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Одустајање од реформи било би погубно 
Аутор: Александар Микавица 

 

Најава високог раста плата и смањивање пореза слути на понављање сценарија из периода 

2006–2008, кад је започета реформа пропала, порука је економиста. – Парламентарни избори 

би успорили промене  

Постоји ризик да се прерано одустане од фискалне консолидације, упозорили су јуче 
економисти на традиционалној децембарској конференцији посвећеној економској политици 
за наредну годину. 
Најава високог раста плата и смањивање пореза слути на понављање сценарија из периода 
2006–2008, кад је започета реформа пропала, што је државу довело до ивице понора банкрота. 
Најављују се исте мере, али се очекује да ће оне дати другачије, боље резултате, а експанзивна 
фискална политика се медијски оправдава као покретач дугорочног раста привреде, упозорили 
су учесници јучерашњег скупа у организацији Научног друштва економиста. 
Економисти поручују да ће стабилизовање државних финансија бити завршено када се јавни 
дуг са садашњих око 26 милијарди евра, што је 72,1 одсто бруто домаћег производа, сведе на 
око 40 одсто БДП. 
Тада би Србија смањила трошкове камате и постала отпорна на нове спољне и унутрашње 
шокове. Да би се то постигло, неопходно је да фискални дефицит у дужем периоду буде испод 
један одсто БДП. 
Народ тражи веће плате и пензије, веће субвенције, да се одустане од свођења државне 
администрације и јавних служби на меру могућег. Ако влада буде удовољавала гласачима како 
би очувала њихову подршку – следи раст расхода. Истовремено, привредници траже смањење 
пореза. 
Тврде да ће губитак прихода држава надокнадити растом привреде и бољом наплатом пореза – 
што се ретко догађа, уследиће пад прихода. 
Опасност по економску стабилност државе прети и од нереформисаних предузећа и привреде. 
Приватизација није завршена, па држава с времена на време покрива њихове губитке, што 
такође повећава трошковну страну буџета. Расходи државне касе расту и због слабости 
привредног система, што се надокнађује високим субвенцијама и ослобађањима од плаћања 
пореза. 
Раст расхода и пад прихода „цементирају” висок дефицит буџета, тако да државни дуг остаје 
висок, а „баук банкрота” и даље прети. 
Струка не негира да су резултати привреде у 2016. најбољи од 2008. Остварен је солидан раст, 
али он није спектакуларан, већ је једнак просеку оствареног раста економија у централној и 
источној Европи, а спорији је него у суседним земљама. 
Стабилност је побољшана, а напредак у реформама је скроман. Наруку су нам ишле ниске 
камате и јефтини енергенти, што неће потрајати у недоглед. 
Према речима Милојка Арсића, поново збуњује податак да је од 2012. стопа незапослености 
опала за више од 45 одсто. „Ни у једној европској земљи нису регистрована слична кретања у 
последње две-три деценије.” 
Када је о реформама реч, у 2016. је остварен напредак у финансијској дисциплини и делимичан 
у реструктурирању неких јавних предузећа. Ова оцена се нарочито односи на ефикасност 
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правосуђа и администрације, висину сиве економије и корупције, квалитет инфраструктуре, 
заштиту конкуренције.  
– Евентуално одржавање парламентарних избора поново би успорило реформе – казао је 
Арсић и подсетио да је последње формирање владе трајало четири месеца. 
Све у свему, одустајање од реформи било би погубно. 
 

 

 
 

Све инспекције деловаће заједно  
Аутор:С. Б.  

 

Почиње двогодишња акција Владе Србије у борби против сиве економије која је рак-рана наше 
привреде 
НАРЕДНЕ две године биће посвећене борби против сиве економије, одлучила је недавно Влада 
Србије. Међу приоритетима у овом периоду биће рад на анализи ризика како на мети 
инспектора не би увек биле исте компаније, али и умрежавање података свих надлежних 
институција - од Управе царине, преко пољопривредне, санитарне, тржишне инспекције и 
Пореске управе. С друге стране, од Владе се очекује да пружи олакшице за легално пословање, 
а за почетак то значи мање парафискалне намете и мање пореско оптерећење почетника. 
Наредне недеље биће представљен Акциони план борбе против сиве економије за 2017. и 2018. 
годину. 
- Очекујемо да у 2017. све инспекције и сви надлежни заиста сарађују и да постоји врло јасан 
план - каже Амалија Павић, потпредседник Америчке привредне коморе (АмЦхам), која је 
учествовала у креирању Националне стратегије. - Ако причамо о нелегалној продаји дуванских 
производа, сви знамо да је продавац на тезги последњи у низу. Треба да се зна ко је надлежан 
за семе, ко за контролу откупа израслог дувана, а на крају ко за дистрибуцију. Јако је битна 
размена информација. 
Влада Србије је Национални програм за сузбијање сиве економије усвојила пре годину дана. У 
његовој изради је учествовала и Национална алијанса за локални економски развој. Највећи 
резултат је примена Закона о инспекцијском надзору, али има мера које још нису заживеле. 
- Казнена политика, ту није урађено оно што је планирано - истиче Драгана Илић из НАЛЕД-а. 
- У случају подстицајних мера, нису заживели мањи намети, а неће ни следеће године, јер је 
буџет већ усвојен. Питање парафискалних намета чека 2017.  
САМО ДВОЈЕ У ЗАТВОР 
ТОКОМ 2013. и 2014. порезници су поднели 330 кривичних пријава због нелегалног промета 
акцизне робе. Затворске казне су изречене само у два случаја, а чак 200 пријава је - одбачено. 
АмЦхам и НАЛЕД ће се зато залагати да се формулишу праксе и процедуре у предистражном 
поступку, како не би толико пријава било одбачено. 
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Хиљаду радника остало без стажа 
Аутор:Милош Суџум 
 
