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Синдикат: У правосуђу "пресипање из шупљег у празно" 
Извор:Н1Београд  

 
Синдикат правосуђа Србије саопштио је да су изјаве министарке правде поводом ослобађајуће 
пресуде окривљенима у поступку познатом као "стечајна мафија" усмерене на "убеђивање 
грађана", као и на "самоубеђивање". 
Нела Кубуровић изјавила је недавно да је суђење окривљенима у поступку познатом као 
"стечајна мафија" који је правоснажно окончан ослобађајућом пресудом након 12 година, 
пример "неразумно дугог суђења". Она очекује да ће, како је навела, странке искористити своје 
право и у складу са законом поднети захтев за накнаду штете. 
Према њеним речима, да се овакве ствари не би дешавале, донет је нови Закон о организацији и 
надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, корупције и тероризма 
који је почео да се примењује од 1. марта ове године - да би могао да обезбеди квалитетно 
прикупљање доказа и мултисекторску сарадњу државних органа, пре свега полиције и 
тужилаштва. 
Чињеница је, наводе у синдикату правосуђа, да су после ступања на снагу поменутог закона, при 
вишим јавним тужилаштвима у Србији основана посебна одељења за борбу против корупције, 
али да су људи који раде у тим тимовима пребачени из других одељења. 
"У тим одељењима раде заменици јавних тужилаца, стручни сарадници и државни службеници 
преузети из других правосудних органа. Дакле, то нису новозапослена лица, већ је њиховим 
преузимањем смањен број запослених у органима где су раније радили. У правосуђу, као 
целини, остао је исти број запослених као и пре оснивања нових одељења, према оној народној 
да се 'пресипа из шупљег у празно'", наводи се у саопштењу. 
Синдикат наводи да само доношење закона није довољно да се реши проблем прикупљања 
доказа, квалитета оптужница, сузбијање организованог криминала, корупције и тероризма, јер 
претходно нису створени услови за пуну примену донетог закона, као на пример обезбеђивање 
стручних и способних кадрова, техничких услова, новчаних средстава. 
"Код нас је пракса да се закони доносе без обезбеђивања средстава за њихову примену. И зато 
Синдикат правосуђа Србије изражава бојазан да те законске новине, о којима у својој изјави 
говори министарка, могу да остану само покушај", наводе. 
 

 

Мали: У септембру ће се знати колико ће бити повећање плата 
Извор:Бета 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да Србију очекују тешки разговори са 
Међународним монетарним фондом (ММФ) о повећању плата јавном сектору и пензија и да ће 
се у септембру знати колике ће бити повишице. 
"Има простора да се онима који су поднели највећи терет реформи тај новац врати на здравим 
основама. Са оваквим макроекономским показатељима и стопом раста, Србија је по извештају 
Европске комисије водећа земља у региону по директним страним инвестицијама", рекао је 
Мали за РТС. 
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Он је казао да је у првих пет месеци ове године у Србији за 15,8 одсто више директних 
инвестиција него у истом периоду прошле године, када је био остварен рекорд. 
Подсетио је да је у Србији, по извештајима Европске комисије, у 2017. отворено 20.000 радних 
места. 
"Опет смо апсолутни рекордер у региону. И то су показатељи који нам дају за право да 
планирамо још брже стопе раста у будућности", рекао је Мали. 
Према његовим речима, тежак је сваки разговор са ММФ-ом, чија мисија долази у Србију у 
септембру, као и са онима који желе да инвестирају у Србију. 
"Ми се боримо за сваког инвеститора, за свако радно место. Онај ко има новац може да оде и у 
Бразил, Канаду, Америку, Русију, Чешку, а он треба да дође у Србију... Када знате да неко отвара 
фабрику код вас, то је сећај поноса који не можете да занемарите, за то се боримо, за то и 
живимо", рекао је Мали. 
Министар је навео да званична статистистички подаци потврђују да је Србија успешно спровела 
реформе и да је економски стабилна. 
"Нама новац не треба. У првих шест месеци ове године имамо суфицит у буџету од 30,9 
милијарди финара, што је 1,4 одсто БДП-а. То је сјајан резултат, било је планиран минус већи од 
20 милијарди динара. Имамо 450 милиона евра више него што смо планирали", рекао је 
министар. 
Он је истакао да је нови аранжман са ММФ-ом саветодавне природе. 
"ММФ нам каже вама не треба новац, али шта вам треба - јачање институција, реформе пореске 
урпаве, конкурентности наше привреде и убрзање и увећање високе стопе раста", рекао је Мали 
и најавио да ће у септембру бити представљене стимулативне мере за привреднике. 
 
