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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520536/Plate-i-penzije-jos-dugo-nece-biti-povecavane 

Plate i penzije još dugo neće biti povećavane 

G. Bulatović  

Od Nove godine biće ukinuta formula po kojoj su prethodnih godina povećavane penzije i plate u 

javnom sektoru, saznaje „Blic“. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

Ta povećanja do sada su bila uobičajena za svaki april i oktobar. Izmene Zakona o budžetskom 

sistemu koje je Vlada uputila u skupštinsku proceduru i o kojim će se odlučivati narednih dana ne 

predviĎaju nikakvu novu formulu koja bi u narednom periodu omogućila bilo kakvo povećanje 

primanja onih koji zavise od budžeta i države. 

  

Od iduće godine moći će da se razmišlja o povećanju plata u javnom sektoru samo ako se iznos 

troškova za njihovu isplatu smanji na nivo ispod sedam odsto bruto društvenog proizvoda (BDP). 

Koliko je to daleko, najbolje govori podatak da rashodi za plate u javnom sektoru danas čine 11 

odsto. 

  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520536/Plate-i-penzije-jos-dugo-nece-biti-povecavane
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Kada su u pitanju penzije, o njihovom povećanju ne može biti reči dok se njihov nivo učešća u 

rashodima države ne smanji sa sadašnjih 13 na 11 odsto BDP-a. Uz to, penzioneri će deliti sudbinu 

zaposlenih u javnom sektoru, tj. neće biti moguće da rastu penzije ukoliko u isto vreme ne bude 

predviĎeno i uvećanje plata. 

  

Do većih primanja ima još prepreka. Tako, i kada se ispune svi ti uslovi, kada se uštedi toliko da 

bude potpuno jasno da smo izašli na „zelenu granu“, ministar finansija može preporučiti povećanje 

plata i penzija samo za procenat rasta cena na malo i rasta BDP-a ako je on preko tri odsto. Kako 

se u narednoj godini optimistički predviĎa pad BDP-a od 0,5 do 0,8 odsto, a u godini nakon toga ne 

više od 1,45 odsto, sve ukazuje na to da će primanja biti zacementirana na dug period. Iako je 

Vlada predložila izmene Zakona o budžetskom sistemu, nije predvidela promenu fiskalnih pravila 

po kojima je ciljani godišnji fiskalni deficit jedan odsto BDP-a, a dug države do 45 odsto BDP-a. 

  

Da podsetimo, deficit budžeta je skoro osam odsto BDP-a, a dug države oko 70 odsto BDP-a. 

  

- Pravila su ostala ista jer tako želimo da pokažemo da je to nivo deficita i visine javnog duga kome 

težimo - kažu za „Blic“ u Nemanjinoj 11. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520489/Ekonomisti-Dobro-je-da-Kinezi-kupe-bilo-koju-srpsku-firmu 

Ekonomisti: Dobro je da Kinezi kupe bilo koju 
srpsku firmu 

Tanjug  

Agenciji za privatizaciju do sada je pristiglo 18 pisama o zainteresovanosti od kineskih firmi, i to za 
11 srpskih preduzeća i tri banje, saznaje Tanjug, a ekonomski analitičari ocenjuju da bi u svakom 
slučaju bilo dobro da se proda bilo šta od toga. 

Poznavaoci tvrde da od 11 firmi za koje su Kinezi poslali pisma o zainteresovanosti, "zlatnu koku" 
predstavlja "Budimka" iz Požege, za koju se interesuju mnogi privrednici i iz drugih zemalja. 
 
"Budimka" proizvodi voćne sokove i koncentrate, džemove, konzervisano voće i povrće, ima i zasad 
jabuke na 11,5 hektara i maline u plastenicima. 
MeĎutim, problemi ove firme počeli su da se gomilaju nakon neuspešne privatizacije, kad 
"Budimka" gubi tržište. 
 
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević rekao je Tanjugu da bi bilo dobro ako bi Kinezi kupili 
"Budimku" i nastavili staru proizvodnju. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520489/Ekonomisti-Dobro-je-da-Kinezi-kupe-bilo-koju-srpsku-firmu
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"Ako bi ova firma oživela, ona bi pomogla onima koji se bave poljoprivredom i voćarstvom. To bi 
bilo jako dobro", rekao je Kovačević. 
 
