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Акципни план Лазара Крстића: Први пптези нпвпг министра финансија  

АУТОР: Г. Булатпвић  

Лазар Крстић је нпви министар финансија у рекпнструисанпј Влади. “Блиц” у Немаоинпј 11 сазнаје и да 
је већ дпгпвпренп некпликп мера и пптеза кпји ће Крстић ппвући, међу кпјима су нпва прпдаја 
државних пбвезница, прпдаја Телекпма и јпщ некпликп државних кпмпанија, али и рефпрме великих 
система.  

Крстић је тпкпм синпћнпг разгпвпра разгпварап са првим пптпредседникпм Владе Александрпм 
Вушићем прихватип да 26. августа на седници Скупщтине Србије буде именпван за шлана Владе и 
министра финансија.  

 
Први кпраци заправп биће спрпвпђеое акципнпг плана кпји је Крстићу Вушић већ предпшип. Такп ће већ 
у септембру уследити нпва прпдаја државних еврппбвезница пд милијарду дплара, шиме би се 
пбезбедилп редпвнп измиреое свих пбавеза државе дп марта 2014. 

- Бучет сада распплаже са дпвпљнп нпвца за финансираое свих пбавеза. Али Влада је пре месец дана 
усвпјила пдлуку да се дпзвпли нпва емисија еврппбвезница, ангажпван је саветник за пвај ппсап, али се 
шека најбпља цена на светскпм тржищту - пбјащоава извпр „Блица“. 
   

Међутим, Србија данас тещкп мпже да прпда државне пбвезнице пп камати кпја је дпбијена прплетпс. 
Тада смп прпдали записе на седам гпдина уз камату пд 4,8 пдстп, дпк је сада цена пкп 7,5 пдстп.  

   

- Чекаће се најбпљи мпменат, али је већ сада јаснп да укпликп се пбвезнице издају на десет гпдина, 
цена мпже бити пкп 7,5 пдстп, дпк за пне петпгпдищое мпрамп ппнудити камату пд 6,1 пдстп - 
пбјащоава извпр „Блица“. 
   

Хитан разгпвпр са Светскпм банкпм  

Светска банка је пп пбјављиваоу инфпрмације да Млађан Динкић вище неће бити министар 
финансија пбјавила да пва институција ппвлаши свпј предлпг да Србији пдпбри 200 милипна дплара 
намеоених бучету. У Влади се, ипак, надају да ће пп пбјављиваоу акципнпг плана Владе Светска 
банка прпменити мищљеое.  
Већ данас ће се, какп нам је пптврђенп, први пптпредседник Владе Александар Вушић видети са 
директпркпм Светске банке за земље западнпг Балкана.  
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Нпви министар финансија имаће задатак да дп краја спрпведе рещаваое питаоа 179 фирми у 
реструктурираоу, за щта већ ппстпји план. Тај ппсап мпра да се пкпнша дп средине 2014. гпдине. Осим 
тпга, дпбиће и налпг да изврщи наплату запсталих дугпваоа за ппрезе пд свих активних фирми. 
   

- Тпкпм јесени пбјавиће се ппзиви за приватизаципне саветнике кпји би припремили тендере за све 
фирме у власнищтву државе за кпје је ппстигнут кпнсензус п прпдаји. Ту су, пре свих, „Ресавица“, али и 
„Телекпм“, кпји дефинитивнп не мпже да издржи темпп кпји задаје кпнкуренција. Хпће ли се наћи 
већински или маоински партнер, питаое је прпцене кпја ће се дпнети накпн изјащоаваоа свих пних 
кпји су дп сада ппказали интереспваое за стратещку сарадоу са државпм у наципналнпм 
телепператеру - тврди извпр „Блица“. 
   

Представници Владе Србије су, какп нам је пптврђенп, већ заппшели разгпвпре са представницима 
Светске банке п стратещкпм партнерству у „Дунав псигураоу“, дпк се јпщ увек пшекују пптенцијални 
инвеститпри у Чашанскпј банци. 
   

- Мпгуће је да дп краја гпдине Влада Србије ппнуди на усвајаое Скупщтини Србије јпщ један ребаланс 
бучета - пткрива извпр „Блица“. 
   

 

 
Кликни за увећаое (+) 
 

Ппред тпга, тпкпм јесени интензивнп ће се радити на припреми свега пнпга щтп би у нареднпј гпдини 
пмпгућилп Србији истинске структурне рефпрме, п кпјима се пвде претхпдну деценију самп пришалп. 
   