 

Вучић: Просечна плата 470 евра до краја године 
Извор:Бета 
 
Председник Србије Александар Вучић је рекао да ће просечна плата у Србији до краја године 
бити најмање 470 евра. 
"Просечна плата у Србији на крају маја је 426 евра, а до краја године, и пре новог повећања 
плата у јавном сектору, приближиће се износу од 500 евра", казао је Вучић. 
Он је рекао да ће Србија по просечним платама бити међу првима у региону, као и по 
економском расту.   
Вучић је истакао да су завршене тешке реформе и да је Србија на сигурном путу.   
"Није све лако, најтеже је Косово, биће још делимично тешких одлука, али оне тешке реформе 
смо завршили", казао је Вучић.   
Коментаришући нови аранжман Србије са Међународним монетарним фондом (ММФ) он је 
рекао да Србији није потребна финансијска помоћ, али да је сарадња са том институцијом важна 
због страних инвеститора и потрде да је земља економски и финансијски стабилна. 
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Држава ММФ-у обећала тендере 
Аутор: Аница Телесковић 
 
Одговор на питање зашто је држава изненада покренула стечај „Азотаре” крије се у програму 
који су наше власти потписале са Међународним монетарним фондом (ММФ). То је, наиме, био 
услов да борд директора ове финансијске институције Србији одобри нови аранжман – 
инструмент координације политика (ПЦИ), популарно назван „чуваркућа”. Како може да се 
види из овог документа, који су потписали гувернерка Јоргованка Табаковић, министар 
финансија Синиша Мали и премијерка Ана Брнабић, током наредних 30 месеци, колико ће 
програм трајати, Србија се обавезала на низ конкретних циљева, који су временски орочени. 
Тако је, на пример, још један од услова да борд директора нашој земљи одобри овај саветодавни 
програм био да се распише тендер за консултанта који ће надгледати процес реформе Пореске 
управе, која би требало да се заврши до краја 2023. године. Како „Политика” сазнаје, тендер је 
расписан 13. јула, свега неколико дана пре заседања борда директора ММФ-а, а рок за 
подношење пријава истиче 13. августа. Прецизно је дефинисан план корака које ће фискалне 
власти у међувремену морати да испуне, па ће тако до краја јуна следеће године Пореска управа 
имати нову организациону структуру. 
 
 

ММФ: Боља макроекономска ситуација у Србији 
Извор:Танјуг 
 
ВАШИНГТОН – Србија је успела у отклањању макроекономских неравнотежа, а отпорност 
финансијског сектора се побољшала, што се одразило на раст домаћих и страних инвестиција и 
економски опоравак, објавио је данас Међународни монетарни фонд. 
У извештају на 84 стране, постављеном на званичном сајту те институције поводом одлуке 
Одбора извршних директора ММФ-а да Србији одобри нови програм сарадње, уз подршку 
Инструмента за координацију политике (ПЦИ), у трајању од 30 месеци, наводи се да ће нови 
