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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:390648-Od-Svetske-banke-kredit-400-miliona-dolara 

Од Светске банке кредит 400 милиона долара 
С. Б.   

У наредном периоду Србија могла да рачуна на 400 милиона долара директне 

буџетске подршке под изузетно повољним условима, са каматом једва већом од 

један одсто - рекао Млађан Динкић 

 
НОВА влада је кренула у потрагу за кредитима. Први гости министра финансија и привреде 
Млађана Динкића били су у понедељак представници Светске банке - Џејн Армитиџ, 
координаторка за Југоисточну Европу и шеф канцеларије у Србији Лу Брефор. Према првим 
информацијама, од ове институције би могли да повучемо око 400 милиона долара за пуњење 
буџетских рупа. 
Али, да би новац и стигао Србија мора да започне обећане реформе и настави аранжман са 
ММФ. Реформисати и јавна предузећа, јавну управу, ПИО фонд. Да би се нова влада 
споразумела са ММФ-ом, мора да припреми план за смањење расхода . 
 

- Разговарали смо о мерама које планирамо да применимо како бисмо увели ред у 
финансијском сектору и јавним финансијама у целини - истакао је министар финансија и 
привреде Млађан Динкић. - Светска банка је изразила спремност да настави да пружа подршку 
Србији. То је веома важно како би се што брже превазишла катастрофална ситуација у којој се 
буџет тренутно налази. Предочено нам је да би у наредном периоду Србија могла да рачуна на 
400 милиона долара директне буџетске подршке под изузетно повољним условима. Реч је о 
зајмовима са роком отплате од 18 година и периодом почека од 5 до 7 година, са каматном 
стопом тек нешто више од 1 одсто, што представља убедљиво најповољније услове на светском 
тржишту. 
Светска банка би наставила и пордшку конкретних инвестиционих пројеката у Србији. Међу 
највећима до сада је "Коридор 10" за који је ова институција обезбедила 388 милиона долара. 
Делегације Светске банке тако је у понедељак била и код министра саобраћаја Милутина 
Мркоњића. 
Министар саобраћаја Милутин Мркоњић је обећао да ће Србија убрзати пројкте који су у току. 
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:Tek-tre%C4%87ina-u-realnom-

sektoru&catid=21&Itemid=125 

Тек трећина у реалном сектору 
У последњих десет година у Крушевцу је по разним основама више од 20.000 људи остало без 
посла, док данас само једна трећина од укупног броја запослених ради у реалном сектору, 
показују подаци Савеза самосталног синдиката Србије у том граду. Како је Тањугу казао 
председник Већа СССС за Расински округ Миленко Михајловић, у Крушевцу је данас запослено 
нешто више од 15.000 људи, а од тога, према његовим речима, тек око 4.000 ради у 
производњи, што подаци који представљају реалну слику крушевачке привреде. Осим тога, 
подсетио је Михајловић, само у предузећима у реструктурирању - 14. 

октобру, хемијској индустрији Жупа, конфекцији Звезда, Савременом дому, фабрици уља и 
Бранку Перишићу, чија је судбина неизвесна, ради око 2.500 људи. Без помоћи Владе Србије, 
ова предузећа не могу опстати и од државе очекујемо пре свега разумевање и стварање 
привредног амбијента који би овим фирмама омогућио опстанак кроз покретање производње, 
казао је Михајловић. Он је истакао да синдикат не очекује од нове Владе и надлежних 
министарстава субвенције за исплату зарада у тим предузећима, јер им то не гарантује 
просперитет, већ покретање привредних активности. Уколико до тога не дође, ова предузећа не 
могу још дуго опстати упозорава Михајловић. У тим предузећима нема производње, зараде 
касне више месеци, дуговања према јавним предузећима су вишемилионска и једнократне 
субвениције не могу представљати одрживо решење, зато и не очекујемо од државе да се 
понаша као послодавац, објашњава председник већа. Коментаришући најаву градске управе у 
Крушевцу и појединих јавних предузећа, попут ЈКП Градска топлана да ће у појединим 
предузећима у реструктурирању извршити конверзију дуга, односно откупити делове 
земљишта на основу тих дуговања, Михајловић је казао да такву одлуку Веће синдиката 
поздравља. Предузећа са мање дуговања биће интересантнија за инвеститоре, док ће град 
добити земљиште за нове потенцијалне инвеститоре и индустријску зону и зато сматрам да је 
таква најава појединих јавних предузећа веома корисна, оценио је Михајловић. Тањуг 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/najavljuju-strajk-u-cistoci_333812.html 

