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Vulin: Zaposlenost veća za 1,5 odsto 
Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je 
danas da je zaposlenost u Srbiji od 1. januara do danas povećana za 1,5 odsto i dodao da 
je time ušteđeno 7,5 milijardi dinara 

 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je 
zaposlenost u Srbiji od 1. januara do danas povećana za 1,5 odsto i dodao da je time ušteđeno 7,5 
milijardi dinara iz državnog budžeta za penzije 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je 

zaposlenost u Srbiji od 1. januara do danas povećana za 1,5 odsto i dodao da je time ušteđeno 7,5 

milijardi dinara iz državnog budžeta za penzije. 

"Isplatom penzija za jul, koje se isplaćuju u avgustu, zahvaljujući povećanom nivou doprinosa, povući 

će se 7,5 milijardi dinara manje iz budžeta, da bi penzije bila isplaćena", rekao je Vulin. 

On je novinarima u Vršcu, gde je obišao tamošnji Gerontološki centar, objasnio da zahvaljujući 

povećanim doprinosima, povećanoj zaposlenosti, 7,5 milijardi dinara državnog budžeta neće biti 

potrošeno na penzije kao što je predviđeno Zakonom o budžetu. 

"U odnosu na početak ove godine, od 1. januara do danas, na osnovu evidencije PIO fonda, broj 

novoprijavljenih osiguranika je 1,5 odsto", rekao je Vulin. 

Kako je dodao, statistika može svašta da prikaže, pa može da kaže i da je crno belo, a belo crno, ali 

"ovo je novac". 

"Ovo su konkretna imena ljudi koji su od 1. januara počeli da uplaćuju svoje penzione doprinose - to 

ne može da se lažira. Zaposlenost u ovoj zemlji je povećana za 1,5 odsto i tako je ušteđeno 7,5 milijardi 

dinara za penzije iz budžeta", zaključio je ministar. 
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Траже накнаду, а очерупали фабрике 
Због неуспешних приватизација и трговине са сумњивим купцима држава ће само поводом две 

краљевачке фабрике морати да плати више од десетак милиона евра иако су се бивши 

власници и те како окористили 
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Краљево – Некада се свечано најављивало покретање и проширење производње и развој, не 
само фабрика већ и читавог краја, а данас су фабричке хале опустошене...Чекају се нови купци, 
а рачуни са старим још нису сведени па су у току судски поступци. Таква је ситуација са две 
бивше краљевачке фабрике, два гиганта: Фабриком вагона и „Магнохромом”. 
Пошто нису испунили инвестиционе обавезе, пре пет година, раскинут је купопродајни уговор 
са украјинском фирмом „Азовимпекс”, која је требало да постане нови власник Фабрике вагона. 
Без обзира на то што су, док су овом фабриком газдовали, а послујући посредством кћерке 
фирме, узимали профит и што још то пословање није испитано, поменута украјинска фирма је 
Фабрику вагона тужила. Привредни суд у Београду недавно је донео одлуку да се Украјинцима 
надокнади штета „због неистинитог приказивања стања приликом купопродаје”, у висини од 
око четири милиона евра. Том износу се додаје још и 3,2 милиона динара судских трошкова. 
Али, ту није крај, јер бивши власници од Фабрике вагона, односно од државе још потражују око 
седам милионa евра на име комерцијалног задуживања. 

Тако, уместо најављиваног процвата вагоноградње и повратка старе славе „композиција” jе 
скренула у пословни суноврат. Данас је у овом краљевачком предузећу покренут стечајни 
поступак, а од некада четири хиљаде на списку запослених је свега двадесетак радника. Шта ће 
даље бити и имали на помолу новог власника и стратешког партнера још нико не зна. 

Још је чуднија и занимљивија прича о неуспелој приватизацији „Магнохрома”, коју дознајемо 
од Ђорђа Косановића, заступника капитала и генералног директора „Магнохрома”. Та 
фабрика, од два велика погона, производње електротермичких и производње ватросталних 
производа била је продата индијској компанији „Глобал стил”. Индуси су, такође, најављивали 
нови почетак, нову технологију, зато су наводно демонтирали и исекли део вредне старе 
опреме, коју су продавали као старо гвожђе. Све више су се и задуживали, али на рачун 
„Магнохрома” којег су на вересију и купили. 