програм бити успешна надградња стендбај аранжмана из предострожности који је закључен у 
фебруару ове године. 
„Србија је одлучила да учврсти успех свог стендбај аранжмана из предострожности из периода 
2015-2018. године са новим програмом економских реформи који је усмерен на јачање 
институција и побољшање конкурентности ради остваривања бржег раста, што је од кључног 
значаја за обезбеђивање одрживог раста и брже ускладивање са животним стандардима у ЕУ”, 
наводи се у изјави заменика генералног директора ММФ-а, Тао Џанга. 
Нови програм, напомиње, има за циљ очување јаке фискалне позиције и предвиђа наставак 
смањења јавног дуга Србије, али и мере за побољшање раста. 
Србија је, како се наводи у извештају, повратила фискалну одрживост, успевајући да јавни дуг 
постави на силазну путању, док монетарна политика држи инфлацију под контролом, 
пружајући истовремено подршку економском опоравку. 
Ипак, сматра ММФ, изазови остају како би Србија остварила снажан, инклузиван и одржив раст 
који јој је потребан за брже приближавање стандардима ЕУ. 
Заменик генералног директора ММФ-а истиче и да Србија наставља да остварује напредак на 
плану избора, процене и припреме инфраструктурних пројеката, док би циљане пореске мере 
могле подстаћи инвестиције и запошљавање и смањити неформални сектор. 
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Наводи и да напори за смањење проблематичних кредита (НПЛ) дају добре резултате, али да је 
потребна већа пажња како би се решиле проблематичне активе јавних финансијских 
институција, укључујући развојних агенција и Агенције за осигурање депозита. 
Од изузетне важности ће, како истиче, бити и решавање слабости које је идентификовало 
Међународно тело за борбу против прања новца (ФАТФ), као што су борба против прања новца 
и против финансирања тероризма, како би се осигурао наставак прилива страних инвестиција и 
унапређење пословне климе. 
„Структурне и институционалне реформе постепено ће ојачати потенцијални раст Србије, 
помажући земљи да се припреми за приступање ЕУ”, изјавио је Џанг. 
Наводи и да су приоритети ПЦИ унапређење пореске администрације и управљања јавним 
инвестицијама, креирање боље пословне климе, смањење неформалног сектора и промена 
улоге државе у правцу потпуно тржишне економије. 
Како се истиче у извештају, нови програм има за циљ да очува макроекономску и финансијску 
стабилност, и да допринесе бољем спровођењу амбициозног програма структурних и 
институционалних реформи ради остваривања бржег и инклузивнијег раста, креирања радних 
места и бољег животног стандарда. 
Ревизије програма биће полугодишње, а иако ПЦИ не предвиђа коришћење финансијских 
ресурса ММФ-а, успешно закључење ревизија програма ће помоћи наставак снажних 
структурних и макроекономских реформи којима је Србија посвећена, наводи међународни 
кредитор.  
 