Није ништа ново ако се констатује да транзиција код нас дуго траје, односно да се „репови“ 
неуспешних приватизација појединих предузећа (касније стечаји) вуку годинама, а у неким 
случајевима и дуже од деценије. 
Бачкопаланачка општина није изузетак ни по томе, али ни по чињеници да су највеће жртве 
овако маратонских процеса, углавном бивши и ретки активни радници. У овој средини са 
преко 55.000 становника и данас преко хиљаду бивших радника се нада да ће се неко 
смиловати да им уплати поштено зарађене доприносе (о неисплаћеним платама ретко ко и 
размишља) како би могли да оду у пензију. Божидар Станишић и Петар Чабрило својевремено 
су у Бачкој Паланци покренули ствар са мртве тачке, а у томе им је, како веле, значајно 
помогао Војислав Зубац, доскорашњи помоћник председника општине. 
Окупили су део оштећених, зашиљили оловку и писали на више адреса, а Влада Републике 
Србије почетком септембра 2015. године, али како овде кажу, само за оне чија су предузећа у 
стечај отишла од почетка 2015. године, донела је Закључак о изменама и допунама Закључка о 
давању сагласности да се појединим категоријама запослених и бивших запослених повеже 
радни стаж. 
Овде кажу да се овим закључком, правно-формално не може повезати радни стаж ни бившим 
запосленима у паланачком „Меркуру“ у стечају и „Меркур плус“ у стечају, као и челаревском 
„Дунаву“ у стечају... 
Када се боље проучи Закључак Владе из 2015. године види се да већина бивших радника 
овдашњих фабрика неће моћи да оствари право на наплату давно неуплаћених доприноса за 
пензионо инвалидско осигурање.          
- Министарство привреде на моје име, а на основу раније послатих више дописа и представки, 
одговорило је и то 25. маја ове године у коме нас, између осталог, обавештава да су наш допис 
са иницијативом Покрајинског социјално економског савета, а који им је доставио Кабинет 
председника Владе, на основу члана 16. Закона о министарствима на надлежност проследили 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – каже за „Дневник“ 
Станишић и додаје да је у допису написано „да је Кабинет председника Владе обавештен о 
уступању предмета“.          
Потом, 30. новембра 2016. године, на адресу Станишића стиже допис Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања.         
- Они кажу: поводом ваше поновљене представке коју сте упутили овом министарству, у којој 
износите проблем неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за бивше 
запослене у привредним субјектима из Општине Бачка Паланка (ад „Марина“, „Меркур плус“ 
доо, ад „Меркур“, ад „Нопал“, „Радник“ ад и ад „Дунав“) поново указујемо да ово министарство 
није надлежно за наведено питање“ – декламује Станишић одговор који је добио од 
министарства. 
-Дакле, кажу нам да ступањем на снагу Закона о пореском поступку и пореској 
администарацији од 1. јануара 2003. године контролу обрачуна и плаћања доприноса врши 
надлежни орган Пореске управе. Понављају да уколико привредни субјекти испуњавају услове 
прописане закључцима Владе, потребно је да послодавац (стечајни управник), а не запослени 
појединачно, достави надлежној Филијали Фонда ПИО попуњени образац захтева за 
повезивање стажа... За све даље информације потребно је да се обратите Министарству 
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привреде – Сектору за приватизацију и стечај, као надлежном за стечај, а додају, да сви 
запослени и бивши запослени у привредним субјектима која су и даље активна привредна 
друштва требало би да се обрате Пореској управи – наставља Станишић да појашњава ток 
преписке од које зависи егзистанеција преко хиљаду људи.         
Током протекле недеље, Станишић и Чабрило, а испред преосталих радника других фабрика, 
Жељко Пилиповић, Слободан Јашић и Душан Матијевић, поново су се латили оловке и 
написали нову Представку Министарству привреде.       
- Објаснили смо им да нам је Министарство одговорило о својој ненадлежности када је реч о 
нашем предмету– наставља ову, сада већ, јако компликовану причу Станишић – Поновили 
смо, обзиром да је реч о стеченим и Уставом загарантованим правима да сматрамо да је реч о 
замени теза и избегавању надлежности, те да их молимо да учине све што је у складу са 
њиховим надлежностима како би се наш предмет решио. Замолили смо писани одговор на наш 
захтев, а сматрамо да неко треба да објасни овом народу зашто они радници који су се од 
почетка 2015. године нашли у стечају имају право на плаћање доприноса, а они раније 
немају!?- огорчен је Станишић.  
Оваква и њој сличне приче тешке су и за слушање, веле оштећени радници, а не за лако 
разумевање онима који нису у тој причи, барем за сада. Има и оних оштећених који епилог 
нису дочекали, упокојили су се као сиромаси, људи који нису остварили право на део минулог 
рада, па ни на пензију. Преживели веле да су знали да је држава, по природи ствари, спора, као 
и правда, али се, ипак надају да ће се министарства усагласити око надлежности, да ће, по 
свему судећи и стечајни управници (у предузећима где их још има) урадити свој део посла како 
би то могао да уради и фонд ПИО, односно да ће Влада признати за своје и оне који по 
последњим закључцима немају право на доприносе. Лаички гледано, у целом овом случају 
1.000 радника пропалих предузећа, свој део посла урадили су радници  и делимично Влада 
Републике Србије доношењем Закључка о давању сагласности да се појединим категоријама 
запослених и бивших запослених повеже радни стаж. Остаје, кажу овде, да свој део посла уради 
и онај најкомпликованији део администарације и да сви будемо једнаки, када је реч о стечају, 
доприносима, минулом раду... 
Радници системски дискриминисани 
Петар Чабрило, дипломирани економиста каже да су захтеви оштећених радника утемељени у 
Уставу и Закону ПИО, а да је закључак Владе од 4. септембра 2015. године дискриминишући, 
јер се право на доприоносе за ПИО признаје само онима чије су фирме од почетка те године у 
стечају.       
- На пуно разумевање наишли смо код Покрајинског социјално-економског савета, а 
обавештење које смо добили од Министарства привреде 25.маја ове године не можемо никако 
да оценимо као позитивно- каже Чабрило и додаје да повезивање радног стажа не може да буде 
селективно, обзиром да је реч о стеченим правима бивших радника. 
-Као економиста са дугим стажом морам признати да нисам очекивао да поред неких 
позитивних кретања када је у питању буџет и финансије, за хиљаде бивших упослених, односно 
за решавање њихових егзистенцијалних проблема нема пара и по мени реч је о системској 
дискриминацији коју треба исправити - констатује Чабрило. 
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Фабрика на леру због недостатка радника 
Аутор:Зорка Делић 
 
