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Динкић: Ребаланс буџета од 1. јула у
скупштинској процедури
Танјуг
Министар финансија и привреде изјавио је да је владајућа коалиција постигла
сагласност о ребалансу буџета и да ће расправа о томе у Скупштини Србије почети
1. јула
БЕОГРАД - Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је владајућа
коалиција постигла сагласност о ребалансу буџета и да ће расправа о томе у Скупштини Србије
почети 1. јула.
Он је објаснио да ребаланс буџета сутра улази у процедуру у влади, да ће у понедељак бити
усвојен и упућен парламенту.
"Пре него што влада усвоји овај пакет мера, одржаћемо састанак са Фискалним саветом, са
привредницима и представницима синдиката", рекао је Динкић и додао да ће на том састанку,
поред њега бити и премијер Србије Ивица Дачић и надлежни министри.
Динкић је поручио и да је Србија далеко од банкрота, као и да уколико би се направиле мере
само у јавном сектору, а не и у приватном да би оне биле краткотрајне.
Говорећи конкретно о најважнијим мерама штедње, Динкић је рекао да штедња у јавном
сектору подразумева смањивање расхода за око 500 милиона евра, док ће бити направљене
промене у пословној клими кроз измене Закона о раду и Закона планирању и изградњи укидањем сувишне бирократије.
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Смедеревска железара полако посустаје
Висока пећ ради пет дана, а два је у „тихом ходу”, јер јој понестају сировине, а све је више и
техничких проблема са истрошеном опремом
Смедерево – Два месеца након помпезног враћања у живот „Железаре Смедерево”, српска
економска „жила куцавица” поново посустаје. Висока пећ не ради више пуном паром, како је
кренула у априлу. Напротив. Два дана у недељи је на „ тихом ходу”, а пет ради. Разлога има
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више. Претпоставља се да највећи проблем лежи у парама. Већ неко време нема довољно
прилива за набавку сировина, па руда све ређе стиже, тврди „ Политикин” извор у овој
фабрици. Други разлог за дводневни „ тихи ход” је сама висока пећ. Наш извор каже да постоје
извесни технички проблеми због којих су пећари на великом опрезу.
„Тачно је да пећ не ради седам дана у недељи. Обавља се планирана профилакса, односно
провера стања машина због малог капацитета с којим ради. Велики проблем ствара тзв. плашт
на конусу, јер је стар и одржавају га у животу док не стигне нов. Овај део је врло важан за рад
пећи. То је један од разлога, а не тврдим да томе не доприноси и успорен темпо допремања
сировина. Могуће је. Сада радимо селективно, како пристиже руда, а то је за ову железару
недовољно. Она има много веће капацитете”, каже за „Политику” Милета Гујаничић,
председник Независног синдиката металаца.
Његов синдикални колега из „ Слоге”, Жељко Веселиновић, сматра да ће „Железара” због
замене конуса морати да стане у септембру или октобру. Радиће се минимално, уз опрез до
тада, а када стигне део мора да се обустави производња, јер је његова замена велики и
комплексан посао, каже Веселиновић. Он даље тврди да је „Железара” сада приморана да
производи лимове великих димензија које нико неће да ради, јер уништавају опрему.
Да „руже не цветају” у смедеревској железари, потврдили су нам и поједини радници.
„Сировине стижу на кашичицу. Тако и радимо. Ово не личи на озбиљну производњу, а шта ће
бити са нама, то нико не зна. Јесте да је боље од тога да не радимо уопште, али ни овако не
може дуго”, сматра радник са Високе пећи.
Фабрика има и проблем са наплатом продатих производа. За већину отпремљених лимова још
није дошао тренутак плаћања, а треба набавити нове сировине. Незванично, на помолу је још
један кредит. Упућени кажу „да ће ускоро пола фабрике бити под хипотеком”.
Лоше је да се диже кредит за сировине и плате у време када се штеди на свим нивоима. Све је
то на силу и биће све теже. Питање је шта ће бити 2014. када држава укида субвенције
губиташима. „Железара” има само две опције – да продају фабрику, макар финалну
производњу, или да се уложи 150 милиона долара за галванизацију, што је најбоље решење,
каже лидер синдиката „Слога”, Жељко Веселиновић.
