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DRI: Opštine nenamenski troše novac, ne poštuju
propise o platama, nemaju evidenciju imovine
Tanjug
Lokalne samouprave ne poštuju propise u isplati zarada zaposlenima, uglavnom nenamenski
troše novac, a neke ne znaju ni šta imaju u vlasništvu, utvrđeno je u revizijama Državne
revizorske institucije
Lokalne samouprave ne poštuju propise u isplati zarada zaposlenima, uglavnom nenamenski troše
novac, a neke ne znaju ni šta imaju u vlasništvu, utvrĎeno je u revizijama Državne revizorske
institucije (DRI).
"Nepravilnosti u opštinama i gradovima Srbije su iste, slične ili sasvim različite, ali je za sve
zaposlene zajedničko da imaju veću obračunatu platu u odnosu na propise koji to regulišu, samo su
iznosi koji prelaze dozvoljenu zakonsku crtu različiti", izjavio je vrhovni državni revizor Duško
Pejović.
Problem kod većine jedinica lokalnih vlasti je što se nepravilno primenjuje propisana osnovica za
obračun plata, koeficijenti, minuli rad, noćni rad, prekovremeni rad i uglavnom se ne temelji na
osnovu verodostojnih dokumentacija, da je stvarno prekovremeni rad i ostvaren.
Pejović je novinarima na radionici koja je održana proteklog vikenda u AranĎelovcu rekao da je
ranijim revizijama utvrĎeno da računovodstveni sistem u lokalnim samoupravama nije pouzdan, kao
i finansijski izveštaji ili bar to nisu u dovoljnoj meri da bi finansijsko izveštavanje bilo verodostojno
i istinito.
Problematično je to što, kako je rekao, jedinice lokalne samouprave nisu u dovoljnoj meri
uspostavile sistem u internim kontrolama i zato je on neefikasan i nedovoljno funkcionalan.
Kada je reč o uštedama i načinima da se one ostvare, Pejović je kazao da bi one bile moguće, ali
da bi najpre sredstva trebalo trošiti namenski i naplatiti evidentirana potraživanja koja su, kako
kaže, ogromna i u velikom broju zastarela.
Revizijom je, dodao je, utvrĎeno i da opštine uglavnom ne poštuju pravilo namenske potrošnje
javnih sredstava.
Kao primer je naveo jednu opštinu koja je sredstva za zaštitu životne sredine u 2012. godini
nepravilno trošila, što je nastavila i naredne godine, gde je na raspolaganju imala više od 160
miliona dinara. U izveštaju te opštine navodi se da je ostalo preko 109 miliona, a u finansijskim
izveštajima da je suficit desetak miliona, što je samo po sebi nelogično, kaže revizor.
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"Kada smo pitali gde je razlika, utvrdili smo da je u pozajimicama, a budžetski sistem ne poznaje
tu stavku", naveo je Pejović i dodao da se često dešava da novac namenjen za čišćenje kanala,
javnih površina ode, recimo, za održavanje puteva.
Zbog nemogućnosti da izmiri dospele obaveze, na primer, skoro svi budžetski korisnici u opštini
Smederevska Palanka su u blokadi već duže vreme, a račun opštine je neprekidno u blokadi već 905
dana, što je takoĎe veliki problem, kazao je Pejović.
Primera radi, u toj opštini od 15 škola, 14 je u blokadi. Opštine, prema njegovim rečima, raspolažu
i velikim brojem stanova, ali ne postoji jedinstvena evidencija, odnosno ne zna se ko su njihovi
korisnici.
"Gradske opštine Beograda imaju problema u upravljanju poverenom imovinom i nema evidencija o
stanovima. Gradovi ne znaju za svoje stanove i mnogi su u vremenu izgubljeni", naveo je Pejović.
Revizijom je, na primer, utvrĎeno da opština Sokobanja ima četiri stana za koje uopšte nije znala,
kazao je generalni državni revizor Radoslav Sretenović. Inače, tokom ove godine DRI će sačiniti 68
izveštaja za 27 opština.