Фабрици за шивење доњег веша и купаћих костима “Alex Fashion”која од 3. октобра ради у 
халама новосадске Слободне царинске зоне недостају кројачице и због тога  фирма не може да 
покрене производњу у пуном обиму, жали се власник Александар Косовац. Он је у граду и 
околним местима изнајмио десетак билборда на којима стоји позив незапосленим да се јаве без 
обзира на своје квалификације, али и даље нема довољно заинтересованих. 
Косовац је власник и директор предузећа  “Alex” и он се након три деценије проведене у 
текстилном бизнису у Америци и Италији одлучио да покуша да покрене послове у Србији.  
Каже да није мислио да ће му у оживљавању домаће текстилне индустрије недостатак радне 
снаге бити проблем у Новом Саду. Од јуна припрема покретање бизниса, а испоставило се да је 
недостатак радника највећи проблем за реализацију инвестиције од око два милиона евра 
колико је  уложио у опремање две хале и сумња да ће успети да од Нове године бар једна халу 
“напуни” радницима. 
– Одмах у старту нисам могао да испоручим 8.000 купаћих гаћица, па ми је уговор пропао У 
посао сам ушао с великим плановима, јер знам купце свуда у свету и то оне за које треба да се 
ради навелико. У Пакистану имам пословног партнера који тражи по 1,2 милиона комада свега 
што је у производном програму. Имам и одређених замерки у погледу овдашњих царинскиг 
прописа који по мом уверењу нису прилагођени текстилној индустрији намењеној за извоз, али 
то је друга прича – каже Косовац.  – Када сам у зони почео у октобру да радим било је десетак 
шваља, па сам очекивао да ће их из дана у дан бити све више. Првобитно сам планирао да 
почнем са стотинак кројачица, а после Нове године да буде око 200 запослених. Сада после два  
месеца од отварања погона имам свега педесетак шнајдерки. 
По његовом уверењу услови рада су добри. Плата је за почетнике око 22.500 динара, а они 
вештији ако раде на норму могу зарадити и до 3-4 пута више. 
- У одабиру радне снаге ослонио сам се на Тржиште рада у Новом Саду, али су кандидати после 
два-три дана шивења одустајали. Неки су и хтели да раде, али да буду непријављени јер им та 
опција одговора више, да не би губили примања стечена по разним основама од државе. 
Можете замислити како ми је, дате папире о запослењу, а  после два дана немате радника, и 
онда за та два дана треба обрачунати зараду. После таквог искуства кандитате нисам хтео 
одмах да запошљавам док се не уверим шта заиста хоће. Међутим, одмах је стигла Инспекција 
рада и почела да прети високом новчаном казном  за непријављивање радника.– наглашава 
Косовац. Да би избегао те непријатности морао је, вели, да се снађе, па је по савету пословних 
људи у фабрици формирао Удружење кројача где се бесплатно обучавају заинтересовани за 
шнајредски занат. 
– Ко хоће после обуке може да остане и одмах  ће добити запослење! 
У Новом саду 400 незапослених текстилаца 
На Тржишту рада у Новом Саду је око 400 незапослених са завршеном текстилном школом. 
Највише је на евиденцији кројача  и конфекционара. Својевремено је од текстилних фабрика 
био најпознатији “Новитет” чија се женска конфекција продавала на широком тржишту 
некадашње СФРЈ и бројала око хиљаду запослених. Косовац каже да су долазиле и 
“Новитетове” кројачице, али им је било тешко да се прилагоде на лаке тканине јер су научиле 
да раде са штофовима.  
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Кркобабић: Година сређивања јавних предузећа 
Пише: М. Д. 
 
