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Последња шанса за Бор 
Аутор: А. Телесковић, М. Авакумовић 
 
У овом тренутку могу само да кажем да РТБ Бор сигурно неће бити угашен, каже министар 
привреде Жељко Сертић 
Стручњаци из консултантске куће Мекинзи наредних неколико недеља боравиће у Рударско-
топионичарском басену Бор како би направили финансијску дијагнозу овог предузећа. Чини 
се, међутим, да је најбољу оцену ситуације у којој се РТБ Бор налази дао министар финансија 
Душан Вујовић: „То је фирма која је истовремено велики потенцијал и проблем Србије.” 
Налазишта руде, с једне стране, представљају потенцијал. Док су, с друге стране, и еколошки и 
финансијски проблеми велики: цена бакра на светском тржишту је преполовљена и сада 
износи нешто мало више од 4.000 долара по тони, док су дугови овог предузећа огромни и 
достижу пола милијарде евра. За трећину укупних зајмова у износу од 150 милиона евра 
држава се појављивала као јемац. Ове године истиче петогодишњи грејс период и на наплату 
доспева прва рата кредита у износу 23 милиона евра. Компанија, која је у лошој финансијској 
ситуацији, по свему судећи неће имати пара да исплати дуг, па ће плаћање ове обавезе морати 
да преузме држава, која је била и гарант тог зајма. Следеће године стижу нове кредитне обавезе 
и нова рата у истом износу. Уз све то, РТБ Бор има и дуг према НИС-у од 50 милиона евра. 
Фискални савет је упозоравао да постоји опасност да ће држава морати да преузме и ове 
обавезе, јер је цех „Србијагаса” према овој компанији, која је у власништву руског „Гаспрома”, 
крајем прошле године, такође, преузела држава. 
Међутим, РТБ Бор је са губитком дочекао и крај 2014. године, када је цена бакра била већа. 
Како показују подаци Агенције за привредне регистре, нето губитак овог предузећа био је 24 
милијарде динара, односно 200 милиона евра. 
И док заинтересованих стратешких партнера нема, време за решавање судбине овог предузећа 
цури. До 31. маја држава има рок да реши статус ове компаније, која је у групи 17 стратешких 
предузећа. Након тог датума држава не може финансијски да помаже предузеће. Према 
споразуму са ММФ-ом, два су могућа решења: стечај или продаја. 
Министар привреде Жељко Сертић у изјави за „Политику” тврди да предузеће сигурно неће 
бити угашено. 
– РТБ Бор је, уз рудник „Ресавица”, један од наша два највећа проблема. Чињеница је да ради 
са губитком због лоших цена на светском тржишту. Цена бакра је од 9.500 долара по тони пала 
на 4.150 долара. Тражимо решење како би РТБ Бор пословао успешније и без губитака, а у овом 
тренутку могу само да кажем да РТБ Бор сигурно неће бити угашен – каже Сертић. 
Он истиче да је влада свесна да значајни део источне Србије зависи од пословања Бора и да га 
мора сачувати и заштитити. – Тренутно, тим консултантске куће Мекинзи дијагностикује стање 
у РТБ Бор и тај процес ће трајати још неколико недеља, после ћемо реалније и прецизно 
сагледати стање и донети одговарајуће одлуке – додаје министар привреде. 
Горан Николић, сарадник Института за европске студије, сматра да држава мора да одреди 
приоритете у преговорима са ММФ-ом. 
– Ако већ неку фирму хоће да сачува, онда то пре треба да буде РТБ Бор, него Железара. Зато 
што РТБ Бор има сировину неопходну за производњу, док челичана нема – каже Николић. 
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На питање да ли ће ММФ пристати на такав преседан, он одговара да томе служе преговори и 
да влада мора да ствари помери са мртве тачке. Гашење РТБ Бора би, према његовим речима, 
значило и гашење источне Србије. 
Проблеме додатно компликује и то што је држава, пре него што се цена бакра срозала на 
светском тржишту, знатно инвестирала у топионицу и уложила чак 250 милиона евра. 
---------------------------------------------------------------- 
Спасковски: Производња стабилизована 
У новој топионици и фабрици сумпорне киселине Рударско-топионичарског басена Бор од 
фебруара се у просеку дневно преради 1.200 тона концентрата, а произведе 230 тона анодног 
бакра. „Поређења ради, прошлог месеца прерађивано је у просеку 890 тона концентрата на 
дан, па производња није премашивала 170 тона анода и 880 тона сумпорне киселине”, каже за 
ТаЊуг генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски. 
Он је додао да је овог месеца постигнуто стопроцентно временско искоришћење топионице, па 
је јуче произведено 263 тона анодног бакра и хиљаду тона сумпорне киселине. 
Према његовима речима, то значи да су нови пирометалуршки агрегати постигли и достигли 
пројектовани капацитет. „Сви недостаци у раду су у потпуности отклоњени, па је и емисија 
сумпор-диоксида далеко испод дозвољених граница”, нагласио је Спасковски. 
Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору завршена је 23. децембра 2014. 
године, а коштала је 251 милион евра. 
 
