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Martinović: Oko 20.000 ljudi mogli bi ostati bez posla
Tanjug
Nacionalna sluţbe za zapošljavanje spremna je da one koji ostanu bez posla zbog
restrukturiranja preduzeća ukljuĉi u mere aktivne politike zapošljavanja
BEOGRAD - U procesu rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju oko 20.000 osoba bi naredne
godine moglo da ostane bez posla, a Nacionalna sluţbe za zapošljavanje spremna je da ih uključi u
mere aktivne politike zapošljavanja budući da će 2015. godine raspolagati značajno većim
sredstima za te namene, izjavio je danas direktor NSZ Zoran Martinović.
On je novinarima kazao da će za razliku od ove godine kada je oko 6.000 osoba bilo obuhvaćeno
merama aktivne politike zapošljavanja, uključujući i osobe sa invaliditetom, naredne godine taj
broj lica biti veći od 30.000.
Tokom januara biće doneta programska dokumenta, koja će omogućiti raspisivanje javnih poziva,
kako bi već početkom februara mogli da budu raspisani konkursi.
Za mere aktivne politike zapošljavanja za narednu godinu predviĎeno je 2,8 milijardi dinara, a za
sprovoĎenje programa mera za osobe sa invaliditetom 500 miliona.
Martinović je kazao da očekuje i da bi lokalne samouprave mogle tome da doprinesu sa sličnim
iznosom (oko 500 miliona), a značajna sredstava predviĎena su IPA programima za obuke.
"To bi onda bila jedna značajnija suma u odnosu na sredstva koja su bila na raspolaganju ove
godine i skoro četiri milijarde dinara bi mogli da imamo na raspolaganju", rekao je Martinović.
To su značajno veća sredstva u odnosu na ovu godinu kada je bilo 600 miliona za aktivne mere za
zapošljavanje i 500 miliona za osobe sa invliditetom.
Upitan za viškove koji se naredne godine mogu očekivati u preduzećima a koji bi mogli da se naĎu
na evidenciji NSZ, Martinović je kazao da je već ovog meseca sproveden veliki broj socijalnih
programa i izmeĎu 4.000 i 5.000 lica je već uključeno u njih kroz rešavanje viškova zaposlenih i
rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju.
"Kako će se nastaviti i kakva će prava i visina naknade za slučaj viškova biti to je pitanje za vladu i
resorno ministarstvo, ali ono što je sa naše strane, mi ćemo na te viškove odgovoriti njihovim
uključivanjem prioritetno u mere aktivne politike zapošljavanja kroz sredstva sa kojima
raspolaţemo", poručio je Martinović.
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On je kazao da će filijale NSZ nuditi najbolje i najoptimalnije opcije svakom licu koje se naĎe u
takvoj situaciji.
Jedan deo lica će biti korisnici odreĎene novčane naknade, dok će jedan deo postati "potpuno
pasivni" i sačekaće godine za neki od ispunjenja uslova za penziju.
Oni će, kako je kazao, biti uključeni u druge mere aktivne politike zapošljavanja ili kroz
posredovanje u zavisnosti kakve su im kompentencije ili stepen zapošljivosti.
Na raspolaganju će im biti programi samozapošljavanja, obuke za trţiste rada, obuke za poznatog
poslodavca, a uključićemo i mlade kroz stručnu praksu i neke druge mere...
Upitan o broju lica koji bi usled rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju mogao ostati bez
posla, Martinović je kazao da se ne očekuje da će ih biti više od 20.000.
"Mi (NSZ) naţalost nemamo podatke, ali bih mogao slobodno izneti da ne očekujemo više od 20.000
lica, to je neka brojka koju smatramo optimalnom u odnosu na 85.000 radnika koliko ih ima u 502
preduzeća", rekao je Martinović.
Martinović je podsetio na podatke i da je u drugoj polovini ove godine došlo do značajnog
smanjenja stope nezaposlenosti i povećanog zapošljavanja.
Broj nezaposlenih od februara do novembra kontinirano se smanjivao, kazao je on i dodao da je
realno da podaci za celu godinu, kada bude završena i anketa za četvrti kvartal pokaţu stopu
nezaposlenosti izmeĎu 19 i 20 odsto.
U novembru je registrovano 739.044 lica na evidenciji NSZ, i očekuje se da neće povećavati do
kraja godine, a u februaru ih je bilo 793.625 , što je smanjenje za 6, 88 odsto.