Vrhovni državni revizor Gordana Nahajovski govorila je o reviziji u javnim preduzećima i istakla da
su ona dužna da primenjuju meĎunarodne računovodstvene standarde, a da se toga ipak ne
pridržavaju.
Ukazala je da se donacije i subvencije različito, odnosno pogrešno evidentiraju, odnosno da se
subvencije ne prikazuju kao prihodna strana. Svako uklanjanje nepravilnosti je, dodala je,
potencijalna ušteda.
Inače, DRI ove godine revidira Završni racun budžeta Republike Srbije i 73 subjekta revizije.
Sretenović je rekao da će do nove godine biti objavljeno oko 130 izveštaja o reviziji.
Izrada izveštaja po Programu za 2014. godinu, kako je objasnio Sretenović, je u završnoj fazi.
"Očekujem da će prvi izveštaj o reviziji biti objavljen krajem oktobra. To će biti izveštaj o reviziji
finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih
kredita za 2013. godinu", rekao je on.
Do sada je, dodao je, podneto 597 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 75 prijava za
privredni prestup i 75 krivičnih prijava.
Po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka pravosnažno je okončano 160 postupaka. Od toga
je 121 osudujuća presuda, pet oslobaĎajućih, dok je 33 postupka obustavljeno. Jedan zahtev za
pokretanje prekršajnog postupka je odbačen.
Po prijavama za privredni prestup pravosnažno su okončana 32 postupka. Od toga je 21 osuĎujuća
presuda, dve oslobaĎajuće presude, a osam postupaka je obustavljeno i jedna prijava je odbačena.
Kada su u pitanju krivične prijave, četiri osumnjicena su po nalogu javnog tužioca platila novčane
kazne, pa su, u ova četiri postupka, doneta rešenja da se postupci dalje ne vode, dok je jedan
postupak obustavljen. Ostali postupci su još u toku, kažu u DRI.
Inače, kako je najavljeno, DRI će od sledeće godine početi i revizju odreĎenog broja političkih
stranaka, a do kraja godine biće donet plan te vrste revizije.
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U Srbiji 45.076 nezaposlenih manje
Z. R.
U proteklih sedam meseci na evidenciji NSZ smanjen broj ljudi koji traže posao. U septembru
748.549 ljudi „na birou“, dok ih je u februaru bilo 793.625
BROJ nezaposlenih u Srbiji se za sedam meseci smanjio za 45.076! U ferbuaru je broj osoba bez
posla dostigao višegodišnji maksimum i na birou je tada evidentirano čak 793.625 ljudi, dok
najnoviji podaci Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da je poslednjeg septembarskog dana
„izbrojano“ 748.549 nezaposlenih.
S obzirom na to da od početka godine nije bilo velikih investicija i otvaranja fabrika, statističari
smatraju da su padu nezaposlenosti doprineli novi propisi, pre svih Zakon o radu, kao i poreske
olakšice koje dobijaju privrednici za zapošljavanje novih radnika, ali i pojačana aktivnost
inspekcije rada, koja je mnoge primorala da radnike na crno „prevedu“ u legalne tokove. Koliko su
sve ove mere uspešne biće, meĎutim, poznato tek kada se dobiju i rezultati Ankete o radnoj snazi
za treći kvartal, Republičkog zavoda za statistiku, što će procenu kretanja zaposlenosti učiniti
relevantnijom.
- Broj ljudi na evidenciji se u proteklih sedam meseci postepeno smanjuje - kaže Dejan Nikolić,
načelnik Odeljenja za analizu tržišta rada i planiranje Nacionalne službe za zapošljavanje. - U
septembru je registrovano 748.549 osoba na evidenciji NSZ, što je za 8.694 manje nego u avgustu.