Prema rečima tog analitičara, na spisku Agencije za privatizaciju su ostale firme koje praktično 
niko nije hteo da kupi, i zato je svaka vest o zainteresovanosti dobra. 
 
"Jako je dobro ako neko kupi ta preduzeća i upotrebi ih za proizvodnju, a naročito izvoz, makar i 
skroman. Ovo je po ko zna koji put pokušaj da se one privatizuju i bićemo zadovoljni ako se išta 
korisno uradi", kaže Kovačević. 
 
Ekonomista Ljubomir Madžar slaže se da je većina tih firmi bez ekonomske vrednosti, sa 
nagomilanim dugovima, te smatra da bi trebalo da prodamo Kinezima šta god možemo. 
 
"Te firme su već obezvreĎene i vreme im ne ide u prilog. Već su dugo u stanju restrukturiranja, 
nikako da se 'udome', a što se duže čeka, to su manje šanse da se nekome prodaju. Posebno je 
slaba šansa da se 'istera' neka cena", rekao je Madžar, dodajući da su subvcencije koje država za 
njih izdvaja velike. 
 
I Svetska banka je procenila, dodaje on, da je ukupan iznos subvencija za firme u restrukturiranju 
oko 700 miliona evra godišnje. 
 
"Te firme nas koštaju a nemaju ekonomsku budućnost. Podržavam ideju da se prodaju Kinezima. S 
druge strane, to je i njima prilika da čvršće zagaze u našu zemlju. A oni imaju novac, investiraće. 
Čak su i tehnološki uznapredovali", navodi Madžar. 
 
Kineske kompanije su do sada poslale pisma o zainteresovanosti za obe beogradske fabrike traktora 
IMT i IMR, za poljoprivredne firme "Bačka ad", "7. juli", "PIK Zemun", "Budimka" iz Požege i 
"Graničar" iz Gakova. 
  
Pisma o zainteresovanosti su poslali i za "Industriju stakla Pančevo", Zastava kamione i Zastava 
specijalne automobile, te za JP za podzemnu eksploataciju uglja "Resavica". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520469/Kinezi-hoce-IMT-IMR-Resavicu-ali-i-tri-srpske-banje 

Kinezi hoće IMT, IMR, Resavicu, ali i tri srpske banje 

Tanjug  

Kineske kompanije poslale su 18 pisama o zaineresovanosti za privatizaciju 11 srpskih preduzeća, 

meĎu kojima su i IMT, IMR, PIK Zemun, Resavica, ali i tri banje - Niška, Ribarska i Sokobanja, 

saznaje Tanjug. 

Ribarska banja 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520469/Kinezi-hoce-IMT-IMR-Resavicu-ali-i-tri-srpske-banje
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Kineska kompanija "China national electric engineering tehnology corporation limited" poslala je 

pisma o zainteresovanosti za obe beogradske fabrike traktora IMT i IMR. 

 

Za tri srpske fabrike, stigla su pisma od po dve kineske firme. Primera radi, za poljoprivredno 

preduzeće "Bačka ad" pisma su poslale kineske firme "Shandong wanbao group" i "Shandong art 

agriculture". 

Poljoprivredno industrijski kombinat "7. juli", takoĎe je privukao iste dve kineske firme koje su 

poslale pisma o zainteresovanosti. "Shandong wanbao group" je još zainteresovan i za PIK Zemun, a 

"Shandong art agriculture" za poljoprivredne firme Budimku iz Požege i Graničar iz Gakova. 

 

Potencijalna dva kupca iz Kine ima i Industrija stakla Pančevo - "Sinoma international engineering" i 

"China glass holdings", dok Zastava kamioni imaju dva pisma o zainteresovanosti kineskih kompanija 

" Beiqi foton motor" i "Anhui jianghuai automobil". 

 

Kineski "Hiamen golden dragon bus" zainteresovan je za Zastava specijalni automobili Sombor, do je 

kompanija "Sinohydro corporation" zainteresovana za privatizaciju JP za podzemnu eksploataciju 

uglja Resavica. 