Ukupan broj zaposlenih na evidenciji NSZ od januara do novembra iznosi 215. 435 lica što je
povećanje od devet odsto u odnosu na isti period prošle godine.
Kako je rekao Martinović, više od 90 odsto njih su nova lica.
On je rekao da najveći udeo u smanjenju stope nezaposlenosti ima Zakon o radu koji je počeo da
se primenjuje od jula, a koji je uticao na poboljšanje ukupnog privrednog ambijenta, kao i
pojačane inspekcijske aktivnosti.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:526618-Miritelji-cekaju-posao

Miritelji ĉekaju posao
J. Skenderija
Uprkos ĉestim nesporazumima poslodavaca i zaposlenih, Agenciju za mirno rešavanje radnih
sporova retko ko angaţuje
VIŠE od 90 odsto radnika u Srbiji ne zna da postoji Agencija za mirno rešavanje radnih sporova.
Prema zakonu, oni u pregovore sa poslodavcima i zaposlenima ulaze tek po pozivu. Kod nas je
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praksa da ih niko i ne zove. Zbog toga je u planu izmena zakonske regulative prema kojoj će
agencija čim sazna za štrajk, otići na lice mesta i pokušati da reši problem.
Prema rečima Aleksandra Vulina, ministra za rad, zaposleni u Agenciji za mirno rešavanje radnih
sporova su samo za mesec dana dogovorom rešili 10 štrajkova.
- Njihov rad bi morao da bude prepoznatljiviji i vidljiviji u narednom periodu, kako bi se rasteretili
sudovi i smanjio broj štrajkova - kaţe Vulin. - Preporuke Evropske komisije za poglavlje 19 upravo
se odnose i na ovu oblast. Oni, meĎutim, imaju svega pet zaposlenih, a broj radnih sporova je
daleko veći.
Ministar je naglasio da će biti izmenjen zakon o agenciji, čime će joj se dati veća ovlašćenja, kako
bi se pronašao jednostavniji put izmeĎu zaposlenih i poslodavaca. Posao agencije nije, po
njegovom mišljenju, nimalo lak, s obzirom na to da se 80 odsto radnih sporova odnosi na
neisplaćene zarade.
- Naša aktivnost usmerena je na stalnu prisutnost u svim oblastima rada, uključivanje u štrajkove,
kolektivno pregovaranje prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora, ali i omogućavanje prava na
dostojanstven rad - kaţe Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih
sporova.
MOBING
U SRBIJI se trenutno pred sudovima vodi tri miliona procesa zbog povrede radnih prava, a Agenciji
za mirno rešavanje radnih sporova dnevno se obrati 10-ak ljudi koji se uglavnom ţale na mobing na
poslu, izjavila je predstavnica te agencije Olga Kićanović.
ŠTRAJKAĈI, JAVITE SE!
DIREKTOR Agencije za mirno rešavanje sporova je istakao da očekuje i od ministarstava prosvete i
pravde da im se obrate i podnesu predloge kako bi se miritelji uključili u rešavanje problema usled
štrajkova prosvetara i advokata.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/523108/MMF-pozdravlja-usvajanje-budzeta-za-2015

MMF pozdravlja usvajanje budţeta za 2015.
D. N.
Daehaeng Kim, stalni predstavnik MMF-a, saopštio je da Misija MMF-a pozdravlja usvajanje
republičkog budţeta za 2015. godinu.
To je, kako je naglasio Kim, u skladu sa postignutim dogovorom u novembru izmeĎu srpskih vlasti i
misije MMF-a o ekonomskom programu koji bi mogao biti podrţan 36-mesečnim "stend baj"
aranţmanom iz predostroţnosti.
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- Vlasti takoĎe rade na sprovoĎenju ostalih mera, dogovorenih sa misijom MMF-a, koje će pomoći
Srbiji da sprovede reformu svoje ekonomije. Rukovodstvo i Izvršni odbor MMF odlučivaće o
aranţmanu na sednici koja je okvirno zakazana za drugu polovinu februara 2015. godine - ukazao
je Kim.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/522976/Ministarka-Mihajlovic-Od-540-izvodjaca-213-na-crnoj-listi

Ministarka Mihajlović: Od 540 izvoĊaĉa, 213 na
crnoj listi
Tanjug
Potpredsednica vlade, ministarka graĎevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović
predstavila je danas liste izvoĎača radova po kojima je 327 firmi na beloj, a 213 na crnoj listi.