Поводом акције „Држава Србија у селима Србије”, министар без портфеља задужен за 
регионални развој и координацију рада јавних предузећа Милан Кркобабић јуче се састао са 
градоначелницом Вршца Драганом Митровић. 
Том приликом је разговарано о спровођењу акције коју је покренуо министар Кркобабић у 
склопу нове политике регионалног развоја Србије, њеном проширењу на подручју вршачке 
општине и дефинисању даљих праваца сарадње. 
„Имао сам прилику да разговарам са градоначелницом, људима из Већа и генералним 
конзулом Румуније о решавању практичних ствари за бољи живот грађана. Хоћемо да 
отварамо нова поглавља, и то ова наша мала поглавља како да људи у селима и градовима 
пристојно живе”, рекао је министар Кркобабић. 
Према његовим речима, пет села општине Вршац од данас добијају лекара, државног 
службеника и радника Поште на свом прагу. 
„Не правимо разлику међу селима, било да су настањена Србима, Румунима, Мађарима, 
Хрватима или Албанцима, за нас су то наша села. Држава Србија иде у сусрет својим грађанима 
и наредних дана и недеља ову акцију настављамо укључењем свих великих српских предузећа. 
Њихови ресурси и ресурси локалних самоуправа срешће се коначно на добробит грађана”, 
додао је министар. 
Кркобабић је најавио да ће се у свим регионима Србије равномерно спроводити активности 
које оживљавају наша села. 
„Имамо мало средстава у буџету, али имамо битне ресурсе у великим јавним предузећима. 
Нека од њих праве губитке, нека онда ураде макар нешто корисно за грађане. Идућа година је 
година сређивања великих јавних предузећа – или ће бити сређена или целокупни посао који 
је урађен на фискалној консолидацији губи смисао. Терет стабилизације и финансијске 
консолидације био је на леђима једног дела пензионера и запослених. Они су то јуначки 
носили и дали су велики допринос. Сада ће допринос дати они други, а пре свега они који су се 
нерационално понашали. Рачунаће се само резултат”, најавио је Милан Кркобабић. 
Састанку у Градској кући у Вршцу присуствовао је и генерални конзул Румуније Константин 
Николаје Дан, као и Мира Петровић, в. д. директора Јавног предузећа „Пошта Србије”. 
Министар је потом посетио и село Мали Жам, које се налази у близини граничног прелаза са 
Румунијом, где је настављена акција „Држава Србија у селима Србије”. Захваљујући тој акцији 
1.500 људи овог и још четири вршачка села – Месић, Шушара, Ватин и Јабланка – више не 
морају да путују у град због основних услуга, него их једном недељно добијају близу своје куће, 
доласком општинског службеника, лекара и поштанског радника. 
Циљ овог пилот-пројекта је да се мобилним деловањем државних служби олакша живот у 
руралним подручјима и биће реализован у укупно 55 наших села. Кренуло се из Сврљига, 
прошле недеље је настављено на подручју општине Баточина и сада Вршца, а следе Бољевац, 
Брус, Деспотовац, Књажевац, Мерошина, Прешево, Нови Пазар и Врање.  
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Привредни раст 2,7 одсто 
Пише: ФоНет 
 
Агенција за оцену кредитног рејтинга С&П Глобал Ратингс потврдила је кредитни рејтинг 
Републике Србије „ББ-“ и ревидирала изглед за унапређење кредитног рејтинга са стабилног на 
позитивни, саопштило је вечерас Министарство финансија. 
Агенција процењује да ће Србија забележити реалан привредни раст од 2,7 одсто у 2016. 
години, првенствено заснован на расту инвестиција. 
Основни разлози побољшања изгледа кредитног рејтинга Србије су успешно спровођење 
програма фискалне консолидације и могућности за даље унапређење, наводи се у саопштењу. 
С&П Глобал Ратингс верује да ће залагање Владе Србије за смањење расхода и боља наплата 
прихода допринети стабилизацији фискалног дефицита у наредном средњорочном периоду. 
Према агенцији, позитивни фискални трендови произлазе из боље наплате пореских прихода, 
превасходно из пореза на додатну вредност и акциза, као и непореских прихода. 
Рејтинг агенција указује да је Република Србија поправила платнобилансну позицију и очекује 
се да ће дефицит текућег рачуна платног биланса смањити на ниво испод четири одсто БДП у 
2016. години, у поређењу са осам одсто БДП, у просеку за период 2011- 2014. године и 
пројектује се на ниво од три одсто БДП, у просеку за период 2017-2019. године. 
Побољшању платнобилансне позиције првенствено је допринео раст нето извоза, наводи се у 
саопштењу Министарства финансија. 
 
 