Најављују штрајк у Чистоћи 

Извор: РТВ 

Комунална предузећа у Новом Саду као неодрживи системи тема је о којој се све 
више прича, а на списку губиташа је и "Чистоћа" чији Синдикат за почетак 
следеће недеље најављује генерални штрајк ако се не испуне њихови захтеви. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:Tek-tre%C4%87ina-u-realnom-sektoru&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:Tek-tre%C4%87ina-u-realnom-sektoru&catid=21&Itemid=125
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/najavljuju-strajk-u-cistoci_333812.html
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Новоизабрано руководство предузећа решење види у мењању структуре запослених чији се 
број иначе удвостручио последњих 10 година, али захтевају и активнију улогу града у решавању 
бројних проблема.  

Да је ситуација у предузећу тешка потврђује Перица Николић, који 23 године ради на 
пословима одношења смећа и напомиње да кашњење плате, која је у Чистоћи у просеку 40 
хиљада динара, угрожава његову, али и егзистенцију других колега. 

Иако је већина захтева испуњена, почевши од заосталих плата, у Штрајкачком одбору не 
одустају од генералног штрајка. 

За ситуацију, која није ни мало једноставна, поред руководства које треба да се позабави 
дуговима који износе позамашних 850 милиона динара криве и Градско веће. 

Оно је како кажу издвојило свега шест милиона динара на име одштете грађанима за уједе 
паса и мачака луталица, док Чистоћа грађанима по том основу дугује скоро 150 милиона 
динара. 

Свестан проблема у којима се предузеће налази, Србољуб Бубњевић, помоћник директора 
инсистира на променама, почевши од цене услуга Чистоће па све до активније улоге 
надлежних градских структура. 

До испуњења захтева има још времена, кажу у Штрајкачком одбору и наглашавају да ће у 
супротном штрајк почети 6. августа уз поштовање минимума процеса рада, а то подразумева 
између осталог одношење смећа само из приоритетних институција. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1148496/%22Poslodavac%22+za+socijalni+dogovor.html 

"Послодавац" за социјални договор 

Као предуслов за постизање минималног консензуса свих актера за постизање 
социјалног договора између владе, запослених и послодаваца, удружење 
"Послодавац" позвало је Владу на хитно доношење измена Закона о раду. 

Удружење "Послодавац" подржало је предлог премијера Ивице Дачића за постизање 
социјалног договора између владе, запослених и послодаваца, и позвало на хитно доношење 
измена Закона о раду, као предуслова за постизање минималног консензуса свих актера у 
трипартитном дијалогу. 

Послодавци окупљени у том удружењу очекују да ће Влада имати довољно снаге, воље и 
стручности за превазилажење нагомиланих социјално-економских проблема, и за јачање 
темеља Србије као будуће јаке, развијене европске државе. 

Нова влада ће у Удружењу "Послодавац" имати саговорника и партнера и у најављеном 
оснивању Националног савета за економски опоравак, у поједностављењу административних 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ekserima-u-letvi-laziraju-psece-ujede_331847.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ekserima-u-letvi-laziraju-psece-ujede_331847.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ekserima-u-letvi-laziraju-psece-ujede_331847.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1148496/%22Poslodavac%22+za+socijalni+dogovor.html
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процедура, припреми привредног амбијента за покретање новог инвестиционог циклуса, као и 
реформи пореских прописа. 

Влада ће имати подршку и у процесу даљих европских интеграција Србије уз примену примера 
добре праксе који воде ка успостављању тржишне економије и системски добро уређене 
државе, наведено је у саопштењу. 

Из удружења "Послодавац" су нагласили значај доношења Закона о спречавању обављања 
нерегистроване делатности, са циљем смањења сиве економије, а предлог тог документа је 
удружење већ доставило свим релевантним институцијама. 