Упркос свему, руководство прима нове раднике. У јавности се, управо од Веселиновића, могло
чути да то нису само производни радници, већ да се у фабрици повремено појављују нова лица
за која се не зна ни где, ни шта раде.
„Према информацијама које добијам директно од радника, у погонима још нема нових
радника, а у администрацији неке нове фаце долазе на посао. По ком основу, где и шта раде, не
знам”, потврђује Веселиновић.
Милета Гујаничић каже да ће његов синдикат испратити конкурс и инсистирати да се он
испоштује.
„До сада је на разговору за посао било између 40 и 50 инжењера. Такође знам и за групу од 25
хемијских техничара за пет радних места у контроли квалитета. Нико још није примљен на
посао, по конкурсу, а шта се ради преко министарства, ја то не знам за сада”, тврди Гујаничић.
Плата касни један дан
Јуче је у „Железари” одржан састанак менаџмента и синдиката. Руководство је обавестило
представнике радника да ће мајска плата каснити један дан из техничких разлога везаних за
банкарске трансакције. Такође је предочено да фабрика има довољно пара за сировине, те да се
очекује прилив од наплате продатих производа. „Речено нам је да ће фабрика наставити
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нормално да ради, али да се у договору са државом и даље ради на проналажењу стратешких
партнера”, изјавио је за „Политику” Милета Гујаничић, након састанка са руководством.
О. Милошевић

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-investicijama-se-ne-sme-stedeti.sr.html

На инвестицијама се не сме штедети
У влади је постигнут договор о краткорочним мерама за сређивање дугорочно тешког стања
националне привреде и економије
Државне плате и пензије неће бити замрзнуте у октобру, већ следи повишица од 0,5 одсто,
одлука је врха владајуће коалиције донета на трочасовном састанку у недељу увече у Београду.
Уштедама министарстава на набавкама, субвенцијама и осталим трошковима од око четрдесет
милијарди динара, влада ће минус у државној каси у овој години свести на сто седамдесет
милијарди динара, што је 4,7 одсто бруто домаћег производа.
Први потпредседник владе Александар Вучић је изјавио да после усаглашавања антикризних
мера следи утврђивање предлога ребаланса буџета на седници Владе Србије до краја недеље.
Затим, за недељу или две очекује се да расправа о закону о ребалансу буџета буде у скупштини.
Уштеда је добродошла, кажу економисти. Остаје да се види да ли је остварљива у наредних
шест месеци. Преовлађује мишљење да се владајућа коалиција договорила о краткорочним
мерама за сређивање тешког стања националне економије, што је припрема за дугорочне
реформе, које се више не смеју одлагати.
Највише ће се уштедети на субвенцијама предузећима у реструктурирању, рекао је јуче за
,,Политику” Миленко Џелетовић, координатор Економског савета СНС.
– Министри су добили задатак да смање трошкове у својим ресорима где год је могуће, али
никако на рачун капиталних инвестиција од којих зависи привредни раст – каже Џелетовић. –
Све субвенције морају да се преиспитају. За шест година исплаћено је пет милијарди евра за
субвенције, а да се не зна колика је корист од уложеног. Свакој одобреној субвенцији мораће да
претходи бизнис план са изложеним доказима да ће такво улагање бити исплативо. Уследиће и
измена закона о раду, закона о планирању и изградњи, сеча сувишних прописа и укидање
излишних процедура како би се подстакли инвеститори, повећала привредна активност, а са
њом би дошла нова радна места и већи приходи у буџет. Повећању прихода мора да допринесе
и боља наплата пореза и легализација сиве економије.
Џелетовић не спори да је реч о краткорочним мерама, које ће претходити ,,дубоким резовима”,
јер ако изостану реформских захвати, догодине ћемо се опет суочити са истим невољама. Следи
свођење јавног сектора на одрживу меру, јер је садашње стање за привреду неподношљиво.
Милојко Арсић, професор београдског Економског факултета и уредник „Кварталног
монитора”, каже да би уштедом четрдесет милијарди динара до краја године држава направила
велики посао, јер ће допринети привредном расту.
– Лоше ће бити ако се буде штедело на инвестицијама, уместо да се штеди на платама и
пензијама, што би више погодовало привредном расту и већем запошљавању – указује Арсић.
