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VOICE: Srbija u fabriku ulaže tri puta više od investitora 
Извор:Бета  
 
Srbija će za otvaranje fabrike za proizvodnju električnih kablova za automobilsku 
industriju američke korporacije Lir (Lear) u Novom Sadu, gde će se zaposliti 2.000 
ljudi, uložiti tri puta više novca od stranog partnera, a stručnjaci za strana ulaganja 
ocenili su taj ugovor kao štetan, objavio je Vojvođanski istraživačko-analitički centar 
(VOICE). 
Ugovorom o državnoj pomoći, koji je objavio VOICE, američkoj korporaciji će na ime subvencija za 
zapošljavanje biti isplaćeno 9,58 miliona evra. 
"Računajući državnu pomoć i predviđena izdvajanja za gradnju hale, dolazi se do okvirnih državnih 
ulaganja od 42,5 miliona evra, dok se bez vrednosti zarada zaposlenih, Lir obavezao da uloži 14,8 
miliona evra. Tako su ulaganja države u otvaranje ove firme tri puta veća od ulaganja investitora", 
naveo je VOICE. 
Stručnjak za strana ulaganja Milan Kovačević ocenio je da je ugovor sa američkom korporacijom 
"štetan", da je posao "našminkan", kao i da je "vrlo sličan, ako ne i gori", od dovođenja kineskog 
investitora Mei Ta i da su o ugovoru sa srpske strane pregovarale "neznalice". 
"Ugovor je potpisan pred izbore i čini se da je na našu štetu zbog toga požureno da se dovede 
investitor. Takođe, postoje velike razlike između ugovora na srpskom i njegovog engleskog prevoda, 
što je nedopustivo. Najtragičnije je što mi ne razumemo da je konfekcioniranje kablova jedna 
industrija koja je odavno u lošem stanju i od koje iole razvijene zemlje beže", dodao je Kovačević. 
VOICE je naveo i da je američka korporacija Lir bila na meti optužbi organizacija za zaštitu prava 
radnika, ali i američkog Ministarstva rada zbog otpuštanja radnika koji su ukazali na korišćenje 
opasnih supstanci u prozivodnji, zbog kojih su neki od njih dobili astmu. 
Poslovanje te kompanije u Hondurasu kritikovale su nevladine organizacije, navodeći da se radnici 
tretiraju na nehuman način. 
 
Ekonomska klackalica otpuštanja i zapošljavanja 
Извор:Н1  
 
Čitava armija nezaposlenih mogla bi da već do kraja juna izađe na vrata državne 
uprave. Na konačnu odluku Vlade Srbije koliko je radnika u javnom sektoru više čeka i 
domaća javnost, ali i međunarodne institucije. 
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Nova revizija sporazuma s MMF-om uslediće za nekoliko dana, devetog juna: "Mi to radimo zbog 
sebe, ne zbog MMF-a i ja ne odbijam MMF zato što mi je lepo da se posvađam sa njima i da ispadnem 
junak pred našim narodom, več je suština u tome da mi uradimo što više onoga što MMF predloži, 
time će nam zemlja biti zdravija, time će nam administracija biti zdravija, ekonomija naprednija, 
zdravija, uspešnija... a to jeste zaista veliki problem za nas." 
 

• MMF uskoro u četvrtoj kontroli sporazuma sa Srbijom 
Matematika pokazuje da bi otkaze trebalo da dobije oko 14.500 radnika, a krajnji zbir mogla bi da 
uvećaju i otpuštanja iz redova preduzeća u restrukturiranju. 
Ipak, najavljuju se nova zapošljavanja i to kroz princip "od kog nema odustajanja", kako tvrdi 
mandatar, subvencionisanjem radnih mesta u multinacionalnim kompanijama. 
Aktuelna situacija, kako vlada planira, podseća na "ekonomsku klackalicu": u trenutku kada se broj 
radnika zaposlenih u državnim preduzećima i institucijama smanjuje, istovremeno bi trebalo da raste 
zapošljavanje kod privatnika. Pitanje je da li je privatni sektor jak održi takvu ravnotežu 
zapošljavanjem tolikog broja ljudi. 
 