 
 

 
 
 
У просечну потрошачку корпу стану три минималца 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Запослени у Србији којима се исплаћује минимална зарада и ове године ће по сату зарађивати 
121 динар и евентуална промена тешко да се може очекивати. Наиме, Влада Србије је донела 
такву одлуку у септембру прошле године, иако су синдикати тражили да се минималац повећа 
и да сатница буде око 140 динара. 
Ових дана су Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати 
„Независност“ упутили Социјално-економском савету иницијативу да се минимална цена рада 
повећа на 140 динара по радном сату да би минималац, уместо садашње око 21.000 динара, био 
24.360 динара. Представници синдиката су указали на то да минимална цена рада није 
промењена већ три године и да су разлози за повећање оправдани и конкретни. Наиме, 
Законом о раду предвиђено је да се минимална зарада мења у складу с променама неколико 
параметара те би, како су истакли, требало да се повећа око 15 одсто. 
Да ли ће до тога доћи видеће се, али је јасно да су и просечне плате, које су око 40.000 динара, 
недовољне за све оно што једној породици треба током месеца. Наиме, крајем прошле године 
просечна потрошачка корпа била је тешка око 67.000 динара, дакле требало је три минималне 
зараде за њено пуњење. Истовремено, вредност минималне потрошачке корпе била је око 
35.000 динара, што практично значи да је с два минималца могуће прегрмети месец. Наравно, 
то је, чак и уз невероватну финансијску гимнастику, немогуће, јер је само за векну хлеба (500 
грама) и литар млека месечно потребно више од 3.000 динара. 
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По речима председника Свеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, минимална 
зарада је изузетно ниска и не задовољава ни минимум потреба. Он истиче да је неопходно 
повећати је, посебно што су испуњени сви законом прописани услови да до тога дође. 
– Услови за повећање минималне зараде постојали су и приликом утврђивања минималане 
зараде за ову годину, у септембру 2015, али је она остала иста – каже Милић. – Наглашавам да 
тада нису поштиване одредбе Закона о раду, у којем је прецизирано како се мења минимална 
цена рада, и када, а то зависи од неколико параметара – егзистеницијалних и социјалних 
потреба радника и његове породице изражених кроз вредност минималне потрошачке корпе, 
кретања стопе запослености на тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретања потошачких цена, 
продуктивности и просечне зараде у републици. 
Он указује на то да приликом преговора о минималној цени рада преговарачи у СЕС-у нису 
постигли договор и да је она остала иста. 
– Тада су представници државе стали на страну послодаваца, а разлог видим у томе што је 
држави, као највећем послодавацу, прескупо да своје запослене плаћа више, а повећање 
минималне зараде угрозило би повећање плата и пензија за минималан проценат. Садашња 
минимална зарада покрива свега 30 одсто просечне потрошачке корпе, а то говори само за себе 
јер је за оно што је у њој потребно три минималца. Због стања у привреди земље, јасно је да је 
веома тешко повећати зараде, па и минималну, али доносиоци одлука о висини минималне 
зараде морају да схвате да је она веома мала и недовољна – каже Милић. 
Месечно од 20.300 динара 
Сада је, у односу на 2012. годину, минимална зарада виша, али свега шест динара по сату. 
Наиме, тада је сатница вредела 115 динара, а вредност радног сата запослених којима се сада 
исплаћује минимална зарада износи 121 динар. Онима који кући доносе ту зараду највише 
новца ове године – око 22.300 динара – биће исплаћено у марту и августу јер је тада највише 
радних сати – 186. Чак пет месеци (јануар, фебруар, април, јул и октобар), минимална зарада 
износи око 20.300 динара, пошто тада има 168 радних сати. 
 