4

– Штедиће се и на куповини робе и услуга, што је добро, иако може имати и лоше последице
ако доведе до несташица у јавном сектору или до дуговања државе према добављачима.
Најбоље је што ће се штедети на субвенцијама.
– Очигледно је да су у овој уситњеној коалиционој влади боље представљени они који рачунају
на запослене у јавном сектору и пензионере него на незапослене – каже он. – Није тачно да су
најугроженији запослени у државним службама и пензионери. Колико год да им је лоше,
пензионери су у бољем положају од готово милион незапослених. Наравно, нико не очекује да
се смањују пензије од 15.000 динара.
Министарство финансија и привреде предложило је да се највише умањи његов буџет – за око
5,6 милијарди динара. Како је речено ,,Политици”, тиме се желело дати ,,лични пример”, како
би се неопходне уштеде могле захтевати и од других министарстава.
Саша Ђоговић, сарадник Института за тржишна истраживања, договор економског дела владе
и оно што ће после њега да уследи тумачи као куповину времена за припрему суштинских
реформи.
– Судећи по доступним информацијама, у влади је постигнут договор да се смање издаци за
субвенције, али није добро да погоде пољопривреду. Пожељне су уштеде свих министарстава, а
повећавање пензија и плата у јавном сектору за 0,5 одсто је популизам, јер ће их очекивана
инфлација реално сигурно смањити.
Милан Кнежевић, потпредседник Адсоцијације малих и средњих предузећа и предузетника,
подржава окончање 12-годишњег реструктурирања у 179 фирми. Али, примећује да су мере
више намере него реформски акциони план. Нису временски орочене, нису именовани
извршиоци, нити санкције за случај неблаговременог извршења постављених задатака.
Поготову му смета што нема ни једног броја.
Остајемо при тврдњи да су најављене уштеде са позиције буџета релативно добре, али да носе
опасност по привреду јер ће смањити тражњу и довести до смањења привредне активности. То
ће повећати стопу незапослености и тако у круг. При оваквом обиму уштеда на потрошној
страни буџета, није реално очекивати исте приходе. Они ће бити знатно мањи.
Приходе буџета било је могуће повећати и контролом царине, ефикасном наплатом пореза не
црном тржишту и сивој економији и на контроли јавних набавки и субвенција, сматра Милан
Кнежевић.
А. Микавица
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Србија није пред банкротом, раст БДП
најмање два одсто
Србија није у опасности од банкрота у 2013. години, изјавио је данас економиста
Светске банке за Србију Лазар Шестовић и навео да ће земља ове године
остварити привредни раст од најмање два одсто.
Шестовић је, на представљању четвртог извештаја Светске банке за регион југоисточне Европе,
рекао да је Србија у првих пет месеци ове године имала позитивна привредна кретања и да ће
вероватно имати раст БДП већи од два одсто, али да су прогнозе Светске банке уздржане због
тога што је еврозона и даље у рецесији.
Он је навео да, ће према прогнозама Светске банке, Србија у 2013. години остварити око
милијарду евра директних страних инвестиција, али да би та цифра могла да буде и већа
уколико би дошло до приватизације Телекома и других великих државних предузећа.
У извештају Светске банке за југоисточну Европу, који се односи на Србију, Косово, Босну и
Херцеговину, Црну Гору, Македонију и Албанију, констатовано је да ће у 2013. доћи до благог
привредног опоравка у том региону, након другог таласа рецесије из 2012.
Српска привреда чини скоро 50 одсто БДП-а тог региона.
Шестовић је рекао да Србија није непосредно пред банкротом и да "није проблем да прегура"
наредних шест месеци до годину дана, с обзиром да на девизном рачуну има преко две
милијарде евра, али да на дужи рок дрзава мора да промени структуру задуживања.
Он је навео да се Србија све више задужује и то краткорочно уместо дугорочно, што је
неиздрживо.
Стручњак Светске банке је рекао да Србија сада има јавни дуг који износи око, па и преко 60
одсто БДП-а, а да смо само пре неколико година имали јавни дуг 30 одсто БДП-а и "хвалили
смо се да смо међу најбољима по томе у Европи".