 

Pored preduzeća, jedna kineska kompanija "Bressington LTD China" zainteresovana je i za kupovinu 

tri srpske banje. 

 

Iako su zvaničnici rekli da se srpske banje na spisku Agencije za privatizaciju neće privatizovati dok 

se ne reše sporovi koje država ima sa Fondom PIO oko vlasništva nad tom imovinom, ova kineska 

firma je poslala pisma o zainteresovanosti za privatizaciju Specijalne bolnice Ribarska banja iz 

Kruševca, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja i Specijalnu bolnicu Sokobanja. 

 

 

Antić: Kina zainteresovana i za "14. oktobar" i "Prvu 

petoletku" 

Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je ranije danas 

da su i da su kineske kompanije zainteresovane za kupovinu 

kruševačke fabrike "14. oktobar" i "Prve petoletke" iz 

Trstenika. Mada, pisma o zainteresovanosti za kupovinu tih 

firmi još nisu pristigla. 

"Kineski premijer je tražio od nas da mu dostavimo koja su to 

naša preduzeća i koje njihove kompanije su zainteresovane, 
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da bi se dao jedan dodatni podsticaj svemu tome", rekao je 

Antić. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pre-budzeta-za-2015-jos-jedan-rebalans.sr.html 

Пре буџета за 2015. још један ребаланс 
 

Предлог буџета за наредну годину, којим је предвиђен дефицит од 158,6 милијарди динара, 
стигао је јуче у Скупштину Србије. Посланици ће о њему расправљати идуће недеље, али се 
још не зна кад ће дебата почети, будући да ће, пре тога, на дневном реду, како је новинарима 
рекао Верољуб Арсић (СНС), бити још један ребаланс буџета за ову годину. 

Према Арсићевим речима, ребаланс буџета за ову годину не предвиђа промене у укупној маси 
средстава у „републичкој каси”, већ прерасподелу новца. Он није прецизирао о каквој се 
прерасподели ради, а опозиција спекулише да је разлог ребаланса садржан у Предлогу закона 
о преузимању обавеза „Ер Србије” и претварању тих обавеза у јавни дуг. Овај закон стигао је 
јуче у парламент, а влада је затражила да се он размотри и усвоји по хитном поступку. Ради 
се, иначе, о обавезама старог предузећа „Јат ервејза”. 

У образложењу закона, између осталог је наведено: „Однос између ’Ер Србије’ и Републике 
Србије, након ступања на снагу овог закона, дефинисаће се посебним уговором са циљем 
испуњавања одредаба Уговора о услугама подршке закљученог између влада Србије и „Етихад 
ервејз ПЈСЦ” и „Ер Србија”. На овај начин ће се омогућити доношење одлуке о отпису 
потраживања насталих по основу овог програма у периоду од 2015. до 2018. године, а у складу 
с одредбама Уговора о услугама подршке.” 

Реагујући на најаву ребаланса, Борислав Стефановић (ДС), рекао је новинарима у српском 
парламенту да „ребаланс служи зато да се испеглају финансијски потези владе, пошто постоје 
давања која треба покрити, а реч је, првенствено о ’Ер Србији’.” Према Стефановићевим 
речима за „Ер Србију” „треба 160 милиона евра и то власт мора прво да легализује кроз 
ребаланс да би то у буџет за наредну годину увели као нешто што је законска обавеза”. 

М. Чекеревац 

 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pre-budzeta-za-2015-jos-jedan-rebalans.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-dobrovoljni-odlazak-otpremnina-od-200-evra.sr.html 

За добровољни одлазак отпремнина од 200 евра 

Само док је министар привреде био Саша Радуловић радницима следовало 300, док су пре тога 

добијали 100 евра по години стажа 

Ако се зaпослени у неком од 502 предузећа чији статус тек треба да буде решен одлуче да 
напусте посао и узму отпремнину добиће 200 евра по години стажа, уместо досадашњих 300 
евра. Ради се о предузећима која су у надлежности Агенције за приватизацију. 