Како је наведено, удружење "Послодавац" окупља близу 43.000 привредних друштава и 
предузетника, који запошљавају више од 500.000 запослених на територији Србије. 

Чланице Удружења "Послодавац" су МК Група, ИТМ Група, Србијагас, Југоимпорт СДПР, 
компаније Делта холдинга, САГА и други. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Deficit-u-budzetu-blizi-se-sumi-od-dve-milijarde-evra.sr.html 

Дефицит у буџету ближи се суми од две 
милијарде евра 

Млађан Динкић мораће да уштеди око милијарду и да обезбеди још 1,8 милијарди евра нових 

пара 

 

Нови министар финансија Млађан Динкић, одмах по доласку на ту позицију, већ је у жестокој 
трци с временом. Остало му је свега неколико месеци да обезбеди око 1,8 милијарди евра за 
покривање минуса у каси и редовно враћање дугова и камата. Уз то, мораће да смисли начин 
како да уштеди милијарду евра, колико је према процени Фискалног савета, неопходно да би 
мањак у буџету остао у законским оквирима. Уколико ништа не предузме дефицит ће до краја 
ове године достићи две милијарде евра или 200 милијарди динара. Око седам одсто 
планираног БДП, што је знато више од законом дозвољених 152 милијарде динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Deficit-u-budzetu-blizi-se-sumi-od-dve-milijarde-evra.sr.html
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Иако економски програм још није познат сасвим до краја, неке мере које ће предузети нови 
министар већ се назиру. Судећи према коалиционом споразуму, плате и пензије неће бити 
замрзнуте. Али оно што, такође, може да се закључи јесте да њихов раст неће пратити 
инфлацију, како предвиђа Закон о буџетском систему, већ ће повишице бити нешто ниже. У 
коалиционом споразуму се наводи да ће раст плата и пензија бити усклађен са реалним 
могућностима буџета. Како ће онда нови министар финансија уштедети око милијарду евра да 
би Србија избегла дужничку кризу. Млађан Динкић ниједном јавно није рекао да ће повећати 
ПДВ, али по свему судећи бројеви су неумољиви и раст тог намета неће моћи да се избегне. 

Судећи према извештају Фискалног савета, а супротно општем уверењу, смањење расхода за 
набавку робе и услуга, смањење броја државних агенција за све и свашта и рационализација 
јавних набавки пружају ограничене могућности за штедњу. 

У извештају се наводи и рачуница да би повећање ПДВ-а за два процентна поена донело од 250 
до 300 милиона евра у буџет. Међутим, уколико се не замрзну плате и пензије добар део тих 
средства биће потрошен за повишице. Што значи да ће један део новца (према неким 
рачуницама око 80 милиона евра) прикупљен по том основу бити потрошен на повећање плата 
и пензија у октобру. То значи да ће ефекат повећања пореза бити знатно мањи. 

Мера око које се сви у новој владајућој коалицији слажу односи се на смањење броја државних 
агенција. У Србији има око 160 државних институција које остварују сопствене приходе 
продајом робе, пружањем услуга и наплатом такса, накнада за издавање лиценци, дозвола и 
сагласности. Ове године оствариће укупне приходе од 100 милијарди динара. Нешто мање од 
милијарду евра. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 31. јула 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tajkuni-bi-da-menjaju-zakon-o-radu 

Тајкуни би да мењају Закон о раду 

Удружење „Послодавац” подржало је предлог премијера Ивице Дачића за 
постизање социјалног договора између Владе, запослених и послодаваца, и 
позвало на хитно доношење измена Закона о раду, као предуслова за постизање 
минималног консензуса свих актера у трипартитном дијалогу, саопштено је из тог 
удружења. 

Упутивши честитку премијеру Дачићу и члановима његовог кабинета, удружење „Послодавац” 
изразило је наду да ће нова влада „имати довољно снаге, воље и стручности” за превазилажење 
нагомиланих социјално-економских проблема и за јачање темеља Србије као будуће јаке, 
развијене европске државе. 