 
 

 
 
БЛИЦ БИЗНИС ОТКРИВА ШТА СМО ДОГОВОРИЛИ СА ММФ Мањи 
порези на зараде, ревидирање паушала, уједначавање плата у јавном 
сектору 
Извор:Блиц Бизнис  
 
Новим програмом са Међународним монетарним фондом Влада Србије обавезала се за 
испуњење одређених циљева. "Блиц бизнис" вам представља неке од њих, а тичу се пореза, 
приватизације Комерцијалне банке, статуса ЕПС-а, Ресавице, тендера са Петрохемију... 
Програм са ММФ популарно назван "чуваркућа" трајаће наредних 30 месеци, а као стоји у 
Изјави о програму "усресређен је на мере којима се обезбеђује макроекономска стабилност, пре 
свега очувањем фискалне одрживости, јачањем отпорности финансијског сектора и унапређења 
конкурентности привреде. Пројектовано је да ће реални БДП остварити раст од 3,5 одсто у 2018. 
и 2019.и достићи четири одсто у средњем року. 
Реформа система плата у јавном сектору 
Запослени ће имати једнаку основну плату за једнаку врсту рада у целом сектору државе, на 
транспарентнији начин. Очекује се усвајање уредбе којом се дефинишу коефицијенти према 
новом систему плата, циљ је до краја септембра. 
Ревидирање пореза на добит, паушалног опорезивања, нижи доприноси за 
социјално 
Пореска политика требало би да подржи инвестирање и запошљавање. Уз техничку помоћ 
ММФ испитаће се могућност да се провере прописи о порезу на доходак грађана, такође, 
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промене ће се тицати пореза на зараде и смањивање доприноса за социјално осигурање. У плану 
је и ревидирање паушалног опорезивања за самозапослене. 
Приватизација Комерцијалне банке 
До краја фебруара очекује се усвајање одлуке о почетку приватизације Комерцијалне банке, а 
како би се тендер покренуо у другој половини идуће године. 
Електропривреда Србије и Србијагас 
У ЕПС-у наставља се са спровођењем Плана оптимизације радне снаге. У 2020. очекује се да 
ЕПС има промењен статус у акционарско друштво. До краја ове године за Србијагас биће донете 
мере како би се побољшао финансијски положај а предузеће стављено на пут здравог 
финансијског положаја. 
МСК, Петрохемија, ПКБ... 
Очекивања су да се покренте тедерски поступак за Петрохемију крајем септембра, то би важило 
и за МСК у случају да не успе други тендер у мају. До краја године биће расписан тендер за 
приватизацију ПКБ-а. 
Ресавица 
Припрема акционог плана за руднике ЈП "Ресавица" уз подршку Светске банке. До краја године 
затварање неуспешних рудника и припрема добровољног социјалног програма и планова за 
оптимизацију радне снаге. 
Решавање статуса 114 предузећа из некадашње Агенције за приватизацију 
До априла више од 300 предузећа ушло је у поступак стечаја, а више од 50 је приватизовано од 
краја 2014. Остаје да се реши статус још 114 предузећа са скоро 45.000 запослених. 
Без државних гаранција 
Издавање државних гаранција скоро је ограничено од 2015. Неће се издавати нове државне 
гаранције за кредита за подршку ликвидности нити државне гаранције за било које предузеће 
из протфолија бивше Агенције за приватизацју. 
Инфлација стабилна, курс флексибилан 
Садашњи режим циљања инфлације и даље је одговарајуће решење за одржавање стабилне 
инфлације и заштите привреде од спољног удара. Биће задржан постојећи режим руковођено 
пливајућег девизног курса у склду са режимом циљања инфлације, а интервенције на тржишту 
биће због ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса, без циљања одређеног 
нивоа или путање курса. 
Борба против прања новца и финансирања тероризма 
Заменик генералног директора ММФ-а Тао Џанг истакао је да Србија наставља да остварује 
напредак на плану избора, процене и припреме инфраструктурних пројеката, док би циљане 
пореске мере могле подстаћи инвестиције и запошљавање и смањити неформални сектор. 
Наводи и да напори за смањење проблематичних кредита (НПЛ) дају добре резултате, али да је 
потребна већа пажња како би се решиле проблематичне активе јавних финансијских 
институција, укључујући развојних агенција и Агенције за осигурање депозита. 
Од изузетне важности ће, како истиче, бити и решавање слабости које је идентификовало 
Међународно тело за борбу против прања новца (ФАТФ), као што су борба против прања новца 
и против финансирања тероризма, како би се осигурао наставак прилива страних инвестиција и 
унапређење пословне климе. 
- Структурне и институционалне реформе постепено ће ојачати потенцијални раст Србије, 
помажући земљи да се припреми за приступање ЕУ - изјавио је Џанг. 
Наводи и да су приоритети ПЦИ унапређење пореске администрације и управљања јавним 
инвестицијама, креирање боље пословне климе, смањење неформалног сектора и промена 
улоге државе у правцу потпуно тржишне економије. 
- Ревизије програма биће полугодишње, а иако ПЦИ не предвиђа коришћење финансијских 
ресурса ММФ-а, успешно закључење ревизија програма ће помоћи наставак снажних 
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структурних и макроекономских реформи којима је Србија посвећена - наводи међународни 
кредитор. 
 
 

