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Кинези спремају отказе у Смедереву?
Аутор:Љ.Ивановић

Кинеска компанија Хестил која је купила Железару у Смедереву ниједним
документом се није обавезала да ће преузети све раднике. Још у преговорима су
Кинези то питање "оставили за каснију детаљну процену у сарадњи са
синдикатима".
У Влади Србије незванично кажу да Хестил има праксу да сам процени у којем сегменту има
вишка или мањка радника јер је стару поделу послова правио бивши власник.
Током преговора о продаји челичане, премијеру Александру Вучићу и министрима су била
пуна уста прича о томе како је "заштита интереса радника" главни приоритет, али у више од
хиљаду страница уговора нема ни слова које би та права штитила.
Истина, Кинези нису рекли да вишак постоји, али је чињеница да власти могу само да верују на
реч новом власнику челичане да неће бити отказа.
Синиша Прелић, председник Самосталног синдиката Железаре, потврдио је да ни у једном
документу није наведена обавеза Кинеза да преузму све раднике и кратко рекао:
- Верујемо им на реч.
Руку на срце, право је нових власника да производњу уподобе према свом систему рада, али,
ако се узме за озбиљно да ће Хестил повећавати обим производње, можда вишка заиста и не
буде. Ипак, више нико у Влади Србије не жели да се закуне да ће заиста свих пет хиљада
радника и задржати радна места.

Мартиновић: Сајмови активна мера политике запошљавања
Извор: Taнјуг

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић оценио је да Сајмови
запошљавања имају свој ефекат и да је захваљујући директном учешћу на њима прошле године
посао нашло 12.000 људи.
Мартиновић је, на отварању Сајма запошљавања у Јагодини, рекао да су сајмови само једна од
активних мера политике запошљавања коју спроводи Национална служба запошљавања.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић на отварању Сајма
запошљавања у Јагодини
"Они заиста имају свој ефекат имајући у виду да је у прошлој години захваљујући директном
учешћу на сајмовима посао нашло преко 12.000 људи, а близу 2.000 послодаваца је учестовало
на сајмовима и то је оно што показује добру сарадњу између Националне службе за
запошљавање и послодаваца", истакао је Мартиновић.
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Оценио је да "постоји значајан број радних места за које послодавци не могу да нађу
одговарајуће кадрове".
Због тога послодавцима управо преко наших програма су на расплагању преквалификације,
обука и стручне праксе незапослених лицима, додао је Мартиновић.
Истакао је да је Национална служба за запошљавање ове године планира да одржи преко 60
сајмова запошљавања.
"Већ су одржана 34 и на тим сајмовима је презентовано преко 7.000 слободних радних места.
Ја верујем да ћемо имати значајне ефекте који су се манифестовали и у 2015. години када је у
питању ова мера запошљавања", нагласио је Мартиновић.
Подсетио је да је у Јагодини на евиденцији филијале Националне службе запошљавања преко
10.000 незапослених.
"Из државног буџета за програме мера активне политике запошљавања опредељено је преко
три милијарде динара, а у оквиру тога је и 550 милиона за запошљавање особа са
инвалидитетом. Европска унија је определили 6,5 милона евра за помоћ запошљавању око
5.000 лица", указао је Директор Националне службе за запошљавање.
У току је програм запошљавања приправника, а оформљени су и Клубови за тражења посла и
Центри за информисање и професионално саветовање по Србији, у којима ће незапослени
моћи да добију квалитетне савете и информације, закључио је Мартиновић.
На сајму у Јагодини 27 послодаваца пријавило је 230 слободних радних места. Највише
Фабрика за производњу аутомбилских седишта италијанске компаније "Аунде", која тражи "70
шивача и пет сменовођа", а Фабрика електронских машина и опреме "Феман" 24 радника
разних струка и нивоа образовања.

Стопа незапослености у Србији 19 одсто, највећа у београдском
региону
Извор:Бета
Стопа незапослености у Србији за становништво старости 15 и више година је 19 одсто и то 18,5
одсто за мушко и 19,6 одсто за женско становништво
БЕОГРАД - Стопа незапослености у Србији за становништво старости 15 и више година је 19
одсто и то 18,5 одсто за мушко и 19,6 одсто за женско становништво, подаци су анкете о радној
снази коју је спровео Републички завод за статистику Србије.
Та стопа је највећа у београдском региону, 20,5 одсто, затим следе регион Јужне и Источне
Србије, 20,2 одсто, и регион Војводине са 19,2 одсто, док је незапосленост најмања у региону
Шумадије и Западне Србије, 16,6 одсто.
У саопштењу је наведено да је стопа запослености младих у првом кварталу 2016. године у
односу на исти квартал 2014. године, повећана са 13,1 одсто на 16,2 одсто, док је стопа
незапослености у том периоду смањена са 52,5 одсто на 44,2 одсто.
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НАДА ЗА ПОСАО Мартиновић: До краја године 80.000 нових радних
места
Извор:Танјуг