To je pad nezaposlenih za 1,15 odsto. U odnosu na septembar prošle godine, došlo je do smanjenja
broja nezaposlenih za 1,43 odsto.
MeĎu onima koji traže posao najviše ima mladih do 30 godina i starijih od 50 godina. Oni zajedno
čine 52 odsto nezaposlenih. Ukupan broj mladih smanjen je za 4,12 odsto u odnosu na isti mesec
2013. godine i iznosi 196.500.
OLAKŠICESKUPŠTINA Srbije usvojila je polovinom maja izmene i dopune Zakona o porezu na
dohodak graĎana kojima su privatni poslodavci od 1. jula dobili poreske olakšice za svakog
novozaposlenog radnika. Olakšice je od jula do kraja septembra iskoristilo 3.270 poslodavaca.
- Sa niskim kvalifikacijama ili potpuno bez njih ima 238.453 osobe, što čini blizu trećine, odnosno
31,86 odsto, ukupog broja nezaposlenih na evidenciji - objašnjava Nikolić. - Najviše je kandidata sa
završenim srednjim nivoom obrazovanja trećeg i četvrtog stepena, dok na evidenciji ima 13,56
odsto osoba sa višim i visokim obrazovanjem.
Od ukupnog broja prijavljenih na biro duže od godinu dana posao traži 514.652 ljudi ili 68,75 odsto,
od čega je 270.804 ili 54,21 odsto žena.
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Najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti, ima region Šumadije i Zapadne Srbije, 241.014
ljudi, što je gotovo trećina od ukupnog broja nezaposlenih. U Južnoj i Istočnoj Srbiji bez posla je
194.917 ljudi, u regionu Vojvodine 188.823, u Beogradskom regionu 106.289, a na KiM 17.506.

RADI 2,3 MILIONA
PREMA podacima Republičkog zavoda za statistiku, iz Ankete o radnoj snazi za drugi kvartal 2014,
anketna stopa zaposlenosti iznosi 49,3 odsto, za stanovništvo starosti od 15 do 64 godine. Broj
zaposlenih procenjen je na 2.277.414 osoba. Ova vrednost stope zaposlenosti povećana je za 3,5
odsto u odnosu na isti period lane, što ukazuje na godišnji porast broja zaposlenih za 7,4 odsto.
VULIN: KONAČNO DOBRA VEST
PREMA poslednjim statističkim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji pala je na 20,3 odsto i to je
sedmi mesec zaredom u kojem se broj nezaposlenih u našoj zemlji smanjuje, izjavio je ministar za
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
- To je dobra vest. Stopa nezaposlenosti konstantno opada već sedmi mesec, a u septembru je
smanjena za 0,5 odsto u odnosu na prethodni mesec - rekao je Vulin na konferenciji za novinare i
podsetio da je nakon promene vlasti 2012. godine stopa nezaposlenosti bila oko 26 procenata.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/503783/Revizori-Opstine-isplacuju-vece-zarade-i-nenamenski-trose-novac

Revizori: Opštine isplaćuju veće zarade i
nenamenski troše novac
Tanjug
Lokalne samouprave ne poštuju propise u isplati zarada zaposlenima, uglavnom nenamenski troše
novac, a neke ne znaju ni šta imaju u vlasništvu, utvrĎeno je u revizijama Državne revizorske
institucije (DRI).
DRI:Opš tine isplaćuju veće zarade i nenamenski trošš e novac
- Nepravilnosti u opštinama i gradovima Srbije su iste, slične ili sasvim različite, ali je za sve
zaposlene zajedničko da imaju veću obračunatu platu u odnosu na propise koji to regulišu, samo su
5

iznosi koji prelaze dozvoljenu zakonsku crtu različiti - izjavio je vrhovni državni revizor Duško
Pejović.
Problem kod većine jedinica lokalnih vlasti je što se nepravilno primenjuje propisana osnovica za
obračun plata, koeficijenti, minuli rad, noćni rad, prekovremeni rad i uglavnom se ne temelji na
osnovu verodostojnih dokumentacija, da je stvarno prekovremeni rad i ostvaren.