 

 

Ново радно место или преквалификација 
ИЗВОР:РТС 
 
За раднике који у процесу рационализације и реструктурирања остану без посла, Европска 
комисија предлаже да се преквалификују. Запослени су сумњичави, држава одговара – план 
већ постоји, а посебно ће водити рачуна о онима који до посла најтеже долазе. 
Из канцеларије у производне хале, из јавног у приватни сектор. Тај правац показују 
преквалификације које Брисел препоручује за отпуштене. Тај циљ радницима је још магловит. 
"Ми још не знамо која су то прихватљива занимања, која је то струка која је потребна 
индустрији. Обично је преквалификација ишла ка радничким занимањима, односно људи који 
су радили у администрацији су се преквалификовали у радничка занимања и то она која 
захтевају најмањи степен обуке кад је теорија у питању", каже Зоран Вујовић, председник 
Самосталног синдиката металаца Србије. 
Према његовим речима, највећи степен обуке кад је пракса у питању иде од монтера, зидара, 
вариоца. 
Вишак у привреди и администрацији сабираће се са онима који на Бироу посао чекају 
годинама. Посредник којем треба помоћи да помогне радницима - тако Европска комисија 
види Националну службу за запошљавање. 
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"Ми имамо пакет за вишкове који долазе из предузећа у реструктурирању али и за јавни 
сектор. Наши запослени имају обавезу да већ током припреме разговарају са синдикатима, 
послодавцима, локалним самоуправма и новим послодавцима да видимо која су места њима 
потребна", каже Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање. 
Понуда забрињава. За аналитичаре далеко већи изазов су запослени у администрацији од оних 
који имају специфична знања и занатске вештине. 
"Приликом реструктурирања треба водити рачуна да се сви који буду вишак испрофилишу јер 
је битно да држава не баца опет новац улудо јер од тога да се неко обучава за нешто што никада 
неће радити много је боље направити програм да они послодавци који желе да запосле 
вишкове из јавног сектора добију новац да у свом предузећу изврше те обуке", каже Драгољуб 
Рајић из Мреже за пословну подршку. 
Како да до посла дођу они за које је то највећи изазов. Министарство за рад нада се том 
одговору. 
"То су они који су управо остали без посла у процесу рационализације, посебно они који су 
добили ипак за наше појмове велика средства у смислу отпремнина. Сада ће у смислу 
одређених вештина, одређених знања, помоћи у вођењу неког другог посла и та средства заиста 
могу и да искористе", каже Александар Вулин, министар за рад и социјална питања. 
Приликом обучавања значајна је улога образовних институција. У синдикатима очекују да 
процес преквалификације прате и одређена примања како би период транзиције до новог 
ангажмана радници лакше прегурали. 
 
  

Берг: Пред новом Владом много посла 
ИЗВОР:РТС 
 
Европска банка за обнову и развој од нове Владе Србије очекује истрајност у спровођењу 
реформи како би се побољшали услови за улагања и привукли инвеститори. Први човек те 
банке у Србији Данијел Берг каже за РТС да они блиско сарађују са Владом и да је најважније 
да се настави са европским интеграцијама и испуњавањем реформских програма ММФ-а. 
ЕБРД планира да и ове године у регион Западног Балкана уложи више од милијарду евра, од 
чега је Србији наменила трећину. Осим за мала и средња предузећа, ЕБРД показује интерес и 
за приватизацију великих система, попут Аеродрома и Телекома. 
Данијел Берг је гостујући у Дневнику РТС-а рекао да ЕБРД са Владом сарађује у домену 
управљања, реформе државне управе и јавних предузећа. Истиче и да је прошле године 
потписана "Иницијатива управљања инвестиционом климом". 
"Влада има пред собом тешке одлуке у домену приватизације и како би клима за инвестиције 
била атрактивнија. Много је посла и Влада би одмах требало да почне да ради", рекао је Берг. 
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Говорећи о приватизацији Аеродрома и Телекома, Берг је рекао да је ЕБРД у контакту са 
Владом. 
"Мислим да су то само два од могућих пројеката на којима можемо да радимо. Имамо и неке 
велике стране инвестиције и надамо се да ће одлучити да дођу у Србију", рекао је Берг. 
Истиче и да је долазак Кине у овај део света веома користан. 
"Кина је недавно постала деоничар ЕБРД-а, тако да се надамо да ћемо сарађивати и са 
кинеским инвеститорима који долазе у овај регион", каже Берг. 
Истиче да ЕБРД улаже више од милијарду евра у Западни Балкан и да је Србија у сржи тога. 
"Сваке године трудимо се да будемо изнад 300 милиона евра инвестиција у Србији. Неке 
године ће бити и више, када радимо велике пројекте. Прошле године имали смо неке велике 
пројекте тако да су те инвестиције порасле", истакао је Берг. 
Када је реч о малим и средњим предузећима, Берг каже да велики број банака хоће да сарађује 
са ЕБРД. 
"Моја очекивања за Србију биће неких 100 милиона евра инвестиција кроз банке, за мала и 
средња предузећа, кредити. лизинг, микрофинансирање итд. Такође имамо и неке директне 
инвестиције у мала и средња предузећа где узимамо средства ЕБРД-а, не кроз банке", каже 
Берг. 
Истиче и да у ЕБРД-у мисле да ће економски раст у Србији бити око два одсто и можда нешто 
мало већи идуће године. Поручује да је за економски раст битно спровести реформе али и 
привући мале и велике инвестиције. 
 
