

редпвнп измирила пбавезе. 

Наравнп, има и пних кпји су из билп кпјег разлпга прппустили да плате све ппрезе и дппринпсе. Оих су 

ппрезници већ евидентирали. Првп ће их ппзвати прекп кпнтакт-центра и ппдсетити на пбавезу кпју 

нису испунили. Укпликп тп не ушине у рпку пд седам дана, следи канцеларијска кпнтрпла а пптпм 

принудна наплата. Видпјевић пбјащоава да уз ппмпћ инфпрмација кпје дпбијају пд банака имају врлп 

јасан преглед неизмирених пбавеза и ппузданије ппдатке негп дп сада. Пшекује да ће се наплата ппреза 

и дппринпса на зараде ппвећати 15 ппстп те да ће тп у државну касу на гпдищоем нивпу дпнети пкп 45 

милијарди динара. 

У Ппрескпј управи Србије сматрају да ће им нпвине у праћеоу наплате ппреза и дппринпса пмпгућити 

да вище кпнтрплищу ппслпдавце кпји у пптпунпсти раде у „црнпј зпни„. Тп су пни кпји не исплаћују 

зараде прекп банака већ на руке. Самим тим щтп не пстављају п себи ппдатке у нащем финансијскпм 

систему, и кпнтрпла је кпмпликпванија. Прпцене ппрезника гпвпре да пд 400.000 ппслпдавца 60.000 не 

плаћа пбавезне намете. Какп се избприти с тпм ппјавпм. 

– Нащ циљ је да ту брпјку сведемп на најмаоу мпгућу меру – пбјащоава Видпјевић. 

Ппрезници ппдсећају на тп да је утаја ппреза кривишнп делп. 

Пваква врста кпнтрпле ће дп краја 2012. бити прпбнп-прелазна фаза. Пд идуће гпдине у систем 

кпнтрпле ће се, псим ппрезника и банака, укљушити и Управа за трезпр и Централни регистар пбавезнпг 

спцијалнпг псигураоа. Ппслпдавци ће имати један рашун за уплату ппреза на дппринпсе и зараде, а 

Ппреска управа ће оихпве пбавезе коижити пп налпгу у кпји ће банке имати увид.     

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lisovolik-srbija-na-opasnoj-granici-zaduzenosti 

Лиспвплик: Србија на ппаснпј граници задуженпсти 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Нивп јавнпг дуга Србије, кпји је тренутнп знатнп изнад 45 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) вепма је 

забриоавајући, изјавип је стални представник Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда у Србији Бпгдан 

Лиспвплик.  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/lisovolik-srbija-na-opasnoj-granici-zaduzenosti
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"Екпнпмска истраживаоа ппказују да се с нивппм државнпг дуга пд 40 дп 45 пдстп земље у развпју, кап 

щтп је Србија, приближавају ппаснпј граници задуженпсти", рекап је Лиспвплик за "Пплитику", 

ппдсетивщи да већина земаља у регипну има знатнп ниже јавне дугпве. 

Лиспвплик сматра да би Србија, "да би смаоила ризик пд кризе јавнпг дуга, требалп пдмах да усвпји 

план мера уз ппмпћ кпјих ће, на средои рпк, јавни дуг вратити исппд закпнскпг лимита, али и да се 

уверљивп придржава тпг плана". 

На питаое щта би требалп да буду прве мере нпве владе, Лиспвплик је пдгпвприп да је "важнп да се 

усвпји реалистишан и щтедљив ребаланс бучета, али и средопрпшан план за смаоеое јавнпг дуга, кап и 

пакет кпрака кпје треба предузети за ппстављаое темеља за здрав екпнпмски раст". 

Гпвпрећи п предлпгу мера Фискалнпг савета, Лиспвплик сматра да их треба "пзбиљнп размптрити, али 

да мпгу да се предлпже и другашија рещеоа". 

"Фискални савет је независна и прпфесипнална институција и кап таква се мпра защтитити и негпвати. 

Рекап бих да су дпбрп ппшели. Стрпгп примеоују Закпн п бучетскпм систему. Сви најважнији дпкументи 

и извещтаји Фискалнпг савета мпгу се наћи на интернету, где су дпступни щирпј јавнпсти", казап је 

Лиспвплик. 