Ona je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekla da od ukupno 540 firmi 87 je takozvanih
fantomskih firmi u kojima nema ni jednog zaposlenog.
Kako je rekla, 398 firmi od kojih su neke i na beloj listi imaju poreski dug od 67 miliona evra.
- Bele i crne liste će se revidirati na svakih mesec i po dana i cilj je ministartsva da što više firmi
bude na beloj listi i da se nateraju preduzeća da poštuju rokove, obaveze prema drţavi, radnicima i
drugo - rekla je Mihajlović, ističući da sve firme koje su na crnoj listi neće moći da učestvuju u
projektima koje finansira drţava.
Mihajlović je istakla da je zbog haosa u graĎevinarstvu napravljena šteta drţavi od više milijardi
dinara i da je to neko dozvolio u prethodnom periodu kao i da očekuje od nadleţnih organa da se
time pozabave.
Ona je takodĎe najavila da bi do polovine 2015. godine trebalo da bude napravljen softver koji će
automatski menjati crne i bele liste, tako da taj posao ne mora da obavlja radna grupa.
- Na crno u graĎevinarsvu radi izmeĎu 30.000 i 40.000 radnika - rekla je Mihajlovć.
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BEZ KNJIŢICA 20.000 ĐAKA U više od 500 škola neće
biti zakljuĉene ocene
Miljana Leskovac
Oko 20.000 Ďaka u Srbiji danas će dočekati kraj prvog polugodišta bez formalno zaključenih ocena i
podeljenih Ďačkih knjiţica.Dve milijarde dinara dovoljne za pomoć nastavnicima
Ovakvoj radikalizaciji štrajka masovno su se odazvale škole u Čačku, Kragujevcu, Kruševcu,
Valjevu, Kraljevu, Nišu, pa će većina učenika iz tih gradova ostati bez Ďačke knjiţice u utorak,
30.decembra, kada se završava polugodište.
- U oko 500 škola u Srbiji nastavnici će bojkovati sednice odeljenskih veća. To znači da će Ďaci
znati koje su im konačne ocene, ali one neće biti formalno zaključene i upisane u knjiţicu. Đaci
zapravo neće trpeti nikakve posledice. Moći će regularno da krenu u drugo polugodište. Ali, godinu
ne mogu završiti bez zaključenih ocena, a to je sad već problem koji mora da reši Ministarstvo
prosvete - priča za „Blic“ Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
(USPRS).
Podsetimo, sindikati su se odlučili da radikalizuju štrajk i ne podele Ďačke knjiţice nakon što posle
skoro dva meseca pregovora nisu uspeli da postignu nikakav dogovor s Vladom. Oni traţe da se
nastavnicima, čija prosečna plata sada iznosi 39.000 dinara, obezbedi mesečna novčana pomoć do
4.500 dinara, da se plate urede uvoĎenjem sistema platnih razreda, kao i da se donesu
odgovarajući kolektivni ugovor i zakon o osnovama sistema obrazovanja.
Ocene na papirićima
MeĎu roditeljima mišljenja su podeljena. Dok jedni
podrţavaju nastavnike jer smatraju da sa malim platama ne
mogu biti dovoljno motivisani za rad, drugi su zabrinuti kako
će im deca završiti ovu školsku godinu.
- Moja osmogodišnja ćerka Tara će 31. decembra
najverovatnije dobiti papirić sa ocenama, a ne Ďačku knjiţicu.
Ne znam da li postoji veća radost malih osnovaca od one kada
im učiteljica podeli knjiţice. Znam samo da moja ćerka neće
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biti oduševljena kada dobije običan papir - kaţe Veselin
Petrović iz Kraljeva. N.B.

- Danas ćemo poslati dopis predsedniku Tomislavu Nikoliću i zamoliti da nas primi. Novca za
nastavnike ima, ali Ministarstvo prosvete ne ţeli da ga preusmeri. Reč je o šest milijardi dinara, od
kojih 3,5 milijardi odlaze na kojekakve seminare za nastavnike koji nikome ne koriste, a 2,5
milijardi na dnevnice i putovanja. Da bi se nastavnicima pomoglo, dovoljno je da Ministarstvo od
tog novca izdvoji dve milijarde dinara - kaţe Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u
prosveti Srbije (SRPS).