Пејановић: Нужан нам је економски реализам 
Аутор:Мирослав Стајић 
 
Према последњим анализама, у 2015. забележен је пад индустријске производње у 
прехрамбеном сектору у односу на исти период 2014. за 3,5 процента, с тим што је то клизање 
наниже ако се посматра само производња у децембру у односу на лањски децембар чак 27,3 
одсто. Иако се некакво образложење може пронаћи у „пролазним осцилацијама” (рецимо, у 
децембру 2015. практично више није било прераде шећерне репе, јер је лане укупна 
производња слатког корена била свега 60 одсто оне из 2014), ипак је реч о подацима који би 
морали да представљају знак за узбуну у целом агро сектору... 
– „Црвена лампица“ наше агропривреде одавно је упаљена, али упозорења не помажу – каже 
за „Дневник” економиста др Радован Пејановић, професор Пољопривредног факултета у 
Новом Саду. – Ми нисмо хтели до сада да прихватимо развојну визију заснивану на 
агробизнису и храни и „око хране“, већ смо се упорно опредељивали за друге секторе и 
делатности. При томе заборављамо или нећемо да схватимо да ми за агробизнис и рурални 
развој имамо компаративне предности које је потребно претворити у конкурентске предности. 
По професоровим речима, спцифичност пољопривреде јесу сезонска колебања и тзв. аграрни 
циклуси као и утицај климатских промена. Али, напомиње, њихов утицај у овом конкретном 
случају, када говоримо о паду производње у прехрамбеном сектору, није био пресудан... 
– Пресудно је то што смо занемаривали улагања у пољопривреду, прехрамбену индустрију и 
агробизнис, посебно у периодима када се могло. Додуше, укупно узев удео државне помоћи у 
Србији је релативно висок - 2,7 одсто БДП-а у 2014. у односу на један одсто колико је износио у 
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развијеним земљама и још је повећан у 2015, али је и даље неравномерно распоређен, о чему 
сведоче Железара Смедерево и друга јавна предузећа.  
Оком статистике лане је из Војводине, посматрано у америчким доларима, остварен извоз за 
13,8 одсто мањи него у 2014, али ако се као рачуница изводи у еврима, експорт је заправо 
порастао за 3,2 одсто у односу на 2014. А добар део војвођанског извоза “отпада” на 
прехрамбени сектор... 
– То што аграр неколико година уназад бележи суфицит у спољно-трговинској размени не 
говори о нашим способностима већ о нашим компаративним предностима – закључује проф. 
Пејановић. – Угледајмо се на земље које не располажу, ни приближно, са тим „златним 
ресурсом“ - обрадивим земљиштем, као рецимо Холандија, које остварују неупоредиво веће 
резултате у спољнотрговинској размени аграрним производима. То нас, дакле, само уверава да 
су нам ту шансе. У храни и око хране, у агробизнису, у аграрном предузетништву, у 
мултифункционалној пољопривреди, у органској производњи хране... Потребна нам је свест о 
томе, потребни су нам стваралачки импулс и креативна енергија. А тога имамо, посебно међу 
младим школованим људима, на универзитетима где се креира знање. А знање и паметна 
оријентација могу нас извући из ове „јаруге“ у коју смо упали. Потребне су, стога, промене од 
„врха до дна“ у друштву, посебно промене у схватањима и одговорностима. Проблем су, 
међутим, отпори променама на свим нивоима, које морамо превладавати. 
Сумирајући стање у прехрамбеној индустрији, али и прилике с којима се суочавају 
пољопривредна газдинства, поготово када се има у виду актуелно незадовољство субвенцијама 
планираним за ову годину, добар део агронома већ упозорава на то да је тешко са пуно 
оптимизма гледати на аграрну 2016... 
– Што се тиче ове године, о економском оптимуму не може се говорити – наводи проф. 
Пејановић. – Нужан нам је економски реализам. А он је суров. Стање привреде је изузетно 
тешко. Изразито висок фискални дефицит уз брз раст јавног дуга натерао нас је да прихватимо 
ММФ као „стечајног управника“. Економска, мигрантска, политичка и друге кризе су огроман 
терет за исцрпљену, девастирану, разорену и нереформисану српску привреду. Низак и 
опадајући ниво инвестиција уз висок ниво незапослености пратеће су појаве наше привреде, и 
то у дужем временском периоду. При томе је пад производње праћен падом тражње и 
животног стандарда становништва, што нас је увело у зачарани круг из кога се тешко 
извлачимо. 
У том оквир послују и пољопривреда и агропривреда, констатује др Пејановић, и морају да деле 
судбину и опште стање у коме се већ дуго времена Србија налази. А то опште стање је тешко, 
додаје саговорник „Дневника”... 
– Како од 2001. до 2015. имамо силазни тренд прерађивачке индустрије - и прехрамбене, као 
њеног дела - онда је јасно да не можемо и не смемо гајити лажна очекивања. Но, не бисмо 
смели, исто тако, ни да падамо у пословни песимизам, да „дижемо руке“, да падамо у 
разочарења и безнађе. Морамо ангажовати све своје снаге и енергију да помогнемо да нам се 
„кућа не уруши“. Сада је и с тим у вези потребан економски патриотизам и висока друштвена 
свест, а не политизација и манипулација зарад политичких поена ове или оне политичке 
странке. У сваком случају, када је реч о незадовољству паора, оно је оправдано и Влада је дужна 
да га ублажава, а не распирује, односно морала би да се труди да бар створи подстицајни 
амбијент, ако већ не може да издвоји више средстава за пољопривреду. 
 