Послодавац одлучује где ће запослени ићи у тоалет 
Пише: А. Поповић 
 
Недостатак тоалета у трафикама велики је проблем за запослене у тим објектима. Овим 
питањем не бави се нико од надлежних органа. Лична хигијена радника зависи искључиво од 
воље послодаваца.  
Посао продавца у трафици је на листи најмање плаћених, сматра се и за један од најмање 
цењених, а услови рада у овим објектима додатно отежавају време које запослени у њима 
проводе. 
За основне хигијенске потребе као што је брисање руку након рада са новцем и слагања новина 
морају да користе влажне марамице јер воду, сем флаширане немају, док је одлазак у тоалет 
још компликованији процес јер већина ових продајних објеката у свом склопу нема тоалет па 
одлазе до неког угоститељског објекта у близини, при чему морају да нађу неког ко ће 
"припазити на трафику" у њиховом одсуству. Време за топли оброк користе кад нема 
муштерија. 
Један продавац на трафици у самом центру града жалио нам се да често не стигне ништа да 
једе јер је велики промет људи, иако храну понесе од куће. Одлазак у тоалет изискује још већу 
припрему. 
- Нема услова да се затвори киоск кад морам да изађем. То би био много дуго процес, морао бих 
да убацим све ово унутра да би се обезбедило, да се не краде. Нађе се неки комшија да ми 
припази радњу, има ту људи од поверења па ја тркнем до ресторана преко пута - објашњава он. 
Ипак постоје и они светли примери где су послодавци водили рачуна о потребама својих 
запослених па су поставили трафике које су веће од просечних, опремљене и мокрим чвором, 
објашњава радница из једне управо такве. 
- Ја имам овде тоалет у оквиру трафике, ове мање немају али све имају неке услужне објекте 
поред. Могу и да изађем кад год ми треба, код нас је све то регулисано - истиче она и додаје да 
је радила у неколико оваквих објеката али да је овде најзадовољнија условима. 
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Градске службе о овом проблему кажу да су послодавци и власници оваквих објеката ти који 
треба да треба да својим запосленима обезбеде достојне услове за рад, избегавајући да одговоре 
на питање да ли има иницијатива на нивоу Града да се у близини трафика поставе привремени 
тоалети. 
- Комуналне инспекције градских општина су надлежне за одржавање комуналног реда и 
хигијене око свих објеката - кажу из Секретаријата за комуналне и стамбене послове Града. 
Брига о комуналном реду препуштена је свакој општини понаособ а с обзиром да нема 
обједињеног плана Града за уређење области око трафика и евентуално постављање покретних 
тоалета и решења која Општине нуде за овај проблем прилично се разликују. 
Из општине Стари град кажу да су они отворени за овакву могућност уколико им се неко са 
таквом идејом обрати. 
- Када је реч о постављању мобилних тоалета, заинтересовани могу да поднесу захтев Општини 
за постављање тоалета на јавну површину, а општина би за такав захтев морала да тражи 
сагласност Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда и Завода за заштиту 
споменика, од чије одлуке би зависило издавање сагласности, наводи се у њиховом допису. 
Са Општине Савски венац одговарају да оваква идеја није добродошла, али зато и нуде 
алтернативу. 
- Постављањем покретних тоалета дошло би до урушавања амбијенталне целине и појаве 
непријатних мириса, на шта би притужбе имали првенствено грађани. Као једна од могућих 
варијанти би била израда тоалета у оквиру самог објекта, који би био прикључен на градску 
канализацију - објашњавају они и додају да је првенствено власник привремених услужних и 
трговинских објеката дужан да води рачуна о хигијенским условима за запослене а да им се до 
сада нико није обраћао по питању могућег побољшања комуналних услова окружења у коме се 
трафике налазе. 
Са општине Нови Београд поручују да је у надлежности њиховог комуналног инспектора само 
да контролише да ли је објекат и простор око њега чист и одржаван. 
- ГО Нови Београд не поставља покретне тоалете у оваквим случајевима, јер према Одлуци о 
комуналном реду јавни тоалет можемо да поставимо само у случајевима одржавања 
манифестација - истичу они и додају да се за све услове рада пита инспекција рада при 
ресорном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Од поменутог Министарства нисмо могли да добијемо коментар о положају радника на 
трафикама као ни одговор на питање да ли у плану имају неке мере за побољшање тог 
положаја. 
 

 

 
 
 

СПАСКОВСКИ БАЦИО 300 МИЛИОНА ЕВРА Промашена инвестиција 
у нову топионицу у Бору  
Аутори:Слађана Вукашиновић, Бојана Анђелић 
 
Уместо да је слушао струку, Благоје Спасковски, директор РТБ Бор, чуо је само себе, па је од 
нове топионице направио финансијски промашај од 300 милиона евра. 
Ако Александар Вучић буде правио ранг-листу изјава због којих је зажалио, у самом врху 
нашла би се она коју је дао за нову борску топионицу 2014, за коју је рекао да је "наше мало 
чудо и понос Србије". Две године касније сазнао је да је ова инвестиција од "нашег малог, 
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прерасла у велико чудо" које ће грађане Србије скупо коштати. Недавно је рекао да је "РТБ Бор 
у огромном проблему и да тамо не ваља руковођење компанијом. У Бору људи морају да знају 
да их издржава Влада Србије". 
Ко је премијеру дао погрешне податке, зна он, али чини се да су и грађани Србије постали 
свесни да му је ову велику превару сервирао генерални директор ове компаније Благоје 
Спасковски. Она је била потребна како би се оправдало улагање од 300, уместо почетних 130 
милиона евра. Оно што се зна јесте да је овај пројекат бар засад промашена инвестиција која са 
садашњом производњом не може да поврати уложени новац. То су тврдили и многи стручњаци 
како у РТБ-у тако и ван њега, али власт је остала глува на њих. Данас је ситуација другачија, па 
је и бедем громогласне тишине о пропустима око овог пројекта пробијен. Све гласније се чују 
приче да је држава на олако датим обећањима, без икакве студије оправданости, стала иза овог 
пројекта. То тврди и Зоран Дракулић, власник компаније "Поинт Гроуп", који је био један од 
оних који је хтео да купи РТБ Бор. 
- Нова топионица је промашена инвестиција јер је тај погон могао да се уради и за 40 милиона 
евра, а да ефекти буду исти. Технологија која је урађена није у складу с оним што се у Бору 
ствара, јер се вади релативно сиромашна руда која не може да да концентрат који је потребан 
за ту топионицу. Зато, поред домаћих концентрата, мора опет да се увози онај са већим 
садржајем бакра како би се добила смеша која одговара технологији. Она треба да буде на 
нивоу од 22 до 24 одсто бакра, а борски концентрат има 16 и 17 одсто - каже Дракулић за 
"Блиц". 
Милош Јаношевић, дипломирани инжењер металургије, тврди да струка није поштована, а 
онај ко је желео да је заштити, трпео је санкције. 
- Ја сам због тога смењен с места управника топионице. Сви проблеми у пословању РТБ Бор 
проистичу из начина руковођења Спасковског. А нова топионице не даје резултате какве би 
требало јер пројекат није изведен до краја. У металуршком свету технологија која је уграђена у 
нову топионицу примењује се за сулфидне руде какве су у Бору, али постоје и напредније и 
јефтиније за наше сировине. Ја нисам хтео да ћутим о грешкама - каже Јаношевић за "Блиц" 
Од Спасковског ни реч  
"Блиц" је у четвртак покушао да добије коментар и од Благоја Спасковског, али нам је из ПР 
службе речено да то можемо да очекујемо тек у понедељак 19. децембра. Он је, подсетимо, за 
НИН пре неколико месеци рекао да је топионица погођена инвестиција. 
- Да нисмо урадили топионицу, и даље бисмо тровали грађане Бора сумпором. Тврдим да је тај 
пројекат добар и за привлачење потенцијалних стратешких партнера. Они ће пре пристати да 
отварају руднике када постоји топионица, јер је два пута јефтиније да топе овде него у 
иностранству. Њен капацитет је 400.000 тона концентрата и 80.000 тона бакра, а план је да то 
повећамо на 500.000, односно 100.000 тона. Више од 50 одсто концентрата добија се из домаће 
руде, а остатак се увози - рекао је Спасковски за НИН. 
 