Соса: Има доста простора за повећање плата и пензија 
Аутор:С.Гаврић  
 
За повећање пензија и плата у јавном сектору има доста простора у буџету, и оно неће бити тако 
мало, али у складу са растом БДП-а, истакао је данас шеф Канцеларије ММФ-а за Србију 
Себастијан Соса. 
Он је представио нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике 
који је ММФ недавно одобрио Србији на период од 30 месеци. Соса је ипак истакао да ће се тек 
разговарати о томе колико ће бити то повећање, као и да се оно односи на 2019. годину, те да ће 
се детаљи око тога наћи у буџету за наредну годину. 
- ММФ је сагласан да се укине закон о привременом умањењу пензија који је био орочен на три 
године. Слажемо се и са планом Владе Србије о повећању примања пензионерима са нижим 
зарадама. Постоје опције да пензионери са најнижим примањима ове године добију повећање, 
али још нисмо чули конкретан предлог. То очекујемо у октобру – рекао је Соса. 
Како је нагласио, нови програм представља континуитет у односу на стендбај аранжман из 
предострожности који је Србија успешно завршила у фебруару 2018. године. Циљ је одржавање 
макроекономске и финансијске стабилности и наставак структурних и институционалних 
реформи. 
- Договорени програм предвиђа да фискална политика буде усмерена ка даљем смањењу јавног 
дуга на испод 50 одсто БДП-а, повећању капиталних инвестиција, као и одређеном смањењу 
пореског оптерећења привреде и рада – навео је Соса. 
Смањити таксе и накнаде 
Он је додао да буџет за 2019. треба да садржи и мере које ће подстаћи раст привреде, и да је 
потребно смањити пореске таксе и накнаде, што ће бити подстицај за нова радна места и 
повећање конкурентности. 
- Међу циљевима новог програма су и убрзање реформе јавне управе и Пореске управе, а 
постоји предлог да се измени закон о парафискалним наметима који ће омогућити њихово 
обједињавање и рационализацију, а тиме побољшати пословну климу. 
Такође, постоји и простор за смањење пореза на доходак – истакао је Соса. 
Према речима шефа канцеларије ММФ-а, структурне и институционалне реформе имају за циљ 
унапређење пословног окружења. 
- Ове реформе фокусираће се на реструктурирање државних предузећа, финансијских 
институција и јавне управе, као и даље смањење сиве економије – истакао је Соса 
Он је додао да ће се наставити са даљим јачањем процеса динаризације. 
- Стратегију за динаризацију треба ажурирати. Она је дала добре резултате јер се повећао удео 
динара у структури јавног дуга, тако да би даље повећање динаризације ублажило тзв. спољне 
шокове – нагласио је Соса. 
Тендер за ПКБ у августу 
Он је оценио да су макроекономски изгледи, краткорочно, повољни, да се очекује раст од бар 3,5 
одсто БДП-а и суфицит у буџету. Соса је истакао да запошљавање и даље солидно расте, уз 
пораст номиналних зарада, да је инфлација на ниском нивоу и пројектована на два одсто до 
краја 2018. године. 
Соса је најавио и расписивање тендера за приватизацију Пољопривредне корпорације Београд 
(ПКБ) која се може очекивати наредног месеца. Он је рекао да је у области јавних предзећа у 
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претходном периоду остварен напредак, наводећи као пример Галенику, као и расписане 
тендере за РТБ Бор и МСК. 
- МСК не прави губитке, тренутно је у најсолиднијој ситуацији и Влада Србије је сматрала да је 
добро време да се приватизује. Ситуација је другачија са Азотаром где се нагомилавају дугови 
према Србијагасу и Пореској управи - каже Соса. 
 
 

Стечај Азотаре био услов за нови аранжман са ММФ 
Извор:Танјуг 
 
Одговор на питање зашš то је држž ава изненада покренула стечај „ Азотаре" крије се у 
програму који су нашš е власти потписале са Међународним монетарним фондом (ММФ). То је 
био услов да борд директора ове финансијске институције Србији одобри нови аранž жман, 
популарно назван „ чуваркућа". 
Како можž е да се види из овог документа, који су потписали гувернерка Јоргованка Табаковић, 
министар финансија Синиš ша Мали и премијерка Ана Брнабић, током наредних 30 месеци, 
колико ће програм трајати, Србија се обавезала на низ конкретних циљева, који су временски 
орочени, пише "Политика." 
Тако је, на пример, јошš  један од услова да борд директора наš шој земљи одобри овај 
саветодавни програм био да се распишš е тендер за консултанта који ће надгледати процес 
реформе Пореске управе, која би требало да се заврš и до краја 2023. године. 
Како „ "Политика" сазнаје, тендер је расписан 13. јула, свега неколико дана пре заседања борда 
директора ММФ-а, а рок за подношš ење пријава истиче 13. августа. 
У четвртак јавни позив за ПКБ  
Прецизно је дефинисан план корака које ће фискалне власти у међувремену морати да испуне, 
па ће тако до краја јуна следеће године Пореска управа имати нову организациону структуру. 
Лист подсећа да је тендер за РТБ Бор већ расписан и наводи да ће у четвртак бити расписан 
јавни позив за приватизацију ПКБ-а. 
Затим ће, преноси "Политика", у августу бити направљена анализа могућег поскупљења струје, у 
септемру тендери за Петрохемију и МСК, до краја године почетак затварања два нерентабилна 
рудника у Ресавици и у јуну следеће године тендер за Комерцијалну банку. 
 