Вулин: Ускоро први закон о социјалном предузетништву 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин изјавио је 
данас да се нада да ће у наредних неколико месеци коначно бити донет први закон о 
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социјалном предузетништву. 
Вулин је, након обиласка Дневног боравка за особе са менталним сметњама и интелектуалним 
потешкоћама "Света Софија" и Сервиса за хемијско чишћење и прање веша "Елио" у Шапцу, 
рекао да данас у Србији предузећа која се баве социјалном заштитом нажалост нису развијена. 
Према његовим речима, таквих предузећа има тек нешто око 1.000, њихов укупни допринос у 
самој запослености је веома мали, односно свега 10.300 људи ради у таквим предузећима и 
укупни обрт је око 6,8 милијарди динара. 
"Социјална предузећа су шанса коју не користимо и управо је зато Министарство већ почело да 
ради, а могу да кажем и да је завршило предлог закона о социјалном предузетништву и то ће 
бити један од првих закона које ћемо усвојити одмах након избора", рекао је Вулин. 
Он је истакао да је социјално предузетништво прилика да се запосле људи који су теже 
запошљиви и они који тешко могу да нађу посао и да се снађу. 
"Али са одговарајућим законским решењем можемо да им омогућимо да живе од свог рада", 
рекао је Вулин. 
Он је оценио да је после 12 година, како је навео, пљачкашке приватизације, тешко да Србија 
буде социјално праведна држава, али да може и мора да ради у том правцу. 
"Нажалост, до сада то изгледа никоме није било превише важно, али мени јесте", рекао је 
Вулин. 
Министар је истакао и да Министарство на чијем је челу помаже "Каритас" и њихове пројекте у 
Шапцу и шире. 
Како је рекао, за "Каритас" у Шапцу Министарство је одвојило два милиона и 600 хиљада 
динара. 
Важнији од новца је однос људи који раде са корисницима, а без њихове пажње, љубави и 
ентизијазма ниједан новац није довољан, истакао је Вулин, који је разговарао са корисницима 
и добио производе које они сами праве. 
Подсетивши да је данас Светски дан социјалне правде, он је рекао да је то дан када би сви 
требало да помислимо и да се сетимо да можемо да помогнемо једни другима и да поделимо 
једни са другима. 
Директор "Каритас Шабац" Мирољуб Николић рекао је да му је велика част да је министар на 
Међународни дан социјалне правде обишао услуге социјалне заштите, преко којих та 
организација промовише социјално предузетништво. 
"То је знак да Министарство озбиљно схвата невладин сектор као партнера у овом тешком 
послу", оценио је Николић. 
Како је истакао, данас је једноставно рећи да сви тешко живимо, али ако заједничким снагама, 
у сарадњи, препознамо потребе најугроженијих чланова нашег друштва и заједно их решимо, 
онда ћемо сигурно бити на путу да успоставимо социјалну правду. 
Он је рекао да је град Шабац добар пример сарадње, локалне самоуправе и других јавних 
предузећа. 
Навео је и да је услуга Дневног боравка за особе са менталним сметњама и интелектуалним 
потешкоћама покренута прошле године у оквиру програма "Отворени загрљај" и да у овом 
тренутку има 30 корисника, као и да је та услуга у процесу лиценцирања и да се нада де ће у 
року од 10-ак дана бити добијена лиценца. 
Министар је током боравка у Шапцу обишао и Сервис за хемијско чишћење и прање веша 
"Елио", што је према Николићевим речима пројекат преко кога "Каритас" промовише социјано 
предузетништво и ствара могућност за запошљавање жена и друштвено рањивих група. 
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Од нишких гиганата остали производи и обесправљени радници 
Аутор:Гордана Бјелетић  
 