Нова влада ће у Удружењу „Послодавац” имати саговорника и партнера и у најављеном 
оснивању националног савета за економски опоравак, у поједностављењу административних 
процедура, припреми привредног амбијента за покретање новог инвестиционог циклуса, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tajkuni-bi-da-menjaju-zakon-o-radu


7 

 

реформи пореских прописа, Влада ће имати подршку и у процесу даљих европских интеграција 
Србије уз примену примера добре праксе који воде ка успостављању тржишне економије и 
системски добро уређене државе, наведено је у саопштењу. 

„Послодавац” је још једном нагласио значај доношења Закона о спречавању обављања 
нерегистроване делатности, с циљем смањења „сиве економије„, а предлог тог документа 
удружење је већ доставило свим релевантним институцијама. 

Како је наведено, удружење „Послодавац” окупља близу 43.000 привредних друштава и 
предузетника, који запошљавају више од 500.000 запослених на територији Србије. Чланице 
Удружења „Послодавац” су компаније „Делта холдинга„, „ИТМ-група„, „МК-група„, 
„Србијагас„, „Југоимпорт СДПР„, САГА и други.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dve-milijarde-dolara-ostaju-u-inostranstvu 

Две милијарде долара остају у иностранству 

 

Док неимари који раде у земљи муку муче с недостатком посла и, ако раде, 
скромним и нередовним зарадама, они који раде у иностранству годишње зараде 
чак око две милијарде долара. Али те паре углавном остају с оне стране границе 

 јер, како за наш лист објашњава секретар Удружења за грађевинарство у Привредној комори 
Србије Горан Родић, наше грађевинске фирме су у иностранству основале своја предузећа или 
мешовита с тамошњим компанијама, што је за њих повољније из више разлога. 

Грађевинари су годинама тражили помоћ државе, која им је само обећавала, између осталог и 
банку која би подржавала радове у иностранству. Али, пошто се од чекања не живи, они који 
нису били спремни да се тек тако предају, отишли су у свет да раде преко новооснованих 
компанија, које се протежу од Шведске, Енглеске, Аустрије и Русије до Кипра јер су наши 
неимари тражени и у Европи, и у Азији, и у Африци. Само у Западној Европи ради око 2.000 
грађевинара, али их је ипак највише у Русији, Казахстану и Азербејџану. 

Наше неимаре из више земаља зову и данас, што би Србија требало да искористи у време 
велике кризе, која би се већим запошљавањем и девизним приливом лакше превазишла. 
Земље Блиског истока, Африке и Русија имају десетогодишње планове за инвестиције вредне 
укупно више од хиљаду милијарди долара! У овом тренутку само Алжир је обезбедио 266 
милијарди долара за изградњу 1,2 милиона станова и инфраструктуре, а на тој листи су, на 
пример, четири бране, иригациони системи и остало. 

Иран је планирао инвестиције од 70 милијарди долара за изградњу 150.000 станова и 
инфраструктурних постројења, док Либија намерава да уложи 480 милијарди долара у 
енергетику и осталу инфраструктуру, те изградњу станова. Родић каже да из Ирака стижу 
позиви нашим грађевинарима да учествују на тендерима за изградњу станова и обнову 
комплетне инфраструктуре, а вредност инвестиције процењује се на око 700 милијарди долара! 
То је зато што после санкција и ратова недостаје чак 750.000 станова. Међутим, да бисмо 
одговорили оваквим захтевима, морамо, пре свега, имати довољно квалитетне радне снаге 
одговарајуће старосне структуре. 

  Р. Даутовић 
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Држава те задужује, држава ти дугује 
Родић објашњава да су основни разлог за оснивање грађевинских компанија у иностранству 
валидне гаранције које им дају тамошње банке, као и повољнији порески систем. Највећа омча 
око врата нашим грађевинским фирмама је плаћање ПДВ-а пре него што наплате радове, што 
је неиздрживо јер већина мора да се задужује, диже краткорочне неповољне кредите да би 
држави платила дажбине, док им држава истовремено дугује, а на дугове не плаћа камату. 
Истина, нови министар финансија и привреде Млађан Динкић је обећао исправљање те 
грешке, али само за спас и развој малих и средњих предузећа, а баш њима грађевинари 
најчешће и дугују због свог нерешеног положаја. 

 