 

МОГУЋА ПРОДАЈА Себастијан Соса најавио тендер за ПКБ наредног 
месеца 
Извор:Танјуг 
 
Непуне две године од када је Пољопривредни комбинат Београд (ПКБ) прешао у државне руке, 
поново се спомиње приватизација овог предузећа, а данас је и шеф канцеларије ММФ у Србији 
Себастијан Соса најавио да се наредног месеца може очекивати тендер за ПКБ. 
Решавање проблематичних јавних предузећа у Србији, део је програма "чуваркућа" који је наша 
држава договорила са ММФ-ом, па је проналажење "купца или партнера" значајно како би се 
избегли фискални ризици по државу због њиховог лошег пословања. 
Стручна и шира јавност има подељена мишљена о начину како би требало да се приватизује 
ПКБ, а у јавности су се могле чути различите оцене, од тога да некадашњег југословенског 
гиганта треба сачувати у државним рукама, до идеје да се потпуно прода или пак, делимично 
приватизује. 
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Тренутно је у току израда документације, односно модела тендера, које припрема Министартсво 
привреде, а да ли ће се овај пут на листи заинтересованих наћи раније спомињана компанија Ал 
Дахра, кинески инвеститори или домаћи српски капитал,или неко други остаје да се види. 
Према ранијим подацима, Корпорација ПКБ власник је 1.400 хектара грађевинског и 5.200 
хектара пољопривредног земљишта и у зависним предузећима има око 2.000 запослених. 
Некадашња Агенција за приватизацију објавила је 31. децембра 2015. јавни позив за продају 
имовине ПКБ, а почетна цена је била 51 одсто процењене вредности сталне имовине - око 154 
милиона евра. 
Међутим, на отварању понуда 2. марта 2016. није било заинтересованих, а после тога је продаја 
обустављена и наложена је нова процена вредности капитала. 
Скупштина Београда одлучила је у септембру 2016. да се држави пренесу акције ПКБ-а које су у 
власништву града. 
ПКБ Корпорација је правни следбеник Пољопривдног комбината Београд који је одлуком Владе 
Србије, као државно предузеће основан 27. децембра 1945. године, са задатком да снабдева 
Београд основним производима исхране. 
Од скромних почетака у мочвари Панчевацког рита, ПКБ је израстао у највећи систем 
агробизниса у бившој СФРЈ. 
Основу система чинила је примарна пољопривредна производња, ратарство и сточарство, која је 
изградила прерадне капацитете на основним производним линијама: прерада млека, прерада 
меса, производња концентроване сточне хране, прерада воћа и поврћа, прерада житарица и 
других производа. 
 

 

 
 
Нови закони не чине реформу 
Пише: Д. Д. 
 
Синдикат правосуђа Србије реаговао је на изјаву министарке правде Неле Кубуровић, која је 
рекла да је усвајањем Закона о организацији и надлежности државних органа за сузбијање 
организованог криминала, корупције и тероризма отпочела реформа кривичног законодавства. 
„После ступања на снагу поменутог закона, при вишим јавним тужилаштвима у Србији 
основана су посебна одељења за борбу против корупције. У тим одељењима раде заменици 
јавних тужилаца, стручни сарадници и државни службеници преузети из других правосудних 
органа. Дакле, то нису новозапослена лица већ је њиховим преузимањем смањен број 
запослених у органима где су раније радили. У правосуђу, као целини, остао је исти број 
запослених као и пре оснивања нових одељења, према оној народној да се ‘пресипа из шупљег у 
празно'“, наводи се у саопштењу Синдиката правосуђа. 
Према њиховим наводима, само доношење закона није довољно да се реши проблем 
прикупљања доказа, квалитета оптужница, сузбијање организованог криминала, корупције и 
тероризма, јер претходно нису створени услови за пуну примену донетог закона, као на пример 
обезбеђивање стручних и способних кадрова, техничких услова, новчаних средстава… 
„Код нас је пракса да се закони доносе без обезбеђивања средстава за њихову примену. И зато 
Синдикат правосуђа Србије изражава бојазан да те законске новине о којима у својој изјави 
говори министарка могу да остану само покушај“, закључује се у саопштењу. 
Кубуровић са Фратинијем о измени Устава 
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Министарка правде Нела Кубуровић и председник Италијанског друштва за међународну 
организацију Франко Фратини разговарали су о предстојећим изменама Устава у области 
правосуђа и о даљем напретку Србије у области евроинтеграција. Кубуровић је указала да је у 
току усаглашавање текста нацрта са препорукама Венецијанске комисије и да ће нова 
усаглашена верзија уставних амандмана у области правосуђа бити завршена до краја лета. 
Навела је да ће након тога Министарство правде проследити Влади на усвајање текст нацрта, 
како би се потом тај предлог нашао у Народној скупштини. Фратини је поздравио одлуку Србије 
да усагласи текст амандмана са свим препорукама Венецијанске комисије и указао да након 
усаглашавања предлог са уставним изменама треба што пре да се нађе у скупштинској 
процедури. Д. Д. 
 