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић најавио је данас у Јагодини
да ће до краја године у Србији бити отворено 80.000 нових радних места.
Мартновић је рекао да је у односу на исти период прошле године забележено веће
запошљавање и тражња особа са евиденције незапослениих, те да верује да ће тај тренд бити
наставјен и у нредном периоду.
Директор НСЗ је на отварању сајма запошљавања рекао новинарима да се "технолошки
вишкови нису одразили на значајно повећање незпослености у Србији".
- Постоји флуктуација, једни долази на евиденцију други одлазе, запошљавају се или
испуњевају услове за пензију, тако да то није увећало број назапослених, напротив у овом
тренутку имамо мање незапослених него у истом периоду прошле године - рекао је
Мартиновић.
Ми морамо ове године у предузетништву наћи формулу да проватни сектор апсорбије све оне
вишкове предузћа у реструктуирњу. За те вишкове имамо посебан пакет за 2016. а то
подразумева једну чврсту сарадњу са послодавцима који могу да их прихвате.
Подршка која се даје развоју приватне иницијативе "на неки начин ће олакшати пут да људи
који остану без посла имају веће шансе да га поново пронађу", закључио је Мартиновић.

Вулин: Имамо пензионера скоро исто колико и запослених
Извор:Танјуг

У Србији постоје неповољни трендови у погледу тога што је наш пензиони систем такав да је
однос између запосленог и пензионера скоро један на један - изјавио је данас министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Министар Вулин рекао је и да сваке године у наш систем пензионог осигурања "уђе" близу
100.000 људи, а из њега изађе око 80.000.
- То су изразито неповољни трендови, али на то не можемо брзо да утичемо јер је наша наша
нација после Јапана настарија и просечна старост становништва у Србији је око 43 године и тих
неповољних трендова нећемо моћи да се решимо брзо - рекао је Вулин.
У Србији је око 1,7 милиона пензионера и приближно толико је и запослених, и тај уједначен
однос, како је истакао Вулин, ствара одређене потешкоће и поставља питање у којој мери је
одржив наш пензиони систем.
Смањене дотације из буџета за пензије
Он је данас истакао и да уколико буду наставјени започети добри трендови из прва четири
месеца, до краја године дотације из бужета на име исплате пензија могле да се смање на 35
процената.
- Ми смо ове године предвидели да ћемо имати учешће у буџету за дотације за пензије око 37,19
одсто, а уколико се настави овај тренд из прва четири месеца ми ћемо годину завршити са
учешћем близу од 35 одсто, што је мање него икада - рекао је Вулин новинарима.
Те дотације су, подсетио је, 2008. године биле око 40 одсто, а 2012. чак 41 одсто.
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Како је додао, оживљавањем привреде, већим доприносима, мањим радом на црно може се
допринети смањивању дотација из буџета за пензије.
- Можемо онда да кажемо да је наш систем одржив уколико економија буде радила на овај
начин и ако будемо повећали број запослених и остварили већу наплату доприноса - рекао је
он.
Вулин је додао да је важно што се појављују позитивни трендови када је у питању област
пензијског осигурања.