Ниш, некада један од највећих индустријских центара бивше Југославије, сада зову градом 
незапослених. Производи познате Електронске и Машинске индустрије наџивели су фабрике, 
али бивши радници, са друге стране преживљавају покушавајући да од државе добију заостале 
плате. 
После више од месец дана штрајка глађу једног од радника, нема ни одговора надлежних, ни 
перспективе у граду где индустрије више нема. 
Град у граду - тако су звали комплекс Електронске индустрије у којем је радило више људи него 
што неки градови у Србији имају становника. Међутим, 25.000 њих је остало без посла, а још 
десетине хиљада из других индустријских гиганата. 
Симбол града електронике, Еи телевизор наџивео је фабрику, а један се налази и у холу градске 
куће. Ту у холу већ 33 дана је и Зоран Нешић, један од бивших радника нишких гиганата који 
сада штрајкује глађу. 
"Тако је било лепо време, чини ми се да се то никада више неће десити. Посао имао, радило се, 
нисмо размишљали када ће плата", каже овај радник у штрајку. 
Нешић и колеге скоро деценију покушавају да добију заостале плате, а до плате у Нишу није 
лако доћи. Према званичним статистикама овде ради 60. 000 људи, а као незапослени, на 
евиденцији је 30. 000. У синдикату, међутим, кажу, да је то ипак само статистика. 
"Сигурно је да је број незапослених - стварних, а не оних статистички, много већи од броја 
запослених", каже Оливера Бобић из Самосталног синдиката. 
О некадашњој моћи радника сведочи и ова велика зграда Самосталног синдиката, где кажу да 
је некада град електронике постао град незапослених и обесправљених радника. Ситуација 
може да се промени само уз веће подстицаје државе, кажу у градској власти. 
"Сви други проблеми стају у другу страну када ви ујутру устанете и отворите новчаник, а он је 
празан. Ако гледамо из тог угла, и те како је незапосленост један од највећих проблема који 
тишти наше суграђане. Међутим, кључ лежи у привлачењу великих инвеститора за које би 
радила мала и средња предузећа на територији нашег града", рекао је Михајло Здравковић, 
члан градског већа за привреду 
У Граду, ипак, размишљају да на улазу у Ниш опет врате таблу “Добродошли у град 
електронике”, јер је ово област у којој ради највише - сада не гиганата, већ малих и средњих 
предузећа. 
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ЧУДО НЕВИЂЕНО Директору узели џип због дуга радницима  
Аутор:Сузана Лакић  
 