  
 
 

 

RTB „Bor” duguje pivarima i duvandžijama 
Аутор:Lj. TRIFUNOVIĆ 
 
Plan reorganizacije RTB "Bor" otkrio neobična dugovanja nekadašnjeg privrednog 
giganta. Duvanska industrija "Niš" potražuje 452 miliona. "Srpskom kralju bakra" - 
Milanu Popoviću "kratki" za 318 miliona  
UKUPNI dugovi Rudarsko-topiočarskog basena (RTB) "Bor", zaključno sa 31. martom ove godine 
iznose više od 157 milijardi dinara, odnosno gotovo 1,3 milijarde evra. Kako vrednost potraživanja 
nekoliko puta nadmašuje kapital RTB, ova kompanija je Privrednom sudu u Zaječaru predala 
Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) kroz stečajni postupak, koji za cilj ima rešavanje 
dugova najvećeg srpskog proizvođača bakra i zlata. 
Ovo se, između ostalog, navodi u UPPR koji je RTB predao Privrednom sudu u Zaječaru, u koji su 
"Novosti" imale uvid. 
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Po navodima iz UPPR, predviđa se da se najveći deo obaveza prema domaćim firmama, od kojih su 
najveći poverioci RTB Fond za razvoj, Agencija za osiguranje depozita, banke u stečaju, EPS i JP 
"Železnice Srbije" bude konvertovan u kapital novog preduzeća, koje će nastati spajanjem matičnog i 
tri zavisna preduzeća iz sastava "Bora". Na taj način, RTB bi od društvene firme trebalo da postane 
društvo sa ograničenom odgovornošću, u vlasništvu države. 
Među poveriocima RTB se nalaze i zaječarska "Pivara" sa 27 miliona dinara, Duvanska industrija 
"Niš", koja potražuje čak 452 miliona dinara, firma "Red metal", domaćeg biznismena Milana 
Popovića, kojoj "Bor" duguje 318 miliona dinara, ali i šabački koncern "Farmakom", čiji je vlasnik 
kontroverzni Miroslav Bogićević, koji od najvećeg domaćeg proizvođača bakra i zlata potražuje skoro 
30 miliona dinara... 
Među inostranim poveriocima, najveći je kanadska EDC banka koja je sa 150 miliona evra kreditirala 
izgradnju nove topionice, grčki koncern "Mitilineos", koji od RTB traži 17 miliona dolara i četiri 
hiljade tona bakra, londonska Standard banka sa gotovo 50 miliona dolara potraživanja... 
Od komerijalnih poverilaca, izuzimajući kanadsku EDC banku koja ima državnu garanciju, UPPR se 
traži otpis 90 odsto duga. Ostatak bi, nakon grejs perioda od 12 meseci, morao da bude isplaćen u 
roku od sedam godina. 
UPPR je predvideo i raspisivanje tendera za izbor profesionalnog menadžmenta, koji bi trebalo da 
bude objavljen u drugoj polovini godine. Takođe, predviđeno je i da od sadašnjih blizu pet hiljada 
radnika, na svojim radnim mestima ostane njih 3.500 uz ogradu da "postoji mogućnost dodatne 
korekcije broja zaposlenih". 
Planom je predviđena i mogućnost izdvajanja rudnika bakra "Cerovo", iz sastava RTB, u jedinstveno 
pravno lice, uz obavezu da se "koncentrat bakra iz tog rudnika po tržišnim uslovima prerađuje u novoj 
topionici". Nije jasno da li za aktiviranje tog rudnika, za šta je, po preliminarnim procenama potrebno 
investirati oko 280 miliona dolara, već postoje zainteresovani ulagači. Slična mogućnost ostavljena je 
i za Rudnik bakra "Majdanpek", u koji bi potencijalni strateški partner trebalo da investira 34 miliona 
dolara. 
Po UPPR, RTB ima rezerve rude koje garantuju da se odavde može dobiti još gotovo pet miliona tona 
bakra, 190 tona zlata i čak 1.400 tona srebra, koliko je dobijeno i tokom proteklih 110 godina 
rudarenja na ovim prostorima. To bi garantovalo profitabilno poslovanje borske kompanije, za koju se 
u planu reorganizacije navodi da je najveći deo dugova nastao tokom devedesetih godina prošlog 
veka, u vreme hiperinflacije, zbog fiksnog deviznog kursa, ali i zbog uslova poslovanja do 2004. kada 
je cena bakra iznosila svega 1.500 dolara po toni. 
 
