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СРБИЈА
ДАЧИЋ: ЗА ОДНОСЕ ПОДГОРИЦЕ И БЕОГРАДА БИЛО БИ ДОБРО ДА СРБИ БУДУ
ДЕО ВЛАСТИ У ЦРНОЈ ГОРИ
ПОДГОРИЦА, 8. јануара 2019. (Бета) - Министар спољних послова Србије Ивица Дачић
оценио је 8. јануара да би за односе Подгорице и Београда било добро да Срби буду део
владајуће коалиције у Црној Гори. Дачић је за подгоричке "Вијести" рекао да Србија
"жели добре односе са Црном Гором и поред бројних неслагања". "И даље верујем да би
за наше односе, али и за унутрашњу стабилност Црне Горе, било добро да Срби постану
део владајуће коалиције. Многи проблеми би тако могли да буду превазиђени", рекао је
Дачић. Оцењујући односе Црне Горе и Србије као "стабилне", Дачић је казао да је важно
да постоји дијалог. "Циљ нам је исти, а то је Европска унија и стабилност региона.
Економска сарадња, развој и реализација инфраструктурних пројеката, као и сарадња у
енергетици су задовољавајући. Наравно да нам је добра сарадња и у процесу
евроинтеграција, као и у прекограничној сарадњи", рекао је Дачић. Дачић је указао на
разлике у ставовима Подгорице и Београда, наводећи да се оне односе на положај Срба
у Црној Гори, те статус Српске православне цркве. "Разликујемо се у томе што ми
сматрамо да су Срби конститутиван народ у Црној Гори, а никако мањина. Србија сматра
и да је СПЦ у Црној Гори важан део њене историје и културе и као такву је третирамо, а ја
лично верујем и да већинско црногорско становништво мисли исто. Као што знате, ми
питање језика којим говоре грађани Црне Горе остављамо њима на одлуку, али видим да
нам и за овај интервју превод није потребан", рекао је Дачић. Према Дачићевим речима,
односи две државе су "стабилни, заслугом Србије". "Не можемо се правити лудим и не
констатовати да су наше позиције одаљене чином Црне Горе којим је признала
једнострано проглашену независност Косова, као и снажној подршци коју пружа овој
творевини у међународним организацијама. Потписали сте споразум са Косовом о
државној граници, не консултујући Србију која је правни наследник некадашње Савезне
Републике Југославије, али и државне заједнице Србије и Црне Горе... Могу још примера
бременитости наших односа навести. И на све то, ваш председник каже да не води
антисрпску политику, већ политику у интересу Црне Горе. А ми треба да се извињавамо
некоме што водимо политику у интересу Србије? Ја сигурно нећу", рекао је он. Дачић је
казао да Србија "жели одличне партнерске односе са Црном Гором" и да је отворена за
разговор о свим темама које обе стране сматрају важним. Говорећи о случају некадашњег
високог функционера владајуће ДПС Светозара Маровића кога Црна Гора потражује
због издржавања затворске казне и који се налази у Београду, Дачић је казао да то
питање "није за његов ресор". "Надлежне институције обе земље тиме треба да се баве.
Министарство које ја водим није надлежно за екстрадицију, ако алудирате на то.
Последње што сам видео у медијима јесте да је у Србији на лечењу", казао је Дачић.
Маровић је у Црној Гори осуђен на затворску казну због малверзација којим је начињена
вишемилионска штета буџету. Црна Гора је за њим расписала потерницу, јер Маровић
борави у Беогаду где је по наводима његових адвоката на лечењу.
ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ ПОТПИСАЛА СПОРАЗУМ СА УПРАВОМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА

1/2

Дневни билтен 09.01.2019.
среда, 09. јануар 2019.

БЕОГРАД, 8. јануара 2019. (Бета) - Министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Србије Зорана Михајловић потписала је 8. јануара са вршиоцем
дужности директора Управе за спречавање прања новца Жељком Радовановићем
споразум о сарадњи. Михајловић је казала да је тај споразум потписан на основу
документа Владе Србије "Процена ризика од прања новца и процена ризика од
финансирања тероризма", где је сектор грађевинарства таргетиран као један од
потенцијално ризичних за прање новца. "Овај споразум је изузетно важан за
Министарство грађевинарства, посебно имајући у виду да се у документу који је Влада
Србије усвојила прошле године наглашава да се пласирање прљавог новца у некретнине
најчешће одвија кроз инвестирање у изградњу стамбено-пословних објеката и у куповину
непокретности. Овим споразумом учинићемо сарадњу са Управом још ефикаснијом, јер
ћемо знати када и на који начин да реагујемо", рекла је она. Како је саопштило
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Србија је потписивањем
споразума постала једина земља у региону која је на тај начин институционално
регулисала област грађевине и која на систематски начин решава проблем пласирања
"прљавог новца" у тај сектор. Министарство је, по речима Зоране Михајловић, и до сада у
случајевима нелегалне градње обавештавало и достављало информације и пријаве како
Управи за спречавање прања новца, тако и тужилаштву. "Препознали смо да је овакав
споразум неопходан као механизам којим ће Министарство грађевинарства редовно
обавештавати Управу о евентуалним сумњама до којих долази у обављању посла из своје
надлежности, као што су издавање грађевинских дозвола, озакоњење објеката или
инспекцијски надзор, а запослене ћемо додатно обучити да такве случајеве препознају",
рекла је она.
"ФИЈАТ" И ЖЕЛЕЗАРА И ДАЉЕ НАЈВЕЋИ ИЗВОЗНИЦИ У СРБИЈИ
БЕОГРАД, 8. јануара 2019. (Бета) - Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији за 11
месеци прошле године била је 4,1 милијарда евра, а највећи извозници су "Фијат Крајслер
аутомобили Србија", чији је извоз био 699,7 милиона евра, и HBIS група, власник
смедеревске Железаре, са извозом од 695,3 милиона евра, објавило је Министарство
финансија. Нафтна индустрија Србије је на трећем месту са извозом од 436,5 милиона
евра, следи "Тигар тајерс" из Пирота са извозом од 365,8 милиона евра. На списку су и
"Роберт Бош" из Београда са извозом 227 милиона евра, Петрохемија из Панчева са 199,8
милиона евра, "Тетра пак" из Београда са 191,1 милиона евра, "Грундфос" из Инђије са
187,5 милиона евра, "Јура" корпорација из Раче са 167 милиона евра, РТБ Бор са 165,7
милиона евра. На том списку су "Хемофарм" из Вршца са 161,5 милиона евра извоза,
"Леони" из Прокупља са 155,2 милиона евра, "Хенкел" са 152,3 милиона евра, "Горење" са
139,7 милиона евра и "Викторија група" са извозом од 119,8 милиона евра.
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