Радници грађевинског предузећа „Ратко Митровић - Дедиње“, који годину и по дана нису 
примили плату, јуче су уз помоћ извршитеља директору одузели џип. 
Како сазнаје „Блиц“, први човек те грађевинске фирме Душан Басара остао је без „волвоа“ јуче 
рано ујутро када му је у канцеларију ушао извршитељ кога је ангажовало око 300 бивших и 
садашњих радника. 
Басара, који је на челу „Ратка Митровића“ пуне две деценије, остао је и без највреднијих 
машина, миксера, виљушкара и камиона, а разлог је 17 неисплаћених зарада радницима. Плате 
потражују 83 радника, која и данас раде у фирми, али и више од 200 људи који су фирму 
напустили. 
- На први поглед Басара се није потресао. Да му ипак није било свеједно, видело се по томе што 
је одмах након одласка извршитеља са свог службеног џипа скинуо ознаку о принудној заплени 
- каже извор „Блица“. 
Радници „Ратка Митровића“ ступили су у генерални штрајк пре четири месеца. Басара им је 
тада дуговао 22 плате плус отпремнине и јубиларне награде. Реаговала је и инспекција рада, 
која је Басари најпре написала прекршајну, а затим и кривичну пријаву. 
Због недостатка посла, у децембру 2014. усвојен је унапред припремљен план реорганизације 
фирме (УППР) и радници су пристали на минималне зараде. Пензионерима су због тога 
примања смањена и до 20 одсто. 
Милан Николић, који у овој фирми као зидар ради пуних 40 година, каже да су послови стали 
још пре три године и да су радници у почетку имали стрпљења. 
- Више се није могло издржати. Немаш ни маркицу, ни здравствену књижицу, а године и 
болест стигли. Ангажовали смо извршитеља и сада имамо наду. Чекамо продају аутомобила и 
механизације и да се радницима намире заостале плате - прича Николић. 
Миле Јанковић је у фирми пуних 38 година радио у обезбеђењу. 
- Било је то некад неприкосновено предузеће. Градили смо Авалски торањ, зграду Владе, ВМА, 
пијацу Зелени венац - каже Јанковић. 
Целу причу потврдио је и Никола Загорац, финансијски директор у „Ратку Митровићу“. 
- Истина је да је директор остао без аутомобила који је у власништву фирме, а којим се возио - 
кратко нам је рекао Загорац. 
До новца за месец и по дана 
Извршитељи тврде да новац у случају неисплаћених зарада могу да наплате у року од месец и 
по дана. За ангажовање извршитеља у случају неисплаћених зарада потребно је имати само 
документацију о томе да послодавац није исплаћивао плате. Судска пресуда није обавезна. 
 
 

 
 