Тако је крајем новембра одлучила Влада Србије, кажу у Министарству рада. Они подсећају да 
отпремнине нису увек износиле 300 евра, већ да је од 2005. године до августа 2013. године 
исплаћивано 100 евра по години стажа. Затим је Министарство привреде износ за отпремнине 
подигло на 300 евра и то је важило само шест месеци, тачније док је на челу тог министарства 
био Саша Радуловић. Зашто су сада смањене на 200 евра нисмо добили одговор, али се 
претпоставља да су разлог мере штедње. 

Оно што је сасвим сигурно то је да је у Транзиционом фонду намењеном за отпремнине за 
следећу годину опредељено 16 милијарди динара или око 130 милиона евра. Према неким 
ранијим проценама у предузећима из портфолија Агенције за приватизацију ради око 85.000 
људи. Отпремнине су вероватно смањене зато што је установљено да неће бити довољно 
новца да се намире сви радници. Јер, према подацима којима располаже Зоран Михаиловић, 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, до сада се за отпремнине пријавило око 
10.000 радника. 

Занимљиво је да Ранка Савић, председница Асоцијација слободних и независних синдиката 
тврди да ће, због уштеда у буџету, отпремнине бити смањене на 100 евра. На наше питање 
одакле јој та информација она каже „то је влада саопштила због специјалних мера штедње”. 

У Министарству привреде одговарају да то није тачно и наглашавају да је влада 27. новембра 
усвојила измењену одлуку о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу 
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију. А она прописује да 
радницима са више од 10 година стажа следује по 10 просечних зарада у Републици, а за 
остале новчане накнаде од 200 евра у динарској противвредности по години стажа и то по 
средњем курсу. Запослени у предузећима у реструктурирању који буду проглашени као вишак, 
а којима до испуњења првог услова за пензију недостаје до пет година, могу да остваре право 
на посебну новчану надокнаду. Они могу да рачунају на отпремнину и 31.000 динара месечно 
од Националне службе за запошљавање. 

Све ово се односи на предузећа са већинским државним капиталом која су 13. августа 2014. 
године била у процесу реструктурирања или у процесу припреме за приватизацију. 

Михаиловић сматра да је повучен погрешан ред потеза јер се увелико анкетирају радници, а 
да се не зна даља судбина предузећа. 

– Требало је прво продати или довести стратешког партнера, који би се изјаснио колико му је 
радника потребно. Овако се радници сами пријављују и то углавном најбољи, тако да ће 
већина предузећа остати без стручног кадра – сматра Михаиловић. 

То потврђује и Ранка Савић, која каже да се у ИМР-у 268 најбољих радника пријавило за 
одлазак, иако то предузеће ради у две-три смене и има уговорен извоз за Етиопију. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-dobrovoljni-odlazak-otpremnina-od-200-evra.sr.html
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Михаиловић указује да је оквирно између 5.000 и 6.000 људи запослено у око 200 предузећа 
која одлазе у стечај. Од тога у 80 фирми нема ниједног запосленог, већ су само љуштуре на 
папиру, а у око 90 предузећа постоје један или два радника. 

– То су фантомске фирме. Рецимо „Застава” има само директора и постоји само на папиру. 
Није угашена да не би пореметила „Фијат” – каже Михаиловић. 

Министарство привреде је имало обавезу да до 30. новембра изађе за планом која предузећа 
иду у стечај, ко ће бити понуђен на продају, а коме траже стратешког партнера. То још није 
учињено. Овог месеца Агенција за приватизацију већ је требало да распише јавна надметања. 
Све, иначе, треба да се заврши до краја априла да би се до 1. маја знало има ли купаца за та 
предузећа или иду у стечај заједно са оних 200 које ће ставити катанац на браву већ при првом 
разврставању.  

М. Авакумовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Strajk-se-nastavlja-djaci-mozda-bez-zakljucenih-ocena.sr.html 

Штрајк се наставља, ђаци можда без закључених 
оцена 
 

БЕОГРАД – Синдикати просвете настављају штрајк, и у понедељак, 22. децембра потпуно ће 
обуставити рад у школама и одржати протесте у већим градовима, најављено је данас на 
заједничкој конференцији за новинаре. 

Због незадовољства преговорима са владом, они најављују и могућност незакључивања оцена 
и неизвестан почетак другог полугодишта. 

„Ако влада неће да уложи у образовање, изгубиће образовање”, рекао је председник 
Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић. 