U Ministarstvu prosvete, meĎutim, tvrde da zahtevi sindikata nisu realni i da nisu moguća nikakva
dodatna novčana izdvajanja za nastavnike.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Upisuju-fakultet-jer-nemaju-posao.sr.html

Уписују факултет јер немају посао
Готово половина матураната не разуме систем студирања у Србији, часови у средњој школи су
им досадни, а факултет би волели да уписују преко завршног испита и листе жеља
Само 68 одсто гимназијалаца и 57 одсто ђака средњих стручних школа радује се студентском
животу (Фото: Д. Јевремовић)
Сваки други гимназијалац у Србији сматра да у школи учи пуно беспотребних ствари, сваки
трећи да настава није нимало занимљива, а већина наставља школовање, јер са дипломом
средње школе не може да пронађе посао. Око 43 одсто гимназијалаца признаје да се за упис
на факултет припрема уз приватне часове, док се само 26 одсто ђака из средњих стручних
школа припрема за индекс на овај начин, што показује да гимназијалци долазе из породица са
бољим материјалним статусом и имају боље услове за припрему.
Ово су неки од података из великог истраживања које је спровео Тим стручњака за реформу
високог образовања, а које је недавно представљено на конференцији Министарства просвете
„Праћење образовних политика засновано на подацима”. У истраживању је, по речима
помоћнице министра просвете професора др Зоране Лужанин, учествовало 7.500 матураната
из 84 средње школе, од чега је око 30 одсто из гимназија, а око 70 одсто из средњих стручних
школа из свих крајева Србије.
– Ово је први покушај да видимо мишљење оних који завршавају средњу школу, јер некако,
увек одлуку доносе старији, а не разумеју систем. Нама је било важно да видимо тренутну
ситуацију из угла деветнаестогодишњака, као и који су то разлози због којих настављају
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школовање. Утврдили смо да је главни разлог тај што не могу да пронађу посао – каже за наш
лист др Лужанин.
Истраживаче је интересовало и како се матуранти припремају за пријемне испите и да ли иду
на приватне часове, а резултати су, оцењује саговорница, поражавајући.
Организоване припреме на факултетима не похађа готово 79 одсто ученика, док остали
узимају приватне часове. Више гимназијалаца верује да ће уписати жељени факултет (81
одсто) него њихових колега из стручних школа (71 проценат), а 46 одсто матураната сматра да
су пријемни испити потпуно регуларни.
– Када треба да се информишу о факултету који желе да упишу, матуранти не користе
довољно медије, нити факултете, већ највећи број информација добијају путем интернета или
путем старијих пријатеља, а ти подаци нису проверени нити поуздани – каже др Лужанин.
Средњошколци би волели да факултет уписују преко завршног испита и листе жеља, као што
су уписивали средњу школу, што је, по њеним речима, важан индикатор за креирање будућих
реформаторских потеза, јер се ових дана отвара прича и о великој матури.
– Мишљење 57 одсто матураната не бисмо смели да занемаримо, као рецимо и то што
гимназијалци вапе за изборним предметима – каже помоћница министра.
На питање да ли верују у себе, ученици су одговарали да верују у себе, али су резултати
показали и да сваки други средњошколац осећа трему пред пријемни испит. Да се боје да ће
разочарати родитеље, признало је 12,34 одсто матуранта, с тим што је тај страх израженији
код гимназијалаца (13,32).
Став да са факултетском дипломом могу да оду у иностранство има 40 одсто матураната, док
се само 68 одсто гимназијалаца и 57 одсто ђака из средњих стручних школа радује
студентском животу.
Занимљиво је и да готово половина матураната не разуме добро систем студирања у Србији, а
шта су то ЕСПБ бодови не зна 43 одсто гимназијалаца и чак 49 одсто матураната средњих
стручних школа.
– Важан сегмент питања односио се и на однос ученика према школи. Интересантно је да им
школа није толико досадна, колико мисле да уче беспотребне ствари, што значи да им школа
није досадна због познанстава и пријатељстава, али јесу часови и настава – каже саговорница.
Да им је настава у највећој мери била занимљива, рекло је само осам одсто гимназијалаца и
15 одсто ђака у средњим стручним школама. А на питање да ли им је школа помогла да
изаберу своје будуће занимање, са „да” је одговорило 29 одсто гимназијалаца и 33 одсто
матураната у средњим стручним школама.