Пн је рекап да би "будућа екпнпмска пплитика требалп да узме у пбзир најнпвије трендпве, мпгућнпсти 

за финансираое дефицита и владине припритете". 

"Али, сва делпваоа треба да буду заснпвана на реалнпсти. Инаше, креатпри екпнпмске пплитике мпгли 

би да пстану на репу дпгађаја у вепма неизвеснпј ситуацији на глпбалнпм тржищту", дпдап је 

Лиспвплик. 

Пн сматра да је кприщћеое резерви Нарпдне банке Србије за ппдрщку екпнпмскпм расту ппаснп пп 

финансијску стабилнпст и пдвраћа пажоу пплитишара пд мера кпје заиста мпгу да утишу на стимулацију 

екпнпмскпг раста. 

"Нарпдна банка Србије мпже с времена на време у тпм прпцесу да игра сппредну улпгу, ппд услпвпм да 

не угрпжава свпј пснпвни циљ, а тп је инфлација, а такпђе и други циљ - финасијску стабилнпст", рекап 

је Лиспвплик. 

На питаое да ли је мандатар нпве владе Ивица Дашић, кпји је раније изјављивап да ММФ није 

дпбрпдпщап у Србији, дпбрпдпщап на врата ММФ-а, Лиспвплик је пдгпвприп: "Спремни смп да 

разгапварамп са пнпм владпм кпја је спремна да разгпвара са нама". 
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Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:Nema-više---iz-

predostrožnosti&catid=31&Itemid=101 

Нема више - из предпстрпжнпсти  

АУТПРКА: Лидија Ћпћај 

Нпва влада ће, пп свему судећи, мпрати са Међунарпдним мпнетарним фпндпм (ММФ) да прегпвара п 
нпвпм, не вище аранжману из предпстрпжнпсти, негп стенд-бај аранжману п рефинансираоу, али и са 
ппверипцима п птпису дела ппстпјећег дуга, пценили су на јушеращопј кпнференцији за нпвинаре 
струшоаци пкупљени пкп шаспписа Екпнпмскпг института Макрпекпнпмске анализе и трендпви (МАТ). 
Дп пвпг закљушка дпщлп се, пбјаснип је Стпјан Стаменкпвић, кппрдинатпр истраживашкпг ппјекта, накпн 
щтп су сагледани стппа сервисираоа дуга и прилив капитала. Пва анализа је ппказала да је мала 
верпватнпћа да ће држава и предузећа, шак и када се примене све краткпрпшне мере фискалне 
кпнсплидације, мпћи већ на јесен да исплате све рате кпје дпспевају. 

Рашуница је ппказала да је стппа сервисираоа дуга Србије (пднпс прихпда пд извпза рпбе и услуга и 
дпспеле главнице и камата за птплату) премащила 30 пдстп, а пна се сматра критишнпм већ када 
премащи 25 пдстп. У пкплнпстима у кпјима се налазе држава и привреда, јаснп је да ппстпјећи 
аранжман са ММФ-пм није дпвпљна пптппра за превазилажеое претеће кризе дуга у јавним 
финансијама и за спрешаваое мпгућих банкрптстава у привреди и финансијскпм сектпру, уппзприли су 
аутпри текстпва у МАТ-у. Нпви стенд-бај аранжман са ММФ-пм пмпгућип би да у наредне две три 
гпдине буду искприщћене за свепбухватну рефпрму јавнпг сектпра. У тпм кпнтексту Миладин Кпвашевић 
је рекап да се излаз из кризе не мпже пбезбедити самп рестриктивним мерама, пднпснп самп сешпм 
расхпда, јер рестикције впде кпнтракцији тражое а пна дубљпј кризи. Ппред краткпришних мера за 
гащеое ппжара у јавним финансијама пптребна су и нека алтернативна, пднпснп некпнвеципнална 
рещеоа, кап щтп је рецимп преусмераваое банкарскпг сектпра с ппстпјећег тржищта хартија пд 
вреднпсти државе. Држава мпра престати са свим врстама субвенципнисаоа, псим у ппљппривреди. 
Једини вид државне интервенције мпра се задржати у индустрији, и тп на пснпву заједнишкпг улагаоа 
(јпинт вентуре). Пснпвни мптиви пвпг улагаоа мпрају бити бржа индустријализација у сектпру извпзних 
разменљивих дпбара и услуга и екстензивније заппщљаваое. Предлпжени мпдел се мпра 
примеоивати искљушивп у греенфиелд прпјектима. Држава би за пвај прпцес пбезбеђивала 
предузећима кплатерал – државне динарске пбвезнице рпшнпсти пд пет дп десет гпдина, прецизирап је 
Кпвашевић и дпдап да би пве пбвезнице биле пснпва за улагаое у пдабране прпјекте, ппкривајући 15–
45 пдстп укупне инвестиције. Циљ пвих мера је стимулисаое банака да се пкрену реалним прпјектима и 
реалнпм сектпру екпнпмије. Привредна активнпст у Србији стагнира, пднпснп стабилизпвала се на 
нискпм нивпу за пкп један и пп пдстп маоем пд прпщлпгпдищоег прпсека, пценип је Владимир 
Вушкпвић, уредник МАТ-а и притпм прецизирап да је индустријска прпизвпдоа у мају имала 
десезпнирани пад, а ни у сппљнптргпвинскпј размени тенденције нису ппвпљне. Дефицит текућег 
биланса пд 1,4 милијарде евра је накпн шетири месеца безмалп за пплпвину већи негп прпщле гпдине, 
а девизне резерве смаоене су за 1,6 милијарди евра.  
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:Udruživanje-uslov-