Закон о личном банкроту у припреми
Аутор:Јелица Антељ

Иако је већина земаља у окружењу усвојила закон о стечају физичких лица – када дужник
више не може да измирује обавезе према банкама, Пореској управи или јавним предузећима –
Србија још разматра могућност доношења овог прописа
Не постоје правне препреке за доношење закона о стечају над имовином физичких лица, али
би било добро сачекати и пажљиво осмислити концепт и решење за презадужене грађане
Србије, каже за „Политику” др Вук Радовић, ванредни професор Правног факултета у Београду.
Иако је већина земаља у окружењу већ усвојила овај пропис, у Србији се о личном банкроту још
говори са опрезом. До краја године, када је рок да радна група за израду Стратегије за
решавање проблематичних кредита представи ову студију влади и Народној банци Србије,
требало би да буде јасније да ли ћемо и када добити пропис о личном стечају који би дао нову
шансу дужницима који нису у могућности да измирују своје обавезе.
Проф. Радовић, који је учествовао у изради Закона о стечају 2009. и његовим изменама пет
година касније, објашњава да је и тада било речи о увођењу личног банкрота, али се одустало
јер нисмо били „зрели“ за овакве изазове.
– Овај пропис би, како је то објашњено у англосаксонској литератури, требало да штити
„поштеног а несрећног грађанина“ (који се сплетом околности нашао у незавидној
финансијској ситуацији). Стечај физичких лица је осетљив јер се може и злоупотребљавати,
због чега је важно да се пажљиво одабере модел који не би угрозио интересе поверилаца, али
не би ни додатно погоршао ситуацију особе чија је имовина под стечајем – каже проф. Радовић.
Он наглашава да је битно да се пре свега добро уреди цео поступак, да се одреди који модел
банкрота ће бити примењивани, али и да буде прецизирано шта је изузето од извршења, тј. шта
не може да буде продато у стечају.
Свакако, предлаже, не би било лоше да сачекамо и да видимо каква су искуства у том погледу
имале земље у окружењу.
Лични банкрот се иначе проглашава када дужник више не може да измирује обавезе према
својим повериоцима (на пример, банкама, Пореској управи или јавним предузећима). На
продају се нуди његова имовина и именује стечајни управник који, између осталог, брине и о
његовим финансијама. Дужнику се оставља део новца потребан за егзистенцију
(егзистенцијални минимум), и он има право да задржи део имовине који је изузет од стечаја.
У свету постоје два концепта личног стечаја – англосаксонски и континентални. У САД када
појединац западне у дужничку кризу поверенику предаје сву имовину, а дугови му се по
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окончању стечаја отписују. Европски модел је другачији. Презадужени се предаје у руке
супервизора, продаје му се имовина, наставља да ради и отплаћује дуговања. Супервизор,
иначе, одређује и суму новца која је довољна за преживљавање. Одређен је списак ствари које
се не могу продавати ради намирења обавеза, попут одеће, обуће и других предмета за личну
употребу, као и хране и огрева за три месеца за дужника и његову породицу. Све остало иде на
добош.
– Ближи нам је овај други модел који функционише по принципу да дужник наредних пет до
осам година ради за повериоце, али ће после тога имати шансу за нови почетак, јер ће бити
ослобођен одговорности за исплату свих својих дуговања. Англосаксонски модел је другачији.
Америчко друштво је продужнички оријентисано, опрашта дугове, али такође предвиђа и
изузеће неких дуговања. Тако на пример од тренутка проглашења стечаја, грађанима се
опраштају дугови према банкама (тамо су банке прилично насртљиве и лако дају кредите, па се
на неки начин сматрају и одговорним за лошу процену клијента који не може да враћа новац),
али им се не отписују заостале алиментације, на пример, јер држава има политику која штити
интерес детета – каже наш саговорник.
Лични банкрот се проглашава када дужник више не може да измирује обавезе према банкама,
Пореској управи или јавним предузећима. На продају се нуди имовина и именује стечајни
управник који брине и о његовим финансијама. Дужнику се оставља део новца потребан за
егзистенцију (егзистенцијални минимум) и он има право да задржи део имовине који је изузет
од стечаја
У Народној банци Србије кажу за „Политику” да су се све надлежне институције које су
учествовале у изради стратегије за решавање проблематичних кредита усагласиле да потреба,
изводљивост и избор тренутка увођења оквира за лични стечај у Србији морају бити пажљиво
размотрени, као и да увођење таквог оквира није непосредни приоритет.
– Стратегијом за решавање проблематичних кредита истиче се и време неопходно да се испуне
потребни предуслови за успостављање делотворног режима личног стечаја – кажу у НБС.
Разлози због којих код нас још није донет овакав пропис, по мишљењу стручне јавности, јесу то
што овако осетљиви закони захтевају беспрекорно функционисање државног и судског
система, али и већу платежну моћ грађана. У земљи у којој се минималном зарадом не могу
покрити ни рачуни за стан од 80 квадрата, а просечна плата не покрива ни статистичку
потрошачку корпу, тешко се може говорити о спровођењу оваквог закона.
– Имајући у виду одредбе строгог Закона о извршењу и обезбеђењу постоји потреба за неком
врстом заштите дужника – каже адвокат Војин Биљић. Према његовом мишљењу, требало би
правити разлику између дужника који избегавају плаћање својих обавеза и оних који
једноставно туђом кривицом нису у стању да измире обавезе, па и оних који су пропустима
државе доведени у лошу финансијску ситуацију.
– Ако већ имамо строг систем одговорности према обавезама које не измирују грађани, исти
принцип би требало да се примењује и према државни. Незамисливо је да породиља којој
држава касни са исплатама сноси терет тог пропуста државе, исто као што је незамисливо да се
накнаде за незапослене исплаћују са закашњењем. О функционалности система социјалне
помоћи и да не говорим – објашњава он.
Кад некретнина оде на „Добош“
На порталу „Добош“, који се од 2010. године бави оглашавањем непокретности које су биле
средство обезбеђења кредита, кажу да је у овом тренутку оглашено 1.670 некретнина, углавном
кућа и станова, што је 60 одсто од укупног броја непокретности које су на продају.
– Од почетка године број огласа је повећаван за четири до шест одсто месечно, што не мора да
значи да је више некретнина отишло на добош нити да је економска ситуација у Србији
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лошија, него да су ове продаје тек стигле на ред, с обзиром на то да је реч о кредитима од пре
пет година – кажу на овом порталу за „Политику”.
На питање шта очекују уколико у Србији заживи и лични банкрот за физичка лица, они кажу
да би то требало посматрати као алат у корист дужника, кроз који ће они моћи да „окрену нови
лист” и ставе тачку на проблематичну финансијску ситуацију у којој се налазе.
– Будући да је ово за нас нешто ново и да је однос јавности према личном банкроту у овом
тренутку негативан, вероватно ће проћи доста времена док заживи у пракси. Међутим, за
разлику од стечаја правних лица, где се целокупна имовина дужника распродаје, а он престане
да постоји, стечај над имовином физичког лица подразумева и финансијску рехабилитацију
презадужених појединаца. За физичко лице стечај може представљати шансу за нови
финансијски почетак.