Србија може бити мотор за привлачење улагача у регион 
Извор: Танјуг 
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Регион западног Балкана има много да понуди потенцијалним улагачимама, а уз подршку 
Европске банке за обнову и развој, Србија може да постане мотор за привлачење инвестиција, 
изјавио је директор ЕБРД за Србију Даниел Берг.  
Даниел Берг је, уочи Инвестиционог самита ЕБРД који почиње сутра у Лондону, а на којем ће 
присуствовати и делегација Србије предвођена премијером Александром Вучићем, истакао да 
је то одлична прилика да се приказе регион западног Балкана, али и да се едукују инвеститори 
који још нису упознати са приликама у тим земљама. 
"Циљ је да се истакну потенцијалне инвестиционе и пословне прилике и да се промовише 
прилив страних директних инвестиција и прекограничних пројеката", рекао је Берг у изјави 
Танјугу. 
Он је, како је рекао, уверен да овај регион има много да понуди потенцијалним инвеститорима, 
пре свега јер користи предност стратешких трговинских веза са Европском унијом, а има и 
приступ Јадранском мору. 
Са друге стране, инвеститори, казао је, оклевају да уложе новац у те земље јер је домаће 
тржиште релативно мало, а пословна клима још није довољно побољшана.  
"Зато ми заједно радимо на томе да створимо још боље услове и привучемо потенцијалне 
инвеститоре", поручио је шеф канцеларије ЕБРД у Србији. 
Берг је указао и на чињеницу да та банка годинама улаже у западни Балкан, што такође говори 
и инвеститорима и другим међународним финанасијским организацијама, да је ово добро 
место за улагање. 
То је илустровао примером улагања у путну конекцију са европским тржиштима, или пренос 
електричне енергије из Албаније у Македонију, и додао да сутрашњи  Самит даје прилику за 
договор о више сличних пројеката. 
Говорећи само о Србији, Берг је рекао да, од кад ЕБРД ради у тој земљи, уложено више од 
четири милијарде евра у око 200 различитих пројеката. 
"Само прошле године, уложили смо 478 милиона евра у 25 пројеката. Ми смо један од највећих 
инвеститора у Србији", констатовао је Берг. 
Он је уједно и упозорио да ће дугорочан и одржив раст зависити од способности земље да се 
промовише као инвестициона дестинација и да одржи инвестиције.  
"То је изазов за многе земље, а ни Србија није изузетак. Верујемо да је кључ у привлачењу и 
задржавању инвестиција предвидиво макроекономско окружење, политике које могу да се 
назову "инвестор фриендлy" и структурне реформе", навео је Берг. 
ЕБРД, додаје, има важну улогу у поправљању пословне климе у Србији, па је та банка до сада 
 иницирала иницијативу за поправљање инвестиционе климе, промоцију доброг управљања и 
 подршку развоју приватног сектора. 
Берг се осврнуо на прошлогодшњи самит, на којем су премијер Вучић и председник ЕБРД Сума 
Чакрабарти потписали важну иницијативу, којој је циљ смањивање неформалног сектора у 
Србији. 
"У оквиру тих пројекта настојимо да помажемо да Србија, као једна од већих економија у 
региону, може да постане мотор за привлачење инвестиција", рекао је Берг. 
Такође, додао је, ЕБРД с нестрпљењем очејује и сарадњу са Београдском берзом, која ће се, 
према плану, придружити линку југоисточне Европе, повезаће се регионалне берзе како би 
подржале компаније да добијају финансирање.  
Друге иницијативе укључују правосудну обуку, алтирнативно решавање спорова и јачање 
корпоративног управљања у малим и отвореним економијама, навео је Берг. 
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Пензионери: ПУПС не штити наше, већ само своје интересе 
Аутор: Фонет 
 
Синдикат пензионера Србије саопштио је данас да ПУПС није странка пензионера већ 
интересна група, да је потпуно свеједно са ким ће ићи на изборе и додају да је премијер 
Александар Вучић изневерио пензионере. 
"Чудно је што ПУПС као разлог могуће коалиције са СНС наводи да Александар Вучић 
штити права пензионера, намерно заборављајући да је тај исти Вучић 10. марта 2014. у 
хали 'Пинки' у Земуну врло јасно обећао пензионерима (као што је некада то учинио и 
Војислав Шешељ) да се пензије неће смањивати, да би само неколико месеци после тога 
обавио 'законску' пљачку пензионера", наведено је у саопштењу ове организације пензионера. 
Додају да је, улагујући се Вучићу, Кркобабић, а да није ни трепнуо, рекао да је за СНС на 
прошлим изборима гласало 1,7 милиона пензионера: то је четвртина популације ове земље, 
која је свесно и одговорно стала у заштиту једног концепта. 
ПУПС подржао мање пензије па страхује од изборног резултата 
"Иза ових речи само се наслућују прави разлози за нову коалицију. ПУПС је подржао 
смањење пензија и данас са правом страхује од будућег изборног резултата. Да није тако 
изашао би на изборе самостално и не би се паразитски шлепао уз ову или ону странку. 
Корумпираној врхушки ПУПС-а јасно је да за њих више нико не би гласао", истиче се у 
саопштењу. 
Додају да је овај прелазак потпуно логичан када се имају у виду лични интереси Кркобабића и 
групе око њега. 
ПУПС није странка пензионера, нити је то икада био, то је интересна група која са 
пензионерском популацијом нема никакве везе, а којој је најважнији циљ учешће у управним 
одборима. У саопштењу се наводи и да је за грађане Србије, као и пензионере Србије, потпуно 
небитно колико ће ПУПС имати посланика у новој Скупштини. 
"До сада их је имао 12 и свих 12 је отћутало читав мандат, а за то су добијали по 100 
хиљада месечно, плус пензију. Према нашем мишљењу, одласком овог политичког патуљка, 
СПС не губи ништа, напротив, курталисали су се тешког камена око врата, али ни СНС не 
добија ништа. Напротив". додају у саопштењу. 
Они наводе и да су сви који су до сада били у владајућој коалицији нанели штету пензионерима 
Србије и потпуно је неважно да ли су у једној или другој коалицији на власти. 
 