С. Гуцијан
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Посао би могло да изгубити 20.000 људи
У процесу решавања судбине предузећа у реструктурирању око 20.000 особа би наредне
године могло да остане без посла, а Национална службе за запошљавање (НСЗ)
спремна је да их укључи у мере активне политике запошљавања будући да ће 2015. године
располагати значајно већим средстима за те намене, изјавио је директор НСЗ Зоран
Мартиновић.
„Ми (НСЗ) нажалост немамо податке, али бих могао слободно изнети да не очекујемо више од
20.000 лица, то је нека бројка коју сматрамо оптималном у односу на 85.000 радника колико их
има у 502 предузећа”, рекао је Мартиновић.
За мере активне политике запошљавања за наредну годину предвиђено је 2,8 милијарди
динара, а за спровођење програма мера за особе са инвалидитетом 500 милиона. Мартиновић
је казао да очекује и да би локалне самоуправе могле томе да допринесу са сличним износом
(око 500 милиона), а значајна средстава предвиђена су ИПА програмима за обуке. „То би онда
била једна значајнија сума у односу на средства која су била на располагању ове године и
скоро четири милијарде динара би могли да имамо на располагању”, рекао је Мартиновић.
То су значајно већа средства у односу на ову годину када је било 600 милиона за активне мере
за запошљавање и 500 милиона за особе са инвлидитетом.
Упитан за вишкове који се наредне године могу очекивати у предузећима а који би могли да се
нађу на евиденцији НСЗ, Мартиновић је казао да је већ овог месеца спроведен велики број
социјалних програма и између 4.000 и 5.000 лица је већ укључено у њих кроз решавање
вишкова запослених и решавање проблема предузећа у реструктурирању.
„Како ће се наставити и каква ће права и висина накнаде за случај вишкова бити то је питање
за владу и ресорно министарство, али оно што је са наше стране, ми ћемо на те вишкове
одговорити њиховим укључивањем приоритетно у мере активне политике запошљавања кроз
средства са којима располажемо”, поручио је Мартиновић. Он је казао да ће филијале НСЗ
нудити најбоље и најоптималније опције сваком лицу које се нађе у таквој ситуацији. Један
део лица ће бити корисници одређене новчане накнаде, док ће један део постати „потпуно
пасивни” и сачекаће године за неки од испуњења услова за пензију. Они ће, како је казао,
бити укључени у друге мере активне политике запошљавања. На располагању ће им бити
програми самозапошљавања, обуке за тржиште рада, обуке за познатог послодавца, а
укључићемо и младе кроз стручну праксу и неке друге мере.
С. Г.
Смањује се незапосленост
Мартиновић је подсетио на податке и да је у другој половини ове године дошло до значајног
смањења стопе незапослености и повећаног запошљавања. Број незапослених од фебруара до
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новембра континирано се смањивао, казао је он и додао да је реално да подаци за целу
годину, када буде завршена и анкета за четврти квартал покажу стопу незапослености између
19 и 20 одсто. У новембру је регистровано 739.044 лица на евиденцији НСЗ, и очекује се да
неће повећавати до краја године, а у фебруару их је било 793.625 , што је смањење за 6, 88
одсто.
Он је рекао да највећи удео у смањењу стопе незапослености има Закон о раду који је почео
да се примењује од јула, а који је утицао на побољшање укупног привредног амбијента, као и
појачане инспекцијске активности

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/smanjena_stopa_nezaposlenosti.4.html?news_id=295049

Za zapošljavanje sledeće godine oko četiri milijarde dinara

Smanjena stopa nezaposlenosti
AUTOR: D. M.
Beograd - Ove godine zabeleţili smo značajnu stopu smanjenja nezaposlenosti, odnosno došlo je do
povećanja broja zaposlenih u Srbiji. Prema podacima Nacionalne sluţbe za zapošljavanje (NSZ) u
novembru 2014. registrovana su 739.044 nezaposlena, što je u odnosu na februar ove godine, kada
je dostignut višegodišnji maksimum od 793.625, taj broj smanjen za 6,88 odsto - rekao je juče
Zoran Martinović, direktor NSZ.