Он је казао да је Србија од земаља региона највише увећала свој спољни дуг у претходних
годину дана и то емитовањем обвезница у 2012. у вредности од милијарду долара, чиме је
укупан дуг на име међународних обвезница довела на 2,7 милијарде долара.
Шестовић је истакао да ће српска привреда ове године доста зависити од пољопривреде и
извоза Фијата и других успешних извозника, али да је неопходно да држава што пре усвоји
ребаланс буџета.
Он је навео да Светска банка подрзава напоре српске владе за доношење ребаланса буџета и
додао да ће највећи терет уштеда бити на Министарству финансија и привреде, Министарству
пољопривреде, Министарству унутрашњих послова (МУП)...
Он је поновио да би што пре требало усвојити ребаланс буџета и остварити уштеде да би се
видели финансијски ефекти до краја године.
(Танјуг)
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http://www.dnevnik.rs/politika/centralizovana-isplata-zarada-od-1-januara

Централизована исплата зарада од 1. јануара
Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да је владајућа
коалиција постигла сагласност о предлогу ребаланса буџета и да ће расправа у
Скупштини Србије о том предлогу почети 1. јула.
Он је објаснио да ребаланс буyета сутра улази у процедуру у Влади, да ће у понедељак бити
усвојен и упућен парламенту.Пре него што Влада усвоји овај пакет мера, одржаћемо састанак с
Фискалним саветом, привредницима и представницима синдиката – рекао је Динкић, и додао
да ће на том састанку осим њега бити и премијер Србије Ивица Дачић и надлежни министри.
Динкић је поручио и да је Србија далеко од банкрота, као и да би, уколико би се мере спровеле
само у јавном сектору, а не и у приватном, оне биле краткотрајне.
Говорећи конкретно о најважнијим мерама штедње, Динкић је рекао да штедња у јавном
сектору подразумева смањивање расхода око 500 милиона евра, док ће бити направљене
промене у пословној клими кроз измене Закона о раду и Закона планирању и изградњи –
укидањем сувишне бирократије. Он је указао и на решење проблема 174 предузећа у
реструктурирању, који праве 750 милиона евра губитака за целу привреду, и то, како је
нагласио, не само кроз субвенције него и зато што не плаћају струју, воду и друге трошкове.
Динкић је рекао и да ће до 31. јула бити уведен регистар запослених у јавном сектору, а да би се
могао контролисати прековремени рад и бонуси, да би се направиле уштеде и по том основу.
Министар је рекао да су две недеље трајале консултације, да је усаглашен читав пакет мера,
који ће подразумевати реформу јавног сектора и кроз који ће се остварити уштеде и за наредну
години, а да ће омогућити приватном сектору да се развија, без замрзавања плата и пензија и
њиховог смањења.
– Плате ће много брже расти у приватном сектору него у јавном – рекао је Динкић.
Како је додао, од 1. јануара креће се централизована исплата зарада с једног места за целу
Републику, и навео да се тај модел примењује у Хрватској и да су уштеде десет одсто.
Влада Србије јуче је одлучила да оснује Савет за реформу јавне управе којим ће руководити
премијер Србије Ивица Дачић, саопштила је прес-служба Владе. Савет ће иницирати и
предлагати стратегију и мере за реформу јавне управе, што би, како је раније најављивано,
требало да буде прецизирано да краја ове године.
Реформа јавне управе у Србији је неколико пута најављивана, али претходне владе нису биле
спремне да смањују број запослених у јавним службама. По најавама из Владе, ове недеље ће
бити утврђен предлог ребаланса буyета, којим ће бити утврђен дефицит од 4,7 одсто бруто
домаћег производа.
Д. М.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388709/Privredna-komora-Srbije-Stanje-u-privredi-alarmantno

Привредна комора Србије: Стање у привреди
алармантно
Бета
Стање у привреди Србије је алармантно, а међу највећим проблемима су неликвидност и
неуредно плаћање обавеза, оцењено је данас у Привредној комори Србије (ПКС).
Како је речено на скупу "Како до ликвидног пословања" велики проблем привреде су и велика
дуговања унутар привреде и општа финансијска недисциплина.
Наглашено је и да подаци Народне банке Србије (НБС) показују да је 30. априла у Србији у
блокади било 41.357 привредних субјеката с укупно неизмиреним обавезама без камата од
142,7 милијарди динара.