Синдикати су у законском штрајку шесту недељу и траже да им се не смањује зарада, а 
челници четири репрезентативне синдикалне организација су на заједничкој конференцији 
затражили од владе да убрза преговоре о њиховим захтевима ако, како су навели, жели добро 
просвети Србије. 

У понедељак неће бити наставе у школама чланицама Синдиката образовања Србије, Уније 
синдиката просветних радника, Синдиката радника у просвети Србије и Гранског синдиката 
„Независност”, у које је учлањено око 80 одсто запослених у просвети. 

Чланство синдиката протестоваће у понедељак на трговима у већим градовима у Србији, а 
окупљање је предвиђено и на београдском Тргу Николе Пашића а одатле и шетња до седишта 
владе и Министарства просвете. 

Челници синдиката, на поновљена питања новинара, међутим, нису могли прецизно да наведу 
да ли су изричити у најави да не закључују оцене, с обзиром да на пример у Војводини распуст 
почиње у среду и оцене су углавном већ закључене, а слично је и у остатку Србије где се ђаци 
распуштају 30. децембра. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Strajk-se-nastavlja-djaci-mozda-bez-zakljucenih-ocena.sr.html
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На скупу је речено да ће ових дана „бити на вези” са својим чланством по том питању и 
објашњено да професори закључују оцену али је она извесна и последњу реч даје тек 
одељењско веће. 

Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић, сматрајући да је 
скандалозно што на територији једне државе постоје два школска календара, различита за 
војвођанске ђаке и остатак Србије, истакла је да синдикат никога не жели да стави у 
неравноправан положај, тиме што ће негде оцене бити закљуцне а негде можда не. 

Синдикати, како каже, штрајком поготову не желе да „жртвују децу”. 

„Све што радимо је у инересу деце. Смисао штрајка није у томе што су професори размажени, 
хистерични, него да сутра наша деца у школама добију добро образовање”, рекла је Јанковић. 

Она сматра да у просветном буџету има довољно новца и да се лако може пронаћи 22 милиона 
евра колико је годишње потребно да зараде просветара остану на истом нивоу. 

За 2015. годину за просвету је предвиђен 121 милион евра, рекла је она и навела да огромну 
ставку чине издвајања за сминаре који су, како каже, постали баласт а не потреба. 

Чак је и Министарство просвете то увидело и покушава да заустави експанзију бесмислених 
семинара, које често држе људи који никад нису ушли у учионицу, рекла је Јанковић. 

Председник Гранског синдиката просвете „Независност” Томислав Живановић истиче да је 
наставак штрајка упозорење влади да, како каже, убрза преговоре са синдикатима о њиховим 
захтевима. 

„Стање у просвети је катастрофално”, рекао је Живановић, наводећи да је на пример плата 
спремачице на Аеродорму „Београд” два и по пута већа од наставничке. 

Потпредседник Синдиката образовања Србије Радомир Шојановић подсетио је да је просечна 
плата у просвети 39.000, мања од републицког просека. 

Танјуг 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/nastavlja_se_strajk_prosvetara_u_skolama.55.html?news_id=294489 

Nastavlja se štrajk prosvetara u školama 
AUTOR: V. A. 

Beograd - Sindikati prosvetnih radnika nastavljaju štrajk, a u ponedeljak, 22. decembra, potpuno 

će obustaviti nastavu na jedan dan i održati proteste u svim većim gradovima u Srbiji. Prosvetari će 

se u Beogradu u podne okupiti na Trgu Nikole Pašića, a potom je planirana šetnja do Ministarstva 

prosvete i Vlade, rečeno je na jučerašnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare sva četiri 

reprezentativna sindikata obrazovanja.  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/nastavlja_se_strajk_prosvetara_u_skolama.55.html?news_id=294489
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Iako sindikati najavljuju mogućnost da ocene neće biti zaključene, Štrajkački odbor još nije doneo 
takvu odluku, niti je to sugerisano nastavnicima u vojvoĎanskim školama, u kojima se u utorak, 23. 
decembra, završava prvo polugodište. Na pitanje Danasa da li bi takav potez doveo u 
neravnopravan položaj Ďake iz Srbije, koji na raspust odlaze 30. decembra, Jasna Janković iz Unije 
sindikata prosvetnih radnika odgovorila je odrečno, uz ocenu da je „skandalozno“ da u jednoj 
državi postoje dva školska kalendara. Sindikati kažu da će biti „na vezi“ sa svojim članstvom, ali da 
se eventualna odluka o nezaključivanju ocena može očekivati tek u sredu. 