Prema njegovim rečima, ukupan budţet NZS za sledeću godinu biće oko četiri milijarde dinara, a za
sprovoĎenje redovnih programa i mera aktivne politike zapošljavanja iz republičke kase biće
izdvojeno 2,8 milijardi dinara, od čega je 500 miliona namenjeno za podršku programu
zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Martinović očekuje da će oko 530 miliona dinara NZS dobiti
od 50 lokalnih samouprava, a ostatak neophodnog novca od različitih fondova. On je dodao da će
posebna paţnja biti posvećena unapreĎenju poloţaja teţe zapošljivih kategorija, posebno mladih,
starijih od 50 godina, lica bez stručnih kvalifikacija i osoba sa invaliditetom, kao i korisnika
novčane i socijalne pomoći.
Martinović je istakao da će se tokom sledeće godine rešavati i viškovi zaposlenih u preduzećima u
procesu privatizacije i restrukturiranju.
- Reč je o 502 preduzeća u kojima treba rešiti status zaposlenih. U njima je blizu 85.000 radnika.
Svesni smo da će veliki broj njih biti tehnološki višak koji će se naći na listi Nacionalne sluţbe, naša
procena je oko 25.000. Pitanje njihovih otpremnina rešavaćemo na odgovarajući način. Pored
socijalnog programa, biće im omogućena i naknada za slučaj nezaposlenosti. Ova kategorija imaće
prioritet u aktivnom zapošljavanju - naglasio je direktor Nacionalne sluţbe za zapošljavanje.
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http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/vucic_plate_i_penzije_se_vise_nece_smanjivati.83.html?news_id=87581

VUĈIĆ: Plate i penzije se više neće smanjivati
AUTOR: BETA
Premijer Aleksandar Vučić poručio je večeras da se plate i penzije više neće smanjivati i apelovao
na graĎane da se strpe još dve godine, jer će tada moći da vide pozitivne rezultate.
"Tada će graĎani moći da analiziraju šta su nam donele mere fiskalne konsolidacije koje
sprovodimo... Vicećete na šta će Srbija da liči za pet godina", rekao je Vučić za RTS.
Govoreći o stranim investicijama, premijer je kazao da nikada neće odustati da investitorima nudi
subvencije kakve im niko neće ponuditi
u zemljama regiona, iako bi zbog toga "mogli da imamo problema sa Evropskom unijom".
Upitan o Ţelezari, Vučić je istakao da će prirediti veliko slavlje za graĎane Smedereva i Srbije,
ukoliko se uspešno završi privatizacija, pošto je "Ţelezara kičma industrijske Srbije".
"Ja inače ne idem na slavlja, ... ali ako nam to bude uspešno završeno, nadam se da nam Evropska
unija neće praviti probeleme oko drţavne pomoći, ako nam EU da pečat, mislim da ću pozvati sve
graĎane Srbije i Smedereva na najveće slavlje", rekao je Vučić. On je kazao da se tender završava
5. janura, odnosno da se do tada završava rok za podnošenje prijava i da će se posle toga znati
više detalja."Lično sam odrţao 31 sastanak vezan za Ţelezaru. Bliţi se kraj ividećete brojne
rezultate", kazao je premijer. Prema pisanju medija, najozbiljniji kupac Ţelezare je američki
Esmark. Vučić je kazao i da je blizu rešenja i za Petrohemiju, Azotaru i MSK-a, kao i da je o
privatizaciji tih preduzeća do sada četiri puta razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom
Putinom i da će još jednom razgovarati sa njim o tome. Prema njegovim rečima, ove godine
Petrohemija je imala gubitke od 122 miliona, Azotara 30, a MSK 15 miliona. Govoreći o 160
preduzeća u restrukturiranju, Vučić je precizirao da bi bez posla moglo da ostane 58.000 radnika i
dodao da će "privreda moći da primi deo tih ljudi". "Srbija je zemlja nedovoljno razvijenog
apitalizma, u kojoj nije prihvaćena trţišna privreda u pravom smislu te reči", ocenio je
Vučić.Prema njegovim rečima, ove godine Petrohemija je imala gubitke od 122
miliona, Azotara 30, a MSK 15 miliona.Govoreći o 160 preduzeća u restrukturiranju, Vučić je
precizirao da bi bez posla moglo da ostane 58.000 radnika i dodao da će
"privreda moći da primi deo tih ljudi". "Srbija je zemlja nedovoljno razvijenog kapitalizma, u kojoj
nije prihvaćena trţišna privreda u pravom smislu te reči", ocenio je Vučić.
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