Директор Управе за надзор над финансијским институцијама НБС-а Ђорђе Јевтић казао је да
проблематични кредити у Србији тренутно чине 20 одсто укупних кредита, подсећајући да је
тај ниво увек био око 11 одсто.
Према његовим речима, упркос високом нивоу проблематичних кредита који су
карактеристични за цео овај регион, Србији није угрожена финансијска стабилност и
конзервативни приступ обезбедио је да банкарски сектор земље остане један од најстабилнијих
у регион.
Јевтић је навео и да је удео проблематичних кредита привредних друштава у укупним
проблематичним кредитима 56,5 одсто.
- Све је значајнији износ потраживања од лица у стечају и очекује се повећање у овом сегмент у
наредном период на чак 58,5 одсто у доцнији од годину дана, а 35,1 одсто преко две године казао је он.
Јевтић је додао и да је код становништва ниво проблематичних кредита око 8,8 одсто, као и да
је у прошлој години примећен нешто већи раст у доцнији отплате код стамбених кредита
индексираних у швајцарским францима.
- Највише лоших кредита је код предузећа из прерађивачке индустрије и трговине на велико и
мало, као и у области грађевинарства и сектору некретнина - казао је Јевтић.
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Џонсон: Тренд раста проблематичних зајмова
Бивши шеф Светске банке за глобалну стечајну
иницијативу Гордон Џонсон казао је да генерално постоји
тренд раста проблематичних зајмова, посебно у региону
југоисточне Европе, где достижу више од 25 одсто.
Према његовим речима, у Србији су те тешкоће веће него
што званични подаци показују.
Он је казао да проблематични кредити предузећа гуше
целу привреду, јер банке престају да дају кредите фирмама
које нису у стању да их враћају, та предузећа не могу да
добију потребан новац за рад и за исплату својих обавеза
другим фирмама, а то доводи до даљег пада привредних
активности и нових лоших зајмова.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388683/Svetska-banka-Srbija-nije-pred-bankrotom-bar-ne-u-2013-godini

Светска банка: Србија није пред банкротом,
бар не у 2013. години
Блиц
Банкротство није пред Србијом у 2013. години изјавио је економиста Светске банке Лазар
Шестовић. Он међутим упозорава да то не значи да има простора за опуштање и да на то
питање треба гледати озбиљно.
Иако према прогнозама Светске банке , Србију у овој години чека привредни раст од најмање
два одсто, висок јавни дуг и буџетски дефицит и даље су најпроблематичнија тачка српске
економије.
- Србија није непосредно пред банкротом и да није проблем да прегура наредних шест месеци
до годину дана, с обзиром да на девизном рачуну има преко две милијарде евра, али на дужи
рок држава мора да промени структуру задуживања - рекао је Шестовић.
Он је навео да се Србија све више задужује и то краткорочно уместо дугорочно, што је
неиздрживо.
Србија сада има јавни дуг који износи око, па и преко 60 одсто БДП-а, а само пре неколико
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година имали смо јавни дуг 30 одсто БДП-а и хвалили смо се да смо међу најбољима по томе у
Европи - навео је он.
Према подацима Светске банке Србија је од земаља региона највише увећала свој спољни дуг у
претходних годину дана и то емитовањем обвезница у 2012. у вредности од милијарду долара.
Тиме је укупан дуг на име међународних обвезница довела на 2,7 милијарде долара.
Шестовић је истакао да ће српска привреда ове године доста зависити од пољопривреде и
извоза Фијата и других успешних извозника, али да је неопходно да држава што пре усвоји
ребаланс буџета.
Он је навео да Светска банка подрзава напоре српске владе за доношење ребаланса буџета и
додао да ће највећи терет уштеда бити на Министарству финансија и привреде, Министарству
пољопривреде, Министарству унутрашњих послова (МУП)...

Економиста Светске банке Лазар Шестовић је на представљању четвртог извештаја Светске
банке за регион југоисточне Европе, рекао да је Србија у првих пет месеци ове године имала
позитивна привредна кретања и да ће вероватно имати већи раст БДП од два одсто, али да су
прогнозе Светске банке уздржане због тога што је еврозона и даље у рецесији.