Pejović je novinarima na radionici koja je održana proteklog vikenda u AranĎelovcu rekao da je
ranijim revizijama utvrĎeno da računovodstveni sistem u lokalnim samoupravama nije pouzdan, kao
i finansijski izveštaji ili bar to nisu u dovoljnoj meri da bi finansijsko izveštavanje bilo verodostojno
i istinito.
Problematično je to što, kako je rekao, jedinice lokalne samouprave nisu u dovoljnoj meri
uspostavile sistem u internim kontrolama i zato je on neefikasan i nedovoljno funkcionalan.
Kada je reč o uštedama i načinima da se one ostvare, Pejović je kazao da bi one bile moguće, ali
da bi najpre sredstva trebalo trošiti namenski i naplatiti evidentirana potraživanja koja su, kako
kaže, ogromna i u velikom broju zastarela.
Revizijom je, dodao je, utvrĎeno i da opštine uglavnom ne poštuju pravilo namenske potrošnje
javnih sredstava.
Kao primer je naveo jednu opštinu koja je sredstva za zaštitu životne sredine u 2012. godini
nepravilno trošila, što je nastavila i naredne godine, gde je na raspolaganju imala više od 160
miliona dinara.
U izveštaju te opštine navodi se da je ostalo preko 109 miliona, a u finansijskim izveštajima da je
suficit desetak miliona, što je samo po sebi nelogično, kaže revizor.
- Kada smo pitali gde je razlika, utvrdili smo da je u pozajimicama, a budžetski sistem ne poznaje
tu stavku - naveo je Pejović i dodao da se često dešava da novac namenjen za čišćenje kanala,
javnih površina ode, recimo, za održavanje puteva.
Zbog nemogućnosti da izmiri dospele obaveze, na primer, skoro svi budžetski korisnici u opštini
Smederevska Palanka su u blokadi već duže vreme, a račun opštine je neprekidno u blokadi već 905
dana, što je takoĎe veliki problem, kazao je Pejović.
Primera radi, u toj opštini od 15 škola, 14 je u blokadi. Opštine, prema njegovim rečima, raspolažu
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i velikim brojem stanova, ali ne postoji jedinstvena evidencija, odnosno ne zna se ko su njihovi
korisnici.
- Gradske opštine Beograda imaju problema u upravljanju poverenom imovinom i nema evidencija
o stanovima. Gradovi ne znaju za svoje stanove i mnogi su u vremenu izgubljeni - naveo je Pejović.
Revizijom je, na primer, utvrĎeno da opština Sokobanja ima četiri stana za koje uopšte nije znala,
kazao je generalni državni revizor Radoslav Sretenović.
Inače, tokom ove godine DRI će sačiniti 68 izveštaja za 27 opština.
Vrhovni državni revizor Gordana Nahajovski govorila je o reviziji u javnim preduzećima i istakla da
su ona dužna da primenjuju meĎunarodne računovodstvene standarde, a da se toga ipak ne
pridržavaju.
Ukazala je da se donacije i subvencije različito, odnosno pogrešno evidentiraju, odnosno da se
subvencije ne prikazuju kao prihodna strana. Svako uklanjanje nepravilnosti je, dodala je,
potencijalna ušteda.
Inače, DRI ove godine revidira Završni racun budžeta Republike Srbije i 73 subjekta revizije.
Sretenović je rekao da će do nove godine biti objavljeno oko 130 izveštaja o reviziji. Izrada
izveštaja po Programu za 2014. godinu, kako je objasnio Sretenović, je u završnoj fazi.
- Očekujem da će prvi izveštaj o reviziji biti objavljen krajem oktobra. To će biti izveštaj o reviziji
finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih
kredita za 2013. godinu - rekao je on.