Реални раст привреде Србије 3,5 одсто у првом кварталу
Извор:Танјуг

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) Србије у првом кварталу 2016. износио је 3,5
процената у односу на исти период прошле године, саопштио је данас Републички завод за
статистику.
Према десезонираним подацима, у првом тромесечју је забележен раст БДП-а од 1,6 одсто у
односу на претходни квартал.
Највећи допринос расту БДП-а у посматраном периоду дао је грађевински сектор код ког је
забележен реалан раст бруто додате вредности од 15 одсто на годишњем нивоу, као и сектор
индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама с растом од 6,6 процената.
Вредан помена је и раст у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила,
саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране који је достигао 4,1 проценат.
Међугодишњи реалан раст је забележен и код свих агрегата употребе БДП-а у првом
тромесечју .
Издаци за финалну потрошњу домаћинстава повећани су 0,7 одсто, издаци за финалну
потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима за 0,3 одсто, издаци
за финалну потрошњу државе 3,2, бруто инвестиције у основне фондове 7,9, извоз робе и
услуга 11,5 и увоз робе и услуга 4,7 процената, наводи се у саопштењу.

Цена за ПКБ мања од 91 милион евра
Извор:Бета

Министарство привреде и Град Београд договорили су са банкама репрограм дугова
Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) јер још није завршена процена вредности
капитала тог преузећа за 2015. годину, пише Блиц.
Како је наведено, имовина је процењена на 303 милиона евра, али ће је будући купац купити за
умањену вредност која не би требало да буде већа од 91 милион евра јер ће држава преузети
дугове те компаније од 70 милиона евра.
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Како на тендеру није било заинтересованих за куповину ПКБ по цени од 154 милиона евра, што
је 51 одсто процењене вредности капитала у 2014. години, према закону ће уследити покушај
продаје за 30 одсто тржишне вредности.
"Цена од 154 милиона евра је била превисока за српске фирме, а стране нису хтеле да удју у
посао јер се плаше како ће бити решен проблем власништва над скоро 18.000 хектара земље.
Поред ниске цене, предност је и то што ће дугове преузети држава", рекао је за Блиц
саговорник из Владе Србије.
Власник Месне индустрије "Матијевић" Петар Матијевић је за Блиц рекао да приликом
одредјивања првобитне цене од 154 милиона евра држава није водила рачуна о драстичном
паду цене пољопривредних производа и да то ствара ризик од улагања у ту област.
Матијевић је рекао да је заинтересован за тај комбинат али да ће тек када буде расписан тендер
моћи да каже да ли ће се пријавити сам или са конзорцијумом који је основао са Миодрагом
Костићем како би дошли у посед ПКБ.
Министар привреде Жељко Сертић је за Блиц рекао да је за државу најважније да са банкама
договори одлагање наплате дугова и да ће то омогућити да ПКБ настави да ради и да не оде у
стечај.
По писању тог листа, представници Самосталног синдиката ПКБ-а сматрају да Влада намерно
умањује вредност тог предузећа како би се неком на распородаји дало велико богатство.
Почело је пријављивање за социјални програм по којем ће радници по години стажа добити
300 евра.