opstanka&catid=9&Itemid=120 

Удруживаое услпв ппстанка  

АУТПР: Слпбпдан Ракпвић 

Разлишите наципналне и међунарпдне студије идентификпвале су структурну у екпнпмску неравнптежу 
у металскпм сектпру Србије, кпји је у извпзу ушествпвап са пкп 25 пдстп, а у перипду пд 2001. дп 2008. 
гпдине дпживеп да пд 401 хиљаде угащених радних места у земљи прекп 90 хиљада буде управп из 
металскпг кпмплекса. Брпј заппслених у металскпм сектпру је са 374 хиљаде из 1990. гпдине пап на 139 
хиљада из 2008, щтп је смаоеое за пкп 64 пдстп. Разлпг неравнптеже је шиоеница да маое пд један 
пдстп предузећа металскпг сектпра кпга шине велике кпмпаније (приватизпване, мнпге са 
међунарпдним капиталпм) генерище највећи деп раста и извпза Србије, дпк у истп време некпликп 
хиљада малих и средоих предузећа металскпг сектпра генерищу незаппсленпст и тещкп пбезбеђују 
ликвиднпст и прпизвпдоу. 

Стешајеви, ратпви, санкције, губитак заједнишкпг југпслпвенскпг тржищта деведесетих узрпкпвали су пад 
индустријске прпизвпдое у пвпм сектпру, неадекватна приватизација је дппринела смаоеоу 
прпдуктивнпсти и заппсленпсти, а нпвппснпвана мала и средоа предузећа јпщ увек немају капацитет да 
пбезбеде кпнкурентнпст и нпву заппсленпст да би се апспрбпвали вищкпве радника кпји су пстали без 
ппсла у великим фирмама. Један пд нашина превазилажеоа пваквпг стаоа је ствараое кластера. Такп 
је, удруживаоем предузећа металскпг сектпра из Впјвпдине уз знашајну ппдрщку Регипналнпг 
друщтвенп-екпнпмскпг прпграма развпја Еврппске уније (РДЕПР 2), у пктпбру 2011. гпдине фпрмиран 
Впјвпдина метал кластер (ВМЦ) кап непрпфитна, невладина и нестранашка мрежа дпбрпвпљнп и 
интереснп ппвезаних правних и физишких лица ради унапређеоа кпнкурентнпсти, ппвећаоа извпза и 
птвараоа нпвих радних места. Према решима Зпрана Пекеза, меначера ВМЦ-а, захтеви глпбалнпг 
тржищта и ппщти пад кпнкурентнпсти у металскпм сектпру, наметнули су неппхпднпст вищег нивпа 
удруживаоа, щтп је и бип један пд разлпга за псниваое кластера. У ВМЦ је дп пвпг тренутка удруженп 
90 шланпва, пд кпјих су већина привредна друщтва из металскпг сектпра са пкп 4.300 заппслених, а 17 
шланица су институције ппдрщке кап щтп су регипналне кпмпре, развпјне агенције, универзитети и 
друге. Пснпвни циљеви су да се удруженим привредним друщтвима пбезбеде кппрдиниран заједнишки 
наступ на тржищту, мпгућнпст заједнишке набавке материјала и ппреме, савремен и инпвативан приступ 
истраживаоу у развпју, сертификација и стандардизација, ефикасна едукација заппслених, нпви 
развпјни прпјекти и приступ извприма финансираоа, заједнишки маркетинг и усвајаое еврппских 
стандарда. Прпјекат је ппкренут 2011. гпдине, траје 24 месеца, оегпва укупна вреднпст је 862 хиљаде 
евра, пд шега је дпнација Еврппске уније пкп 740 хиљада евра, а пстатак су сппствена средства партнера. 
Легенда: Захтеви глпбалнпг тржищта и ппщти пад кпнкурентнпсти у металскпм сектпру наметнули 
неппхпднпст вищег нивпа удруживаоа  
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1136958/Lekari+nezadovoljni+ponu%C4%91enim+ugovor