Do sada je, dodao je, podneto 597 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 75 prijava za
privredni prestup i 75 krivičnih prijava.
Po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka pravosnažno je okončano 160 postupaka. Od toga
je 121 osudujuća presuda, pet oslobaĎajućih, dok je 33 postupka obustavljeno. Jedan zahtev za
pokretanje prekršajnog postupka je odbačen.
Po prijavama za privredni prestup pravosnažno su okončana 32 postupka. Od toga je 21 osuĎujuća
presuda, dve oslobaĎajuće presude, a osam postupaka je obustavljeno i jedna prijava je odbačena.
Kada su u pitanju krivične prijave, četiri osumnjicena su po nalogu javnog tužioca platila novčane
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kazne, pa su, u ova četiri postupka, doneta rešenja da se postupci dalje ne vode, dok je jedan
postupak obustavljen. Ostali postupci su još u toku, kažu u DRI.
Inače, kako je najavljeno, DRI će od sledeće godine početi i revizju odreĎenog broja političkih
stranaka, a do kraja godine biće donet plan te vrste revizije.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/503824/Vulin-Nece-biti-socijalne-pomoci-za-one-koji-ne-rade

Vulin: Neće biti socijalne pomoći za one koji ne
rade
Beta
Vlada Srbije donela je uredbu po kojoj će svi radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da
rade ili se obrazuju da bi ostvarili to pravo, izjavio je danas ministar za rad, zapšljavanje, boračka i
socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Onima koji odbiju zaduženje koje im odredi centar za socijalni rad pomoć će najpre biti umanjena,
a ako odbiju po drugi put biće ukinuta upozorava ministar Aleksandar Vulin
- Socijalna pomoć neće biti pomoć nego zarada. Ne može da bude poplava u Obrenovcu ili Šapcu, i
da dolaze hiljade volontera, a da ni jedan korisnik socijalne pomoći ne doĎe da brani svoj grad rekao je ministar novinarima u Beogradu.
Prema njegovim rečima, onima koji odbiju zaduženje koje im odredi centar za socijalni rad pomoć
će najpre biti umanjena, a ako odbiju po drugi put biće ukinuta. Zaduženja će odreĎivati nadležni
centri u sradnji sa lokalnim samoupravama, rekao je Vulin i dodao da će pre toga njegovo
Ministarstvo doneti odgovarajuće pravilnike, a socijalni centri i lokalne vlasti potpisati sporazume.
On je dodao da je u rebalansu budžeta za 2014. godinu predviĎeno više novca za isplatu
otpremnina radnicima preduzeća u restrukturiranju koji će ostati bez posla. Na pitanje da li će
kasniti donošenje rebalansa budžeta, ministar je odgovorio da taj posao ne može biti završen pre
dogovora sa MeĎunarodnim monetarnim fondom (MMF).
Što se tiče socijalne politike, Vlada Srbije jednoglasno je odlučila da se socijalna davanja neće
smanjivati, naglasio je Vulin.
- To znači da se dečji dodatak neće smanjivati, da se roditeljski dodatak neće smanjivati i da
lokalne samouprave u najvećoj mogućoj meri neće smanjivati socijalna davanja - rekao je Vulin.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/503773/U-sredu-strajk-prosvetara

U sredu štrajk prosvetara
I. K.
Četiri sindikata prosvete najavila su za sredu jednodnevni štrajk i izlazak na ulice. Sindikati traže
da obrazovanje bude izuzeto iz smanjenja plata, kao i da se odmah pristupi pregovaranju o novom
Posebnom kolektivnom ugovoru.
- Počev od 2002. godine, nikada prosveta nije stajala lošije, nikada plate nisu bile manje i nikada
sindikati nisu tražili manje. Prosveta je početkom 2008. dostigla plate za 30 odsto veće od proseka
u Republici. Od tada se beleži neverovatan pad, pa je u ovom trenutku plata u srednjoj i osnovnoj
školi jedva 39.000 dinara, što je daleko ispod republičkog proseka - upozorava Slobodan Brajković,
ispred Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS).