Вулин: Мања издвајања из буџета за пензије
Извор: Н1

Србија би издвајања из буџета за пензије до краја године могла да смањи на 35 процената,
сматра министар за рад и социјална питања Александар Вулин. То је за око два процентна
поена мање него што је било планирано.
Те дотације су, подсетио је, 2008. биле око 40 одсто, а 2012. чак 41 одсто.
Он је међутим, указао и на негативне демографске трендове - сваке године у систем пензионог
осигурања "уђе" близу 100.000 људи, а из њега изађе око 80.000. У Србији је око 1, 7 милиона
пензионера.
"Наш систем је једноставно такав да имате однос између запосленог и пензионера скоро једанједан. То су неповољни трендови, али то није нешто на шта ми брзо можемо да утичемо. Наша
нација је најстарија нација на свету после Јапана. Просек старости у Србији је 43 године. То су
изразито неповољни трендови, и то није нешто што можемо да решимо врло брзо, и што
нећемо моћи да решимо без учешћа читавог друштва и наравно економског опоравка", рекао је
Вулин.
За сада Српска привреда највише је ослоњена на Европску унију. Као таква ојачала је у прва
три месеца ове године 3,5 одсто у односу на исти период лани, саопштио је
Републички завод за статистику.
Подсетимо, раст привреде у 2015. био је 0,8 одсто.
Највећи раст у односу на почетак прошле године био је у грађевинарству (15 одсто), индустрији
и снабдевању водом и управљању отпадним водама (6,6 одсто) и трговини на велико и мало,
саобраћају и услугама смештаја и исхране ( 4,1 одсто).

8

Незапосленост у Србији 19 одсто
Извор:Бета

Стопа незапослености у Србији за становништво старије од 15 година је 19 одсто. Незапослено
је 18,5 одсто мушкараца и 19,6 одсто жена, подаци су анкете о радној снази коју је спровео
Републички завод за статистику Србије.
Стопа незапослености највећа је у региону Београда, 20,5 одсто, затим следе регион Јужне и
Источне Србије - 20,2 одсто, и регион Војводине са 19,2 одсто, док је незапосленост најмања у
региону Шумадије и Западне Србије - 16,6 одсто.
Републички завод за статистику наводи да је стопа запослености младих у првом кварталу
2016. године у односу на исти квартал 2014. године, повећана са 13,1 одсто на 16,2 одсто, док је
стопа незапослености у том периоду смањена са 52,5 одсто на 44,2 одсто.
Анкета је спроведена на узорку од 11.500 домаћинстава и односи се на први квартал године.
Незапослено 90 одсто Рома
Око 90 одсто Рома нема сталан посао, због чега је неопходно наћи моделе одрживог
запошљавања, јер је то најосетљивије питање за ромску заједницу, речено је у Београду на
представљању пројекта о инклузији Рома.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да је
запошљавање припадника ромске националне мањине круцијална ствар и да је кроз програм
националне службе за запошљавање за прва четири месеца ове године запослено 754
припадника ромске популације, што је 109 одсто више у односу на исти период претходне
године.
Он је рекао да је прошле године укупно запослено 1.093 Рома и да се ове године очекује да тај
број буде много већи.
Као проблем при запошљавању он је истакао необразовање ромске популације.
"На евиденцији Националне службе за запошљавање је 22.930 припадника ромске националне
мањине, њих 88,8 одсто је са најнижим нивоом образовања или никаквим и проблем је како
њих запослити", рекао је Вулин и додао да је свега 36 особа на бироу рада са високим
образовањем.