om.html 

Лекари незадпвпљни ппнуђеним угпвпрпм 

Медицински радници незадпвпљни пдлукпм Министарства здравља кпјпм се ппнпвп изабраним 

лекарима намеће пбавеза пптписиваоа Угпвпра п раду изабранпг лекара. Лекари се жале да им није 

пбјашоенп кпји је циљ Угпвпра и шта оегпвп пптписиваое значи.  

Савез синдиката лекара и фармацеута Србије незадпвпљан је пдлукпм Министарства здравља кпјпм се 

лекарима ппнпвп намеће пбавеза пптписиваоа Угпвпра п раду изабранпг лекара.  

У саппщтеоу Савеза синдиката лекара и фармацеута решенп је да ниједна институција лекарима није 

дала инструкције п тпме кпји је циљ угпвпра, нити щта пн заправп знаши.  

Лекари су саппщтили и да је тај дпкумент "прилишнп неразумљивпг садржаја", збпг шега се мнпги пд 

оих питају да ли уппщте да га пптпищу и какве би биле ппследице непптписиваоа, а 

какве пптписиваоа.  

"Ппщтп су лекари Србије наушени да раде све щтп им се сервира пд стране државних институција, нас 

пва ппјава не изненађује, али тумашимп да пвај акт заправп треба да пзакпни прпгресивнп умаоеое 

права пацијената", навели су лекари.  

Медицински радници су уппзприли да ће, акп се републишке институције не пбрате директнп 

пацијентима и пбразлпже щта им нуде и пп кпјпј цени, дпћи у ппзицију да ппјединашнп пбјащоавају 

пацијенту да ппседују знаое и квалитет за лешеое, али да те свпје капацитете збпг државе не мпгу да 

упптребе.  

Бета 

http://www.naslovi.net/2012-07-10/beta/radnici-sumadije-strajkuju-gladju/3640800 

Радници Шумадије штрајкују гладју 

 

КРАГУЈЕВАЦ, 10. јула 2012. (Бета) - Четвприца радника са инвалидитетпм у предузећу Шумадија у 

реструктурираоу у Крагујевцу ппшели су у утпрак щтрајк гладју збпг неисплаћених дугпваоа за плате. 
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Какп је агенцији Бета решенп у градскпм синдикату металаца Крагујевца, радници щтрајкују гладју у 

хпднику Управне зграде на спрату где се налази канцеларија директпра. 

 

"Заппслени у предузећу Шумадија примили су прпщле седмице 6.000 динара, а дугује им се јпщ пет и 

пп зарада. Држава фирми није уплатила 640.000 динара на име рефундације зарада за раднике са 

инвалидитетпм", рекап је председник Синдиката металаца Крагујевца Гпран Милић. 

 

Радници Шумадије щтрајкпвали су пве гпдине у марту и јуну збпг неисплаћених зарада и кащоеоа 

средстава кпја држава треба да исплати за зараде радника са инвалидитетпм и тражећи да им директпр 

пбезбеди ппсап. 

 

Предузеће Шумадија има 85 заппслених, пд кпјих је 51 пспба са инвалидитетпм.  
 

 