Sindikati upozoravaju da su dva puta izigrani, kada je reč o razgovorima o platnim razredima.
- Pregovarali smo prvo sa ministrom finansija Krstićem, a zatim sa ministarkom državne uprave Kori
Udovički. Oboje su obećavali uvoĎenje platnih razreda. Ispostavilo se da platnih razreda neće biti,
bar ne u onom smislu koji bi rezultovao time da profesor u školi ima veću platu od vozača savetnika
predsednika opštine Babušnica. Zato pozivamo na protest i štrajk. Prvo je bio jednočasovni, zatim
ovaj jednodnevni, a posle ćemo već videti - poručuje Brajković.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kredit-za-nezaposlene-ali-samo-uz-depozit

Кредит за незапослене, али само уз депозит
У Србији је бар петина радно способног становништва није запослена. Њима је новац чак
и потребнији него оним мало срећнијим који раде и надају се плати сваког месеца.
Незапослени не могу да добију чекове или дозвољени минус ( Фото: Ф. Бакић)
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Шансе да добију чекове или дозвољени минус немају. Али, ипак, могу да дођу до кредита –
под условом да имају уштеђевину.
Депозитни зајмови се одобарвају тако што клијент у депозит положи целу суму кредита, а када
све рате отплати враћа му се уштеђевина. Оваквих зајмова има индексираних у девизама, али
и динарских, а понуда је прилична. Одакле незапосленом клијенту новац да врати зајам?
Одговор на ово питање није тешко дати: ако се не ради званично ради се у сивој зони. Људи
који су принуђени да ту прихвате посао често имају уштеђевину. Желели би да је сачувају, па
кредит узимају да би дошли до новца који им је преко потребан. Банке са своје стране гледају
на сигурност позајмице. Ризик код незапослених је већи, зато депозит у пуном износу зајма
покрива сигурност. Камате су ту најниже, на нашем тржишту али великог интересовања нема.
Радије се ипак троши кеш него да се задужује...
Д. Вујошевић
Опширније прочитајте у нашем штампаном издању за понедељак 20. октобар.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-bez-smanjivanja-socijalne-pomoci-ali-da-se-zasluzi

Вулин: Без смањивања социјалне помоћи, али да
се заслужи
Влада Србије неће смањивати социјална давања, упркос мерама штедње, али социјална
помоћ мора да се заслужи, поручио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин.
Он је, одговарајући на питања новинара у Београду, рекао да је Влада Србије једногласно
одлучила да неће смањивати социјална давања, без обзира на мере штедње.
Социјална давања неће бити смањивана, попут дечијег и родитељског додатка, нити ће
социјална давања смањивати локална самоуправа, објаснио је Вулин и додао да му је жао што
се неке одлуке града Београда "намерно погрешно тумаче".
"Лаж је да су укинути персонални пратиоци. Њихов број је повећан, само што се не плаћају из
буџета, већ програмски", објаснио је Вулин.
С друге стране, додао је он, владин став је да се социјалн помоћ мора заслужити.
"Зато је Влада донела уредбу да се сви радно способни корисници социјалне помоћи образују
за њу или да раде оно што вам изабере центар за социјални рад, који ће са локалном
самоуправом одредити где можете да радите. Социјална помоћ неће бити помоћ, већ зарада",
поручио је Вулин додавши да ће то ступити на снагу када ресорно министарство буде донело
одговарајуће правилнике.
Према његовим речима, порука Владе јесте да социјална помоћ није трајна категорија, већ
нешто за шта се ради и за шта се бори.
"Морате да буде захвални својој заједници што одваја за вас. Радићете за то. Онај ко не буде
хтео да ради или да се образује како му предложи центар за социјални рад, имаће две шансе прва је да ће вам бити умањена социјална помоћ, а уколико не будете ни други пут хтели да
радите и учите, биће ускраћена, јер значи да вам једноставно није потребна", рекао је Вулин.