Према прогнозама Светске банке, Србија би у 2013. години могла да оствари око милијарду
евра директних страних инвестиција. Тај износ би могао да буде већи уколико држава прода
Телеком.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/388750/Cak-500000-ljudi-zaposleno-je-u-javnom-sektoru-i-administraciji

Чак 500.000 људи запослено је у јавном
сектору и администрацији
Б. Анђелић
Влада Србије донела је одлуку о образовању савета за реформу јавне управе, који ће иницирати
и предлагати стратегију и мере за реформу јавне управе у Србији, а на његовом челу биће
премијер Ивица Дачић.
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Кликни за увећање (+)
Како сазнаје „Блиц“, задатак савета биће и да направи попис свих запослених у јавном сектору
и администрацији, без обзира на то да ли су стално запослени или су ангажовани на други
начин. Према проценама, око пола милиона људи ангажовано је у јавном сектору. Биће
пописана и њихова примања и све оно што се исплаћује мимо зарада.
Према сазнањима „Блица“, идеја је да се направи централни регистар запослених у јавном
сектору, односно база података свих који примају плату из буџета. Сличан модел применила је
Хрватска, чиме су остварили 10 одсто уштеде на платама.
Иначе, у Србији постоји закон којим се предвиђају казне за општине које запошљавају мимо
квоте, али он никада није заживео.
Министарство регионалног развоја припремило је нацрт закона о запошљавању у покрајинама
и локалним самоуправама, којим би требало да се дефинишу услови које запослени морају да
испуне за свако радно место. Јавна расправа о том закону треба да почне следеће недеље. Њега
ће пратити и закон о платама запослених у локалним самоуправама и покрајинама.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/lizing_zaposlenih_ulazi_u_radno_zakonodavstvo.4.html?news_id=262740

Технолошки вишкови не морају да заврше на евиденцији Националне службе за запошљавање

Лизинг запослених улази у радно
законодавство
АУТОР: Е. Д.
Београд - Телеком Србија ће морати да доживи трансформацију у броју запослених, рекао је
недавно у једном интервјуу Предраг Ћулибрк, генерални директор, говорећи о повећању
ефикасности предузећа на чијем је челу.
- Ту мора доћи до трансформације, што може да значи смањење броја запослених, али и
промену старосне, квалификационе структуре кроз програм добровољног одласка и пријем
младих стручних кадрова - објаснио је Ћулибрк.
Слично објашњење, додуше незванично, чује се и из Немањине 11 кад је реч о приватизацији
Јат-а. Да би, наиме, ова компанија која годинама бележи губитке, добила стратешког партнера
и тако стала на ноге, барем половина запослених од њих 800 ће изгубити уговор на
неодређено. Таква судбина очекује и запослене у више од 100 предузећа у реструктурирању, од
којих су многа у том статусу безмало и по деценију.
То, међутим, не значи да ће се аутоматски појавити армија незапослених на бироу рада, већ ће
начин запошљавања бити другачији. Конкретно, један од модела који се све чешће помињу
јесте такозвани лизинг запослених - кад компаније позајмљују раднике за послове који су им
потребни у датом тренутку и по потреби, уместо да су стално запослени у фирми без обзира на
то има ли за њих посла или не.
Предузећа би на овај начин заменила гломазну и неефикасну организациону структуру која им
смањује профит или чак ствара губитке, ефикаснијом и флексибилнијом, док с друге стране
запослени добијају прилику да раде у неколико фирми истовремено.
Оваква пракса се већ примењује у већини „здравих“ предузећа у Србији, попут Теленора, Випа,
Соко Штарка, Гранд кафе, Бамбија, Фијата, Идее, НИС-а, као и у већини банака и
осигуравајућих друштава. У многима од њих је број ангажованих радника већи од броја стално
запослених и удвостручен је, па и утростручен у последњих неколико година.
Предстојећим изменама и допунама Закона о раду биће прописане и одредбе које се тичу
привременог запошљавања. Претходно је Србија донела закон о потврђивању конвенције
Међународне организације рада 181 и тиме се обавезала да у своје законодавство примени
стандарде који се тичу лизинга запослених. Флексибилније запошљавање један је од првих
услова који наводе инвеститори намерени да улажу у Србију, али и послодавци који већ послују
у земљи.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
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