 

 

Direktor PKB: Država stala iza nas, tražimo novi model za prodaju 
Аутор:Slađana Vukašinović 
 
PKB normalno funkcioniše i nakon 29. maja jer smo uspeli da se s bankama i komercijalnim 
poveriocima dogovorimo da se potraživanja ne naplate prinudno.  
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To u razgovoru za „Blic” o statusu PKB-a nakon neuspele privatizacije kaže generalni direktor ove 
kompanije Dragiša Petrović. 
- Pomogli su nam i država i grad Beograd kod državnih poverilaca, da bi se nastavio postupk 
privatizacije najpovoljniji za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mesta - kaže Petrović. 
Znači, država vam i dalje štiti leđa dok se ne nađe kupac? 
- Država je stala iza nas. Traži se samo predah da se nađe model kako da se reši statusno pitanje PKB, 
a da se ostvare definisani ciljevi, nastavak proizvodnje, očuvanje radnih mesta i investicije u 
unapređenje delatnosti.  
Da nisu ovi ciljevi previsoki, kao i cena od 154 miliona evra koja je bila definisana za 
njih, pa se niko nije javio na tender? 
- To je pitanje za vlasnika. Ja mogu da govorim da u najvećoj meri ispunjavamo planirane ciljeve jer 
smo završili prolećnu setvu i dnevno proizvedemo oko 170 tona mleka. Neuspeli tender ukazuje na to 
da u datom momentu nije bilo zainteresovanih kupaca po modelu prodaje dela imovine po početnoj 
ceni 51 odsto i uslovima oko nastavka proizvodnje mleka koji su bili predviđeni za kupca. 
Kako ćete da zainteresujete kupce? Nižom cenom, odnosno 33 odsto od 154 miliona 
evra, ili promenom modela privatizacije? 
- Skupština grada je stavila van snage odluku o modelu privatizacije dela imovine jer je od popisa i 
procene imovine i kapitala proteklo više od 12 meseci. Znači, neće se ići u drugi krug, gde bi cena bila 
33 odsto od procenjene vrednosti imovine. 
Ide li ovakva odluka naruku zluradim pričama da se traži još jedan način za krah 
privatizacije kako bi se PKB likvidirao i po bagatelnoj ceni nekom namestio? 
- Tim pričama činjenice ne idu u prilog jer podaci pokazuju da se vrednost ukupne imovine 31. 
decembra 2015. znatno uvećala. To je plod uknjižbe PKB na 16.300 hektara poljoprivrednog zemljišta. 
Zato je povećan i ukupni kapital sa 23 na 47 milijardi dinara. Činjenica je da mi u prethodne dve 
godine nismo imali pun iznos premije za mleko, što nam je umanjilo prihod za 6,1 milion evra, ali 
uspeli smo da održimo preduzeće u solidnoj tekućoj poslovnoj kondiciji.  
Po ovome cena PKB treba da raste, a kupaca ni za lek ni po onoj prethodnoj? 
- Ne znači da raste jer nije definisan model privatizacije. On će diktirati cenu i uslove. U skladu sa 
zakonom moguće je ponovo ići na prodaju dela imovine ili kapitala i strateško partnerstvo. Izvesno je 
da će se, ako se ponovo odluči da se privatizuje deo imovine, ići na početnu cenu od 51, a ne 33 odsto 
vrednosti imovine. 
Da li to znači da će se tražiti strateški partner? 
- Državi je važno da se proces okonča tako da se nastavi proizvodnja, očuvaju radna mesta i omoguće 
investicije i tehnološko unapređenje proizvodnje. 
Može li privatizacija da se završi do kraja godine do kada je odložena naplata 
potraživanja? 
- Teoretski da, možda i praktično. 
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Kinezi zainteresovani 
Da vi kupujete PKB, koliko biste ga platili i da li je u Srbiji rizik ulagati u poljoprivredu? 
- Kada je nešto predmet transakcije, tržište određuje cenu. PKB je veliki kombinat, veliki izazov i u 
njega vredi investirati. Interesovanje postoji i od inostranih kupaca, pre svega kineskih firmi, ali 
videćemo šta će se desiti u narednom periodu. 
 