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Он је додао да се тренутно завршава процес приватизације који, како је рекао, увек прати
процес губитка радних места, али да је предвиђен транзициони фонд, односно више новца и
одговарајуће отпремнине за оне који ће остати без посла.
"Све мере које смо радили су увек биле социјално одговорне. Можда су нас некада пријатељи
из света и ММФ-а критиковали да морамо да смањимо социјалу, али ми не мислимо тако",
закључио је Вулин.
(Танјуг)

NOVI MAGAZIN
http://www.novimagazin.rs/vesti/sindikati-ministre-gde-su-ti-zaposleni

Sindikati: Ministre, gde su ti zaposleni?
Foto: Beta
Sindikati i analitičari sa sumnjom gledaju na izjavu ministra rada Aleksandra Vulin da stopa
nezaposlenosti u Srbiji pada već sedam mesec.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je juče da je,
prema poslednjim statističkim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji pala je na 20,3 odsto i to je
sedmi mesec za redom u kojem se broj nezaposlenih u našoj zemlji smanjuje.
U sindikatima nepoverenje prema ovakvoj statistici. Branislav Čanak, predsednik sindikata
Nezavisnost kaže da bi osim na papiru, rast zaposlenosti morao da se vidi i u realnom životu ili bar
u budžetu.
"To bi se pre svega primetilo na punjenju budžeta, na punjenju PIO fonda, zdravstvenog fonda, a to
se nije desilo. To znači da ti ljudi rade, a niko za njih ne plaća poreze i doprinose ili ih plaća na
nekom drugom mestu. Srbija je ove godine imala duplo veće doznake od svojih graĎana iz
inostranstva, nego direktnih stranih investicija. Dakle, od čega su se otvarala ta radna mesta? Ko ih
je otvarao? Gde su ti investitori? Ono što mi vidim jeste da u realnom sektoru nema rasta
zapošljavanje, što znači da su zaposleni u javnom sektoru, a to je onda stezanje omče oko vrata
čitavoj Srbiji. Nacionalna služba za zapošljavanje evidentira samo one koji su kod nje prijavljeni.
Kad ja odustanem od NSZ-a jer mi se sve smučilo ne znači da sam se zaposlio", kaže Čanak.
Ekonomista Goran NIkolić kaže da je rano govoriti o suštinskom napretku i da pozitivnom trendu
pogoduje i preciznija evidencija broja nezaposlenih kao i metod koji podrazumeva da niste
nezaposleni makar posao nalazili i povremeno.
"U suštini nezaposlenost stagnira, kao i zaposlenost i to je neko realno stanje. S jedne strane imam
sezonski rast zaposlenosti, a s druge imamo i mnogo bolju metodologiju. Jedan sat nedeljno je
dovoljno da radite da biste bili radna snaga, da bi ste bili onaj koji nije nezaposlen. Srbija ima
jednu tendenciju da joj se smanjuje kontigent radne snage, a to su oni koji rade i koji traže posao.
Srbiji ima oko 30.000 manje stanovnika, bez emigracije koja za dodatnih 10.000 smanjuje broj
stanovnika Srbije, i samim tim i to utiče da nam je u procentima manja nezaposlenost", objašnjva
Nikolić.
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Ministar Vulin rekao je da smanjivanju nezaposlenosti doprinosi i rigoroznija kontrola inspekcija
rada. Inspektori su od 1. juna do 30. septembra ove godine izvršili 16.893 nadzora kod 354
poslodavca posle čega je zaposleno je 14.464 ljudi, rekao je Vulin.
I direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je ranije danas kazao da je
usvajanjem važnih i sistemskih zakona stvoren povoljniji privredni i investicioni ambijent, a samim
tim i uslovi za nova zapošljavanja.
autor: SAizvor: b92.net
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