 

Трбовић: Реформа јавних предузећа се више не може одлагати  
Извор:Танјуг 
  
Усвајање шесте ревизије аранжмана ММФ са Србијом је позитивна вест, оцењује професорка 
Факултета за финансије, економију и администрацију Ана Трбовић, али и истиче да се реформа 
јавних предузећа више не сме оглагати и да то мора бити фокус у 2017. години. 
Трбовић у разговору за Танјуг каже да је управо реформа јавних предузећа највећи изазов на 
унутрашњем плану, наводећи да ће за те реформе бити потребна политичка снага Владе 
Србије, која их је, додаје, из године у годину одлагала. 
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- Сада је дошла година где то више неће моћи, јер аранжман са ММФ би требало да се заврши 
до краја идуће године, а неће бити успешан ако се те реформе не десе, јер су оне предуслов да 
економија мозе да расте, а не само да стагнира, од 2018. године па убудуће - рекла је Трбовић. 
Она истиче да Србија до сада успешно прати аранжман са ММФ, да се показало да је фискална 
консолидација успешна и да је постигнута макроекономска стабилност, као и да сада нема 
бојазни да ће држава отићи у стечај, што јесте била брига пре аранжмана са међународном 
институцијом. 
- Међутим, све што смо постигли може веома брзо да се потроши уколико сада не кренемо у 
праве реформе, сада нема више одлагања - навела је Трбовић, подсетивши да је реформа 
јавних предузећа требало да се догоди још ове године, те да се очекује у следећој и да је у 
будзету одвојен новац за отпремнине за вишак радника. 
Реформа јавних предузећа, посебно Србијагаса, ЕПС-а и Ззелезница Србије омогућиће 
транспарентност у раду, ефикасност, мање губитке, рекла је Трбовић и додала да су та 
предузећа сада највећа претња за стабилност српске економије. 
Она је истакла да то захтева одлучност и одређени степен политичке чврстине, јер је потребно 
донети одлуку да се отпусти више хиљада људи. 
Истакла да ће та предузећа, па самим тим и српска економија, бити ефикаснија што пре се у 
реформе уђе, те изразила бојазан да би евентуални парламентарни избори следеће године 
могли да их угрозе. 
ММФ је оценио и да би Србија требало да уложи напор у реформу судства, извршење 
различитих уговора у приведи и да олакша употребу вансудске арбитраже, подсетила је 
Трбовић, наводећи да судство долази у фокус како би се оздравио део приведе који послује на 
основу уговора. 
- Пословање много више кошта ако не можете да се ослоните на уговор. Зато судство и питање 
привредне реформе долазе у фокус, да би се откочио један део привреде који не функцинише 
због спорог судства - навела је Трбовић. 
Коментаришући то што је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и 
страној валути задржан на нивоу "ББ-", Трбовић је рекла да је то очекивана, али не и сјајна 
вест, јер указује да они који Србији позајмљују новац још нису уверени да идемо ка стабилном 
расту. 
- Уколико у 2017. спроведемо реформе, посебно три велика јавна предузећа, очекивано ће 
рејтинг да скочи, очекивано је да ће то довести и до додатних инвестиција и запошљавања - 
навела је Трбовић. 
 
 

Квартални монитор: Еконимски резултати у Србији добри али лошији 
него у региону  
Извор:Бета  

 

Економски резултати у Србије ове године биће најбољи од 2008. године, али су лошији него у 
региону, наводи се у најновијем броју часописа Квартални монитор. 
"Бруто домаћи производ (БДП) ће порасти за 2,7 одсто, а дефицит текућег платног биланса 
износиће четири одсто", процењују аутори Кварталног монитора - који издаје Фондација за 
развој економске науке ФРЕН, у сарадњи са Економским факултетом у Београду. 
Фискални дефицит је, додаје се, смањен на око два одсто, формална незапосленост је пала за 
три одсто, а стране директне инвестиције су око пет одсто БДП-а. 
Бољи резултати су, како се наводи, делом последица повољне коњуктуре – све суседне земље су 
у овој години оствариле солидне резултате. 