 

 

 

 

Светска банка: Прво закон о платама и мањи број радника,па 75 
милиона долара 
Извор:Танјуг 
 
Стручњак Светске банке у Београду Срђан Свирчев изјавио је данас да ће 75 милиона долара, 
које је банка одобрила Србији за подршку реформи јавне администрације и државних 
финансија, влада моћи да повуче кад оствари конкретне циљеве - спровођење закона о платама 
у јавном сектору и смањење броја запослених, јачу контролу трошења новца и централизоване 
јавне набавке. 
Свирчев је, гостујући у Дневнику РТС-а, прецизирао да постоје четири циља која Србија мора 
да достигне. 
„Први је везан за спровођење закона о платама у јавном сектору, други за смањење броја 
запослених, затим појачана контрола трошења средстава и унапређивање јавних набавки кроз 
централизовану набавку”, рекао је Свирчев. 
Као рок за усклађивање плата у јавном сектору, то јест увођење платних разреда, навео је да је 
законом предвиђен 1. јануар наредне године. 
Према његовим речима, потребно је ускладити плате са тим законом, дефинисати према 
јединственој основици која ће бити утврђена и направити списак коефицијената. 
„Утврдиће се колико људи је потребно у јавном сектору. На основу резултата државе и броја 
запослених које ће узети отпремнине, одобраваће се средства. Дакле, у односу на број 
запослених који ће напустити јавни сектор, биће одобрена средства за отпремнине које су 
прописане Законом о раду”, рекао је Свирчев. 
Говорећи о подршци за спровођење централизоване јавне набавке, представник Светске банке 
у Србији каже да ће то омогућити да се постигне најбоља цена и квалитет за количине које 
треба да се набаве. „Уместо да свака институција сама прави набавке, са једног места може да се 
попише набавка”, додао је Свирчев. 
Када је реч о контроли државне потрошње, наводи да ће држава морати да плаћа своје обавезе 
на време, а то је у року од 45 дана. 
„За то постоји закон али се не примењује у потпуности. И треба да постоји систем где ће се 
радити контрола плаћања тих обавеза”, рекао је Свирчев. 
Истиче да све обавезе Србија треба да испуни до краја 2018. године. 

8 

 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/�


„Ја се надам да ће све бити испуњено до тада јер је овај кредит за подршку резултатима које 
влада треба да оствари уз спровођење тог програма”, каже Свирчев.  
 
 

 