Добит и запошљавање уместо губитака и отказа
Аутор:Љ. Малешевић

Јавна предузећа у Србији прошле године забележила су добитак од 8,3 милијарди динара, а
број запослених смањен је за 739 у односу на 2014. годину.
По подацима из публикације Агенције за привредне регистре „Годишњи билтен финансијских
извештаја за 2015”, прошле године пословало је 485 јавних предузећа са 115.113 радника, док је
годину раније у истом броју предузећа било 115.852 запослених, односно 739 више.
Регистраторка у регистру финансијских извештаја АПР-а Ружица Стаменковић објашњава да су
јавна предузећа у Србији 2014. године пословала с губитком од 44 милијарде динара, док је
лане 350 пословало позитивно и остварило добитак од 27 милијарди динара, а 130 јавних
предузећа имало је губитак од укупно 18,7 милијарди динара, али ипак 70 одсто мање него у
2014. години.
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И остала српска предузећа и предузетници прошле године пословали су боље него годину пре
јер су лане зарадила 143,8 милијарди динара. Ружица Стаменковић и ту напомиње да нису сва
предузећа и предузетници пословали позитивно, али да су и они с губицима били бољи лане
него 2014.
– Оне фирме које су пословале позивитно имале су нето добитак од 466,7 милијарди динара,
што је 14,6 одсто више него годину раније – истакла је Ружица Стаменковић. – Привредна
друштва која су лоше пословала имала су нето губитак од 322,9 милијарди динара. Тај минус
смањен је две петине у односу на 2014. годину.
Но, најважније је да су позитивни помаци у домаћој привреди и бољи прошлогодишњи
резултати предузећа и предузетника довели и до повећања броја запослених. Наиме, укупан
број запослених у привредним друштвима у Србији прошле године био је 21.360 радника већи
него 2014. године. Повећање запослености било је најизраженије код предузећа која су
запошљавала од 51 до 250 радника, као и код оних са шест до десет запослених.
– Најинтезивнији пораст броја запослених обележио је привредна друштва у Топличкој
области, где је број радника повећан готово трећину односно 1.533 радника, затим у
Јабланичкој области, где је раст запослености био 10,6 одсто, или 1.154 радника, док је у
Пиротској области седам одсто, или 709 радника више – нагласила је Ружица Стаменковић.
Опоравак пословног амбијента у држави прошле године осетили су и предузетници јер је
њих 17.109 у својим пословним књигама исказало добит у висини од 6,4 милијарди динара,
који је трећину већи него онај у 2014.
Када се све сабере, произлази да је привреда Србије лане остварила добит од око милијарду
евра, што је јасан доказ опоравка после великих губитака из 2014. године. Ако се уз то дода да
је до радног места дошло 21.360 незапослених, јасно је да је привредна слика Србије у прошлој
години много позитивнија него што је била претходних, када су се низали губици и откази.
Без запослених 25.790 привредних друштава
Велика привредна друштва прошле године смањила су број запослених 1,8 одсто, или 5.520
радника. У исто време, средња предузећа повећала су број радника 5,5 одсто, мала четири, а
микро 2,7 одсто. Без запослених прошле године било је чак 25.790 привредних друштава, али је
то ипак мање него у 2014.

Вулин: Мање дотације из буџета за исплату пензија
Извор:Танјуг

Уколико буду наставјени започети добри трендови из прва четири месеца, до краја године
дотације из буџета на име исплате пензија могле да се смање на 35 процената, изјавио је данас
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
"Ми смо ове године предвидели да ћемо имати учешће у буџету за дотације за пензије око 37,19
одсто, а уколико се настави овај тренд из прва четири месеца ми ћемо годину завршити са
близу учешћем од 35 одсто, што је мање него икада", рекао је Вулин новинарима.
Те дотације су, подсетио је, 2008. биле око 40 одсто, а 2012. чак 41 одсто.
Како је додао, оживљавањем привреде, већим доприносима, мањим радом на црно може се
допринети смањивању дотација из буџета за пензије.
"Можемо онда да кажемо да је наш систем одржив уколико економија буде радила на овај
начин и ако будемо повећали број запослених и остварили већу наплату доприноса", рекао је
он.
Вулин је додао да је важно што се појављују позитивни трендови када је у питању област
пензијског осигурања.
Министар Вулин рекао је и да сваке године у наш систем пензионог осигурања "уђе" близу
100.000 људи, а из њега изађе око 80.000.
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Како каже, постоје неповољни трендови у погледу тога што је наш пензиони систем такав да је
однос између запосленог и пензионера скоро један на један.
"То су изразито неповољни трендови, али на то не моземо брзо да утичемо јер је наша наша
нација после Јапана настарија и просечна старост становништва у Србији је око 43 године и тих
неповољних трендова нећемо моћи да се решимо брзо", рекао је Вулин.
У Србији је око 1, 7 милиона пензионера и приближно толико је и запослених, и тај уједначен
однос, како је истакао Вулин, ствара одређене потешкоће и поставља питање у којој мери је
одржив наш пензиони систем.
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