- Ne bih volela da se u ovom štrajku govori o žrtvovanju dece, jer sve što radimo je u njihovom 
interesu, da bi imali kvalitetno obrazovanje - navela je Jankovićeva. 

Sindikati su poručili da neće prekinuti štrajk dok ne potpišu sporazum sa vladom i da više ne veruju 
nikakvim obećanjima, jer su mnogo puta bili izigrani. Jasna Janković je rekla da se u budžetu 
Ministarstva prosvete lako može pronaći 22 milijarde evra, koliko je godišnje potrebno da se 
nadomesti smanjenje plata zaposlenih u prosveti za 10 odsto. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-ceka-nas-veoma-teska-godina 

Вулин: Чека нас веома тешка година 
 

Министар за рад, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да ће идућа, 
2015. година, бити веома тешка и да ће то бити година штедње. По његовим речима, 

прави резултати и квалитети спроведених мера биће видљиви у 2016. години. 

Вулин је на конференцији „Економист: Свет у 2015”, рекао да се морамо носити с изазовима, а 
да ће циљ Министарства бити ново запошљавање и даљи пад незапослености. 

Он је казао да је Министарство рада учествовало у свим мерама штедње и да је уштедело око 
1,8 милијарду динара, и то на платама и пензијама, али да ни један једини динар није уштеђен 
на име социјалних давања. Министар је поновио да се та давања у наредној години неће 
смањивати и да је то одлука Владе. 

– Очекујем да ће доћи до пада незапослености и да ће бројка од 17,6 одсто и даље падати – 
рекао је Вулин. 

Он је прецизирао да је највише оних који су из сиве зоне прешли у легалне токове, односно 
оних који су нешто радили, а које систем није препознавао, а таквих је 14.464. Вулин је навео 
да су инспектори рада за првих шест месеци ове године имали 18 одсто више теренских 
прегледа у односу на целу прошлу годину. 

Што се тиче нових запошљавања, Вулин је рекао да ће ове године Национална служба за 
запошљавање имати на располагању повећан буyет од 2,8 милијарде динара, а још 500 
милиона динара поредвиђено је за обуке и увођење у систем рада особа с инвалидитетом. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-ceka-nas-veoma-teska-godina
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Ове године за нова запошљавања била је предвиђена 1,8 милијарда динара, а захваљујућиу 
повећању свота за нова запошљавања, очекује се да ће тим парама бити обухваћено укупно 
130.000 особа. 

– У времену штедње, препознали смо где би требало повећавати средства, а то је за нова 
запошљавања – рекао је Вулин. 

Он је рекао да ће идуће године на рапослагању бити различите субвенције за нова 
запошљавања, као и за запошљавање младих, али и за самозапошљавање. 

Министар се осврнуо и на мере које ће бити предузете у наредном периоду, истичући да, када 
се реши проблем предузећа у реструктурирању и када се исплате отпремнине, идуће године 
биће приметно да нисмо уплатили 708 милиона евра, што смо радили свих ових година за 
одржавање предузећа у реструктурирању. 

Вулин је истакао да је веома значајно што се неће повећавати ниједан порез, већ ће се само 
ефикасније наплатити оно што сада постоји. 

Д. В. 
  

Израда социјалних карата 
Вулин је рекао да ће Министарство рада идуће године наставити законодавну активност и рад 
на изменама више закона, међу којима су Закон о социјалној заштити, Породични закон, али и 
доношењу новог закона о ПИО, као и закона о социјалном предузетништву, о борачкој заштити, 
о безбедости на раду. 

Он је рекао да су то закони који су деценијама чекали да буду на дневном реду, што се измена 
тиче. 

По неговим речима, биће настављен рад на формирању социјалних карти јер је то пројекат 
који ће променити Србију, односно њену државну администрацију, будући да је циљ да уреди 
функционисање државних регистара. 

 

 

 