12 

 

Раст БДП-а у околним државама је нешто већи него у Србији и износи три одсто, просечан 
дефицит текућег платног биланса је 1,8 одсто БДП-а и знатно је мањи него у Србији, а просечна 
вредност фискалног дефицита у суседним земљама је око 2,3 одсто БДП-а, указали су 
сарадници Кварталног монитора. 
Истакли су да су ниске камате и цене енергената, високе стране инвестиције и раст увоза 
развијених земља ЕУ подстакле раст свих привреда региона, али да се на овако повољне 
цикличне околности не може рачунати у дужем периоду. 
Процене аутора Кварталног монитора су да ће раст БДП-а у Србији у 2017. години износити око 
три одсто. 
Раст ће, како је оцењено, осим инвестиција и извоза подржати и приватна и државна 
потрошња, али је неопходно да инвестиције расту брже од БДП-а јер су тренутно најниже у 
региону и износе 18-19 одсто БДП-а. 
Процењено је да ће наредне године у Србији инфлација бити благо повећана због раста цена 
енергената, смањење дефицита текућег платног биланса и нешто споријег раста запослености, 
зарада и стандарда градјана од раста БДП-а. 
Привредни амбијент у Србији је, додаје се, још је лошији него у Централној Европи, а 
одржавање ванредних парламентарних избора одложило би реформе. 
"Влада најављује знатније повећање плата и пензија наредне године или након истека 
аранжмана са Медјународним монетарним фондом, као и смањење пореза и доприноса, па 
постоји ризик да се понови сценарио из периода од 2006. до 2008. године који је довео до раста 
јавног дуга и продужене рецесије", закључује се у Кварталном монитору. 
 
 

Вучић: Задовољан сам оценом ММФ; НБС: Србија наставља да 
остварује добре резултате  
Извор:Танјуг 
  
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је задовољан оценом ММФ и нагласио 
да ће Србија наставити да спроводи договорени програм реформи, пренео РТС. 
Он је додао да је очекивао такву оцену ММФ. 
Извршни директори Међународног монетарног фонда (ММФ) потврдили су данас позитивну 
оцену шесте ревизије аранжмана из предострожности коју је та институција закључила са 
Србијом у фебруару 2015. године, уз оцену да је Србија приметно поправила пословно 
окружерње. 
Заменик директора ММФ-а Тао Зенг изјавио је да аранжман који је Фонд закључио са Србијом 
доноси резултате, подржан макроекономском ситуацијом и структурним реформама. 
"Економија наставља да јача, подржана напорима власти да поправе јавне финансије, отклоне 
структурне слабости и ојачају финансијски сектор", навео је Зенг у писаној изјави. 
НБС: Србија наставља да остварује добре резултате  
Одбор извршних директора ММФ донео је данас одлуку о успешном завршетку шесте ревизије 
актуелног стендбај аранжмана Србије, наводи се у саопштењу НБС, уз подсећање да се тај 
аранжман и даље третира као аранжман из предострожности. 
Како наводи НБС, према оцени ММФ-а, Србија наставља да остварује добре резултате у 
спровођењу договореног економског програма. 
"Наставља се јачање економије, уз унапређење јавних финансија и смањење структурних 
слабости. ММФ истиче да је у Србији присутан раст запослености, да је инфлација под 
контролом, а да је јавни дуг почео да се смањује. За даље успешно спровођење програма 
потребно је наставити реформски процес који ће довести до даљег унапређења пословне климе 
и привредног раста на средњи рок", наводи се у саоштењу НБС. 



13 

 

Борд директора Међународног монетерног фонда вечерас је усвојио шесту ревизију аранжмана 
из предострожности, незванично сазнаје "Блиц".  
Поздрављени су резултати фискалне консолидације засновани на снаž ним пореским 
приходима и континуираној контроли расхода. 
У домену фискалне политике приоритети су елиминисање доцњи, реформа администрације и 
контрола зарада у јавном сектору, уз јачање управљања јавним инвестицијама. 
ММФ указује да је потребно реструктурирање преосталих предузећа у дравном власнитву. 
Снижавање циљане стопе инфлације уследило је као резултат унапређених макроекономских 
кретања и поверења трита, чиме ће се утицати на даљу динаризацију економије и смањење 
дугорочних каматних стопа. ММФ сматра да је актуелна опрезна и прилагодљива монетарна 
политика у складу са новим инфлационим циљем. 
ММФ је истакао да спровођење реформи у финансијском сектору ствара услове за унапређење 
његове отпорности док спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита даје 
резултате у смањењу удела проблематичних кредита. 
Србија је урадила много на пољу унапређења пословног амбијента, али и даље треба радити на 
подизању поверења инвеститора, како би се остварио потенцијал средњорочног раста. 
 

 

 
 

Вучић: Да желим да зарадим нешто новца, уложио бих у Србију 
Извор:Бета  

 