Храна и пиће једу образовање 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Не мора се бити економиста да би било јасно да се, са зарадама које се донесу кући, 
мора прегурати месец и новац с којим се располаже утрошити што је могуће 
рационалније. 
Различите су и потребе и примања, али постоје трошкови који се морају платити, а има и оних 
који нису неопходни. Ипак, колико се може с просечним зарадама и колико је оних који их 
кући донесу тешко је рећи јер много је и оних који не раде или зарађују минималац па је 
извесно да многима много недостаје, 
Просечна зарада у Србији прошлог месеца је била готово 46.000 динара, а да би се напунила 
просечна потрошачка корпа, било је потребно чак 67.000 динара, док је за ону минималну 
требало око 35.000, што, казано језиком статистике, значи да је за пуњење просечне 
потрошачке корпе у марту било потребно 1,46 просечна зарада, док је за минималну било 
довољно 0,76 просечних зарада. То практично значи да је за покриће просечне потрошачке 
корпе потребно да у породици раде двоје, зарађају бар једну просечну и једну минималну  
зараду, па ако немају превелике прохтеве, могли су покрити трошкове просечне потрошачке 
корпе. Они који зарађују мање морају изузетно добро да економишу, да процене шта им је 
заиста потребно и шта морају ставити у минималну потрошачку корпу, а извесно је да много 
чега морају и да се лише.  
Структура обе потрошачке корпе је веома занимљива. Осим што су издаци различити, те корпе 
разликују се и по процентуалном учешћу одређених трошкова. И мада се у обе корпе највише 
новца издвајало за храну и пиће, а најмање за образовање, у минималној на храну 
процентуално је отишло више него у просечној, а на образовање мање. Тако је у мартовској 
просечној потрошачкој корпи на име трошкова за храну и пиће ишло око 29.000 динара, 
односно готово 40 одсто новца, а у минималној око 16.000 динара, односно више од 45 одсто 
примања. Истовремено, трошкови за образовање у просечној потрошачкој корпи били су око 
500 динара, или 0,70 одсто, док је у минималној корпи на име тих трошкова издвојено 122 
динара, или 0,35 одсто. 
После хране и пића, највише новца издваја се за становање, струју и гориво, на које оде око 20 
одсто износа у структури обе потрошачке корпе, односно око 13.600 и око 6.800 динара, а 
потом следе трошкови за алкохолна пића и дуван – који захватају 8,1 и 7,28 одсто, односно око 
5.300 и 2.500 динара. За трошкове здравства издваја се око четири одсто примања – односно 
2.400 и око 1.300 динара, а за рекреацију и културу 4,71, или око 3.150 динара – у просечној 
потрошачкој корпи, док се у минималној за те намене може одвојити 3,07 одсто или око 1.100 
динара. 
Значајна ставка у потрошачкој корпи су и трошкови транспорта – у просечној је издатак за те 
намене око 5.200 динара, или 7,74 досто, док је у минималној око 2.100 динара, или шест одсто. 
Трошкови за комуникације износе око 2,5 одсто у обе потрошачке корпе – око 1.800 динара, 
односно 850, за куповину одеће и обуће у просечној потрошачкој корпи мамењено је 4,63 одсто 
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новца, односно око 3.100 динара, а у минимланој је на име тих трошкова планирано 3,44 одсто, 
или око 1.200 динара. 
За намештај, опремање и одржавање домаћинства у просечној потрошакој корпи идзвајано је 
око 3.000 динара, а минималној упола мање. За трошкове одласка у ресторан и хотел 1,19 
одсто, односно око 800 динара у просечној, односно 265 динара, што је 0,76 одсто минималне 
потрошачке корпе. 
И кад се намире ти трошкови, преостали новац може се потрошити  за остала добра и услуге. У 
просечној потрошачкој корпи  за те намене остаје 3,37 одсто или око 2.250 динара, а у 
минималној потрошачкој 3,55 одсто, или око 1.200 динара. 
Како живети с минималцем 
Велико је питање како се сналазе и како пуне корпу, која је свакако минимална, они који 
радећи сваког месеца зараде минималац, а таквих је у Србији много. У марту је минимална 
зарада, уз сатницу од 121 динар, била 22.300 динара, а прва два месеца ове године, као и 
прошлог месеца за око 2.000 динара мање, односно око 20.300 динара. 
 
 

 
 
"Министарство разговарало са 42.000 грађана" 
Извор:Танјуг 

 
Канцеларији за брзе одговоре Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања до сада се обратило 42.000 грађана, рекао је данас министар 
Александар Вулин додајући да је задовољан резултатима које је та канцеларија 
постигла. 
''До сада смо, што електронским путем, писмено или телефонским позивима разговарали са 
више од 42.000 грађана'', рекао је Танјугу Вулин подсећајући да је министарство још пре две 
године отворило канцеларију. 
Наводећи да у просеку око 75 људи дневно позове канцеларију, он је истакао да се одговори 
добијају у року од пет дана.Бета (Милан Обрадовић) 
Како каже, канцеларија за брзе одговоре је показала да нам је потребна веза и боља 
комуникација са корисницима. 
''Министарство рада брине о више од 700.000 људи који су корисници разних облика 
социјалних давања, али и 1,773 милиона пензионера који нас често позову и питају за неко од 
пензионих права'', објашњава Вулин. 
Он истиче да се ради о људима који питају шта се дешава са инспекцијом рада, али и који често 
умеју да дају корисне савете, упозоре на неко дешавање, питају за безбедност, здравље, заштиту 
на раду. 
''Милиони људи су упућени на рад канцеларије за брзе одговоре и заиста бих саветовао свим 
министарствима која имеју домен рада са грађанима да отворе канцеларије за брзе одговоре 
јер ће видети колико ће то олакшати комуникацију, али и колико ће бити у стању да приступе 
кориснику и да му живот учине много лакшим'', рекао је Вулин. 
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