 

Вучић: Просечна плата 470 евра до краја године 
Пише: Н. Д. 
 
Председник Србије Александар Вучић је рекао да ће просечна плата у Србији до краја године 
бити „најмање 470 евра“. 
„Просечна плата у Србији на крају маја била је 426 евра, а до краја године, и пре новог повећања 
плата у јавном сектору, приближиће се износу од 500 евра“, рекао је Вучић. Он је оценио да ће 
Србија по просечним платама бити међу првима у региону, као и по економском расту. 
Републички завод за статистику требало би данас да објави податке о просечној плати за мај ове 
године, али је по свему судећи ове цифре прво доставио председнику Србије, који их је затим 
објавио пре Завода. 
Вучићева најновија прогноза о просечној плати од 470 евра до краја године представља 
удаљавање од његовог ранијег обећања да ће плата до тада бити 500 евра. 
 
 

Мали: У септембру о повећању плата и пензија 
Пише: Данас Онлине/ ФоНет 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да нас очекују тешки разговори са ММФ-ом око 
повећања плата и пензија, али да има простора да се онима који су поднели највећи терет 
реформи тај новац врати – „на здравим основама“. 
„Ми ћемо у септембру знати тачно и када и колико, након доласка делегације ММФ-а. Али, са 
оваквим резултатима, када погледате макроекономске показатеље, стопу раста, Србија је по 
извештају ЕК водећа земља у региону по директним страним инвестицијама. Ми у овој години 
имамо 15,8 више директних инвестиција него у првих пет месеци прошле године, а прошле 
године смо били апсолутни рекордер“, нагласио је Мали за РТС. 
Он је рекао да то значи нова радна места, те да је, по извештају ЕК, прошле године у Србији 
отворено 20.000 радних места. 
„Опет смо апсолутни рекордер у региону. И то су показатељи који нам дају за право да 
планирамо још брже стопе раста у будућности“, рекао је Мали. 
Говорећи о раду у Министарству финансија, на чијем је челу већ два месеца, Мали је рекао да се 
финансијама бави 20 година и да има прилику да своје знање и искуство искористи да 
грађанима и деци буде боље. 
„Имате осећај поноса да сте део тима и да неке ствари мењате на боље. Сваки разговор са ММФ-
ом је тежак, са свима који желе да инвестирају у Србију је тежак. Ми се боримо за сваког 
инвеститора, за свако радно место. Онај ко има новац може да оде и у Бразил, Канаду, Америку, 
Русију, Чешку, а он треба да дође у Србију… Када знате да неко отвара фабрику код вас, то је 
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осећај поноса који не можете да занемарите, за то се боримо, за то и живимо“, истакао је 
министар финасија. 
Рекордни прилив инвестиција 
Прилив страних директних инвестиција у првих пет месеци 2018. године био је 15,8 одсто већи 
него у истом периоду прошле године, која је такође била рекордна са чак 2,6 милијарди евра, 
изјавио је данас министар финансија Синиша Мали.  
Мали се осврнуо на извештај Еуростата у коме се наводе подаци о стању економија чланица 
Европске уније и земаља кандидата, констатујући да је „Србија потпуно економски стабилна. 
„Имамо суфицит у буџету у прва три месеца ове године 0,4 одсто БДП, а учешће јавног дуга у 
БДП је испод 60 одсто. Примера ради, Хрватска има дефицит од 1,9 одсто, а јавни дуг од чак 76,2 
одсто, Румунија има дефицит од 4,3 одсто, Мађарска од 1,3 одсто и јавни дуг од 74 одсто БДП, 
рекао је Мали гостујући у Дневнику РТС.  
Према његовим речима, Брисел и Вашингтон сматрају да је Србија на правом путу, а да су јавне 
финансије консолидоване и стабилне. „То значи да је, после разговора са мисијом ММФ у 
септембру, следећи корак повећање плата и пензија. Тада ћемо знати и колики ће бити 
проценат повећања“, казао је Мали. Он је најавио да ће од септембра, пре свега, да се ради на 
реформи Пореске управе. Друга ствар је јачање конкурентности наше привреде кроз пакет 
подстицајних мера за предузетнике, а трећа је да већ високу стопу раста од 4,6 одсто у наредном 
периоду још повећамо и убрзамо, закључио је Мали. 
 