Премијер Србије Александар Вучић позвао је у Венецији италијанске инвеститоре да свој 
капитал инвестирају у Србији, рекавши да ова земља нуди пуну политичку стабилност и 
најшире бесцаринско тржиште и додао да такву позицију нема ниједна земља у Европи. 
Вучић, који борави у једнодневној посети Италији где присуствује презентацији инвестиционих 
потенцијала Србије, састао се са председником регије Венето Луком Зајом, који је 
представљајући Србију рекао да је "ово добра прилика да италијанске фирме упознају Србију", 
али и да компаније из Србије искористе своју прилику на италијанском тржишту, саопштила је 
Влада Србије. 
"Србија је пре две године кренула у тешке и болне реформе. Данас је наша економска ситуација 
веома добра. Премашили смо чак и прогнозе ММФ-а. Србија нуди пуну политичку стабилност 
и најшире бесцаринско тржиште, као што су тржишта Русије, Казахстана, Турске, а такву 
позицију нема ниједна земља у Европи. Да сам на вашем месту и да желим да зарадим нешто 
новца и да уложим у неку земљу, ишао бих у Србију", рекао је Вучић италијанским 
инвеститорима. 
Премијер Србије је рекао да афирмација регионалне сарадње и политика добросуседства остају 
кључни приоритети Србије и додао да је за Србију од великог значаја активан ангажман 
Италије у оквиру Централноевропске иницијативе и Јадранско-јонске иницијативе. 
Вучић је позитивно оценио сарадњу Србије и Италије на међународном и регионалном плану, 
док су билатерални политички односи на нивоу стратешког партнерства без отворених питања. 
У саопштењу се наводи да је од посебног значаја сарадња са Италијом у оквиру другог стуба 
Јадранско-јонске стратегије са главним тематским оквиром и циљем "Повезивање региона". 
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Вучић је навео да је велики број компанија из регије Венето већ присутно у Србији и оценио да 
наше тржиште постаје све занимљивије и да очекује већи број инвеститора из Италије. 
Презентацији инвестиционих потенцијала Србије у Венецији присуствовали су и председник 
Привредне коморе Србије Марко Чадеж и потпредседник Европске фудбалске уније (УЕФА) 
Дејан Станковић, бивши фудбалер Интера из Милана. 
Венето је италијанска регија са више од четири милиона становника и данас је једна од 
најбогатијих европских регија са посебно израженим туризмом као привредном граном и 
бележи прво место у Италији са преко 14 милиона туристичких посета годишње, наводи се у 
саопштењу Владе Србије. 
Додаје се да су у овој регији развијене текстилна индустрија и посебно пољопривреда, а да се 
највећи индустријски центри налазе се у околини Вероне и Вићенце. 
 
 

Српским бањама треба финансијска терапија 
Извор: Н1  

 

Сигурно међу највреднијом имовином коју Србија данас поседује, домаће бање су, како се 
најављује из врха државе, пред новим покушајем приватизације.  
Лечилишта којима треба финансијска терапија - то је данас стање највећег броја бања у Србији. 
Љубинка Станић је након незгодног пада и повреде ноге морала да иде на рехабилитацију. На 
препоруку доктора опорављала се три недеље у младеновачкој бањи Селтерс. Након тога, 
доктори су саветовали да боравак продужи. 
"Они су ми одобрили још 21 дан. Ја сам била 42 дана у бањи, о трошку државе", прича Станић. 
Пуну цену оваквог опоравка, ни она, као ни већина грађана, не би могли себи да приуште. Због 
тога и брига да ли ће, уколико држава оствари намеру и приватизује бање, лечење постати 
привилегија имућних. 
Томислав Малишић, оснивач и руководилац институра у Селтерс Бањи, не доводи у питање 
право евентуалних будућих власника - приватника да одреде цену. 
"И ако Фонд здравства не прихвати цену, он ће је понудити на тржишту. У том случају, 
пацијент може ићи заиста да плати само из џепа. Рехабилитација је неопходна. Свуда у свету 
постоје норме. Просечна светска норма је десет кревета у рехабилитацији на сто кревета у 
болничком лечењу", каже Малишић. 
У Удружењу синдиката пензионера су против продаје 
"Губимо власништво и губимо могућност лечења под неким нормалним социјалним условима", 
каже Живомир Тешић, заменик председника синдиката пензионера. 
"Не желимо да претварамо бање у СПА центре" 

Ипак, у Влади тврде да бојазни за кориснике бања нема 
"Сигурно у приватизацији бања нећемо дозволити да се изгуби њихова лечилишна функција. 
Не желимо да претварамо бање у СПА центре као што су то радиле неке друге земље па смо 
морали због тога да поново граде бање или да шаљу кориснике у иностранство што се показало 
скупим. Свака наша бања ће сачувати у складу са својим лековитим својствима одговарајућу 
лечилишну функцију", каже министар за рад Александар Вулин.  
Професор економског факултета Горан Петковић је за приватизацију, јер данас бање не раде 
добро. Бањама, каже, треба приступити појединачно и одредити које треба да задрже улогу 
лечилишта, а које треба да послуже за релаксацију. 
"Може чак и да се уговори, знам из искуства да је могло чак да се уговори и са приваним 
инвеститорима за један део, за један проценат. кревета да се обезбеди социјално прихватљива 
цена и да држава, дајући на једној страни, као што је право на коришћење неког ресурса, добије 
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један број кревета за социјално угрожене. Али нису сви социјално угрожени. Зашто би сви 
добили услугу бање по цени за социјално угрожене", каже Петковић. 
Највише имовине бања држи ПИО фонд. Око имовине њих десетак води се се судски спор, а 
како је недавно писано, држава тражи да се он оконча почетком следеће године. У Фонду кажу 
да, као власник објеката, учествовати у решењу које се изабере као најадекватније, а у сарадњи 
са Владом 
Постоје и добри примери приватизованих бања, попут Атомске бање у Чачку, које и длаје 
пружају медицинске услуге. 
 

 

 

 

 
Прекипело им: 60 упозорења, па масовно на улице 
Извор: Бета 

 
Мадрид -- Више хиљада радника протестовало је у Мадриду против оштрих мера штедње које 
је у последњих неколико година увела шпанска влада.  
Мере штедње уведене су због смањења буџетског дефицита и превазилажења економске кризе.  
Водећи синдикати у земљи организовали су масовни протест под слоганом "Прво људи и 
њихова права", који је уследио после више од 60 мањих демонстрација у протеклих неколико 
дана широм земље.  
Демонстранти су поручили да смањење јавних расхода и оштре реформе закона о раду, којима 
је влада прибегла у циљу превазилажења петогодишње економске кризе, угрожавају права 
радника и њихову егзистенцију.  
Вође синдиката такође су навеле да неће допустити наставак примене мера штедње.  
Протесте су подржали и званичници левичарске странке Подемос Пабло Иглесијас и 
Социјалистичке партије Марио Хименес. 
 

 