- Отвприће се разгпвпри п рефпрми пензијскпг, здравственпг, прпсветнпг система. Од наредне гпдине 
ћемп свакакп мпрати да изврщимп пзбиљнију кпнтрплу рада јавних предузећа, али и да ппшнемп са 
давнп пбећаним ппслпм смаоеоа брпја заппслених у јавнпм сектпру и државнпј управи - тврди извпр 
„Блица“. 
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У Влади Србије, какп нам је решенп, пшекују и нпве предлпге, али су ипак свесни да никп нема шарпбни 
щтапић за брзп рещеое нагпмиланих прпблема.  
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Од септембра пкп 5.000 заппслених у прпсвети иде у пензију  

Ступаоем на снагу закпнских измена, пд септембра се ствара мпгућнпст за пензипнисаое пкп 5.000 
људи кпји раде у прпсвети, рекап је данас ппмпћник министра прпсвете Љубища Антпнијевић. 

Скупщтина је крајем јуна усвпјила измене Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа пп 
кпјима "наставнику, васпиташу или струшнпм сараднику престаје радни пднпс на крају щкплске гпдине у 
кпјпј наврщи 40 гпдина стажа псигураоа или 65 гпдина жвпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа".  

 
Тп практишнп знаши да ће бити пензипнисани сви наставници, васпиташи, педагпзи, психплпзи кпји 
ппменути услпв буду испунили дп 31. августа, када се званицнп заврщава пва щкплска гпдина. 

 
Антпнијевић за РТС рекап да су ппдатак п пензипнисаоу вище хиљада прпсветара изнели синдикати и 
навеп да ће листе евентуалних технплпщких вищкпва на ппшетку нпве щкплске гпдине бити ппзнате за 
два дана.  

 
Према прпцени неких синдиката, пкп 200 заппслених у прпсвети пстаће без ппсла пд септембра, а јпщ 
пкп 30.000 људи већ нема пуну нпрму шаспва.  

 
Кпментарищући захтев синдиката да се збпг прппуста на малпј матури у средоим струшним скплама 
фпрмирају пдељеоа са маое пд 15 дјака, Антпнијевић је рекап да ће тај захтев мпрати да сашека нпвпг 
министра прпсвете, ппсле 27. августа.  

 
"Све прпцедуре за ппшетак щкплске гпдине су у тпку", рекап је Антпнијевић и навеп да у щкплскпј 
2013/14. неће бити смаоеоа фпнда шаспва, какп су тп најављивали ппједини медији.  

 
Такпдје, Антпнијевић је демантпвап да ће бити уведен нпв предмет, сапбраћајнп васпитаое, щтп су 
нагпвещтавали неки медији.  
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Одпбренп ппскупљеое гаса за јавнп снабдеваое  

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дап је сагласнпст за ппвећаое цена гаса за 33 јавна 
снабдеваша, саппщтила је та агенција.  

Прпсешнп ппвећаое цена јавнпг снабдеваоа (без ПДВ-а) за сва дпмаћинства у Србији изнпсиће 4,4 
прпцента (на 46,3 дин/м3), а за све купце прикљушене на дистрибутивне системе 5,7 прпцената (на 42,9 
дин/м3). 
   

Нпве цене прирпднпг гаса примеоиваће се пд 1. септембра. 
   

Ова прпмена цена настала је збпг ппвећаоа, за 6,4 пдстп, набавне цене прирпднпг гаса пп кпјпј 
Србијагас, кап изабрани снабдеваш, прпдаје тај енергент лиценцираним јавним снабдевашима, 
саппщтила је Агенција. 
   

Цене прирпднпг гаса су разлишите кпд јавних снабдеваша, збпг разлишитих трпщкпва дистрибутивних 
система (мрежарина). 
   

Ни при пвпј прпмени цена гаса нису меоане цене приступа системима за трансппрт и дистрибуцију гаса, 
пдпбрене 2011. гпдине па ће, у зависнпсти пд ушещћа пвпг трпщка у укупнпј цени, ппвећаое цена 
прирпднпг гаса крајоим купцима кпд 33 јавна снабдеваша изнпсити измедју 1,9 и 6,4 пдстп. 
   

Цена пп кпјпј Србијагас прпдаје гас јавним снабдевашима је на пвај нашин ускладјена са реалним 
трпщкпвима пп кпјима тп предузеће купује гас из увпза и дпмаће прпизвпдое, навпде из Агенције.  

 
Према услпвима тендера на кпме је Србијагас изабран за снабдеваша јавних снабдеваша, велепрпдајна 
цена гаса ће се убудуће меоати када дпдје дп прпмене увпзне цене и кплишина дпмаћег гаса, а 
ускладјиваће се и са прпменама курса дплара.  
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