Дневни билтен 11.01.2019.
петак, 11. јануар 2019.

СРБИЈА
ПОПОВИЋ И ЧЕПУРИН НАЈАВИЛИ БРОЈНЕ СПОРАЗУМЕ ТОКОМ ПУТИНОВЕ
ПОСЕТЕ
БЕОГРАД, 10. јануара 2019. (Бета) - Министар за иновације и технолошки развој Ненад
Поповић и амбасадор Русије Александар Чепурин најавили су 10'. јануара да ће током
посете руског председника Србији следеће недеље бити потписано више значајних
споразума, саопштила је Влада Србије. У саопштењу се наводи да су Поповић и Чепурин
"истакли задовољство због бројних и значајних споразума који ће две земље потписати",
али се не наводи који су то споразуми и колико ће их бити. Поповић је рекао да Србија
види Русију као једног од својих најважнијих стратешких партнера и да је Русија увек
пружала најснажнију подршку заштити кључних државних и националних интереса Србије
и српског народа. "Русија нас подржава у заштити нашег територијалног интегритета по
питању Косова, као и у очувању Републике Српске", рекао је Поповић. Поповић и Чепурин
су оценили да велики потенцијал за сарадњу, поред области енергетике, пољопривреде,
трговине, постоји у области иновација, технолошког развоја и дигиталне економије, што
ће, како се наводи "сигурно бити једна од важних тема" разговора председника
Александра Вучића и Владимира Путина.
КУБУРОВИЋ РАЗГОВАРАЛА С АУСТРАЛИЈСКОМ АМБАСАДОРКОМ
БЕОГРАД, 10. јануара 2019. (Бета) - Амбасадорка Аустралије у Србији Хелен Стадерт
похвалила је 10. јануара сарадњу правосудних органа Србије с Аустралијом у случају
хапшења и процесуирања три Аустралијанца, чије је изручење Аустралија тражила због
поседовања и трговине дрогом, саопштило је Министарство правде Србије. Стадерт и
министарка правде Србије Нела Кубуровић разговарале су о унапређењу правосудне
сарадње две земље. Саговорнице су се сагласиле да Београд и Канбера имају добре
односе и да се међународна правна сарадња одвија добро, али и да је потребно њено
унапређење путем билатералног споразума.
ПОЧЕЛИ ЗАВРШНИ ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЕВРОАЗИЈСКЕ
ЕКОНОМСКЕ УНИЈЕ
БЕОГРАД, 10. јануара 2019. (Бета) - У Београду су 10. јануара почели завршни преговори
о закључењу Споразума о слободној трговини са Евроазијском економском унијом, коју
чине Русија, Белорусија, Казахстан, Јерменија и Киргистан, а који би требало да буде
потписан 17. јануара, приликом посете Србији председника Русије Владимира Путина.
Како је агенцији "Бета" потврђено у Министарству трговине, туризма и телекмуникација,
добар добар део текста тог споразума је договорен у ранијим рундама преговора и остало
је да се стручњаци усагласе о још шест тарифних линија. Министар трговине Расим
Љајић је претходно агенцији "Бета" рекао да је реч о тарифним линијама за извоз
производа који су важни Србији, а ради се о одређеним врстама сира, живинском месу,
одређеним врстама алкохолног пића, шећеру, цигаретама, аутомобилима. Тада је навео
да Србије жели да споразум буде и избалансиранији, "без аномалија" које су постојале
још од када је договорен. "Дешава се да када ми извозимо цигарете на руско тржиште
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морамо да плаћамо царине од 18 одсто, а када се цигарете увозе из Русије царина се не
плаћа. Има још таквих ситуација и ми желимо да то избалансирамо", казао је Љајић. Он је
рекао и да Србија вероватно неће добити све погодности које тражи. "Ради се о пет
земаља које треба да се усагласе и свако штити неку производњу", рекао је Љајић, али је
истакао да ће Србија учинити све што може како би проширила листу производа која би
била ослобођена царине при извозу у земље чланице Евроазијске уније. Уколико
споразум буде потписан 17. јануара, он би могао Србији да отвори тржиште од нових 180
милиона становника. Споразум, како је додао Љајић, неће угрозити трговину са Евопском
унијом, јер Србија док не постане чланица Уније има права да склапа споразуме о
слободној трговини са ким год жели.
ВЛАДА УСВОЈИЛА УРЕДБУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИВЛАЧЕЊА УЛАГАЊА У
ПРОИЗВОДЊУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
БЕОГРАД, 10. јануара 2019. (Бета) - Влада Србије усвојила је 10. јануара Уредбу о
условима и начину привлачења директних улагања у области производње прехрамбених
производа, саопштила је служба за информисање. Уредба је усвојена на иницијативу
Савета за раст БДП-а и односи се на доделу подстицаја за опрему и технологију за већи
степен прераде у оквиру прехрамбене индустрије. Како је наведено, утврђивање шеме
државне помоћи у области прехрамбене индустрије пружањем финансијске подршке
омогући ће развој и имплементацију програма набавке нове опреме и технологије за
прехрамбену индустрију. "Сагласно наведеном, убрзаће се остварење циљева
предвиђених Акционим планом за спровођење Сратегије развоја прехрамбене индустрије
у Србији за период 2017-2022. године, отварањем нових радних места и подизањем
нивоа знања и вештина запослених у прехрамбеној индустрији. Усвајањем уредбе ствара
се амбијент за бржи привредни раст, равномерни регионални развој, повећање извоза и
већу конкурентност у овој области", пише у саопштењу. На седници је донет Закључак о
усвајању Споразума између Владе Србије и Европске уније о учешћу Србије у програму
Еразмус плус: Програму ЕУ за образовање, обуку, младе и спорт. Усвојеним закључком
стварају се услови за пуноправно учешће у том програму, које ће омогућити повлачење
већих средстава за развој образовања и подршку младима, а за која ће моћи да
конкуришу образовне установе, предузећа, невладине организације и сви други
заинтересовани за учешће у овом програму.
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