 
 
Вербић: Већина није за штрајк 
Извор:РТС  
 

10 

 



Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић изјавио је данас да, колико 
може да види из скоро свакодневног разговора са представницима синдиката, већи део њих 
није за штрајк. 
''Они су су свесни да смо, Министарство и Влада, урадили максимално што смо могли у овом 
тренутку'', рекао је Вербић за РТС говорећи о најављеном штрајку упозорења. 
Он је истакао да је једнократна помоћ исплаћена, да је можда мала, али да је реална. 
Према његовим речима, четири одсто су повећане основице за плате запосленима у образовању 
што је више него било коме другом. 
''Није то много, али то је ипак напредак, нешто радимо по том плану'', рекао је Вербић. 
На питање да ли се могу очекивати нека нова повећања, министар је одговорио потврдно, али 
је додао да се то не може очекивати у овом тренутку и да све мора да се ради корак по корак. 
 
Да ли је интернет заменио улогу синдиката? 
Извор:РТВ 
 
У последње време на форумима и друштвеним мрежама све чешће можемо видети искуства 
радника, који критикују садашње или бивше послодавце. Да ли је интернет заменио улогу 
синдиката и колико таква врста информисања оставља простора за манипулацију? 
Да ли неко има искуства са радом у одређеном бутику?" "Немојте тражити посао у тој пекари, 
послодавац је непријатан, плата мала и нередовна." Коментари попут ових све су видљивији на 
интернету, те су извори информисања приликом тражења посла постали су управо такви 
форуми и друштвене мреже. Да ли је та све чешћа појава знак да синдикати губе свој утицај 
или је страх од послодаваца толики, да је ипак лакше анонимно писати на интернету, него се 
супротставити? 
"Синдикат је изгубио пуно углед као институција која штити раднике до тога да радници 
немају петљу да се испрсе, јер ја могу да вас браним, али рецимо на суд, мораћете ви, не могу ја 
у ваше име да дођем, доћи ће наш правник, али и ви и тамо се суочите са вашим послодавцем", 
каже Бранислав Чанак, предедник УГС "Независност". 
С обзиром на то да интернет нуди могућност сваком да анонимно коментарише, то управо 
поставља питање да ли су написане информације заиста тачне и како то утиче на послодавце? 
"Уколико се пласирају истините информације, оне можда неког и заболе, онда то и није 
проблем. Међутим, уколико се пласирају неистините информације, онда је то проблем", 
објашњава Станко Крстин председник Уније посодаваца Војводине. 
Информације о послодавцима можемо наћи на бројним форумима и друштвеним мрежама. 
Наши суграђани углавном различито поступају, док има оних који кажу да треба веровати 
свему што се прочита на интернету, има и оних који ће информације потражити на неком 
другом месту. 
У Унији послодаваца Војводине такође сматрају да сваки запослени ипак треба прво да се 
обрати синдикату, за сваки проблем у вези са послодавцем, јер ће то свакако имати више 
ефекта, него анонимно коментарисање на форумима и друштвеним мрежама, , али и да сваки 
незадовољни радник има право да то незадовољство искаже на интернету. 
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