Половином те 2006.године пазарили су капитал и обавезе па су имовину платили 1,1 милион 
евра, и обавезали се да измире комерцијалне дугове од око 17 и још уложе 23 милиона евра. То 
су само делимично испунили. Капитал су платили тако што су се још пре потписивања уговора, 
задужили код Хипо банке за тај износ. Банци су као обезбеђење дали имовину „Магнохрома”, 
чији власници још нису ни били. Насупрот томе, од њих, као гаранцију у купопродајном послу, 
Агенција за приватизацију узима свега 300.000 евра. Истина, „Глобал стил” тај кредит враћа, 
али се потом задужује са још пет девизних кредита у висини од око четири милиона евра. 
Гаранција банци је опет „Магнохромова” имовина, чак 13 објеката фабрике електротермичких 
производа и четири објекта у фабрици ватросталне индустрије. Од тог кредита 1,7 милиона 
евра пребацују у Сингапур и Дубаји, наводно као аванс за репроматеријал који никада није 
стигао. Нови власници „Магнохрома” такође се задужују и на име потрошње струје, гаса, ПДВ-
а, пореза и доприноса, плата радницима...Све то у износу од чак 20 милиона евра, а за део тога 
под хипотеку дају део имовине „Феропромета”, једног „Магнохромовог” пословног центра. 
После годину и по дана од приватизације, 19.децембра 2007. године агенција са „Глобал 
стилом” раскида купопродајни уговор. 

Ко и колико, после свега, добија? Агенција за приватизацију повлачи према поменутој 
банкарској гаранцији, 300.000 евра. За све дугове „Магнохром” тужи „Глобал стил”, али од 
Привредног суда у Београду стиже одлука према којој није крива компанија, већ појединац, 
њихов директор Џавајт Паша, који нашем правосуђу није и ко зна када ће бити доступан. Хипо 
банка, посредством међународног суда, успева да од „Глобал стила” наплати четири милиона 
евра узетог кредита, али се „Глобал стил”, код Привредног суда у Краљеву појављује тражећи, 
на име тога, упис власништва над објектима који су банци дати у хипотеку... Првостепеном 
пресудом тај захтев им је одбијен, још се не зна шта ће бити после жалбе... 
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– Углавном све то је још тежак терет „Магнохрома” и велика препрека за нову приватизацији 
нарочито фабрике електротермичких производа – каже Косановић. 

М. Дугалић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-i-penzije-mogu-navise-ali-oprezno 

Плате и пензије могу навише, али опрезно 
 

Пред овај викенд Мисија Међународног монетраног фонда почела је са 
надлежнима ревизију трогодишњег аранжмана из предострожности вредним 200 
милиона евра .Разговори ће трајати десетак дана а главне теме 

Министар финансија Душан Вујовић 

су познате још од раније – почев од стање државних финансија до повећања пенyија и плата у 
јавном сектору. Тако испада да би 1. септембра , за када је планиран завршетак разговора, 
најсрећнији могли да буду баш пензионери и запослени и јавној сфери, јер им, ако је судити по 
првим вестима које је саопштио министар финансија Душан Вујовић, готово извесно следује 
пунији новчаник. 

У сваком случају, долазак делегације светског финансијског полицајца овог је пута код нас 
дочекан далеко лежерније него многе претходне визите. Влада Србије је, наиме, на време 
припремила yокера – добру слику јавних финансија. Приходи су повећани, расходи смањени, 
па је извесно да ће дефицит бити упола мањи од планираног. Очекује се да на нивоу Републике 
то смањење буде на нивоу од сто милијарди динара. На нивоу целе државе, када се саберу сви 
нивои, барата се са редом величине од 120 милијарди. То, процењују у Влади, отвара могућност 
да се плате и пензије, које су лане умањене за десет одсто, сада повећају макар за неки 
проценат. Према најавама из Немањине, користи од штедљивости државе требало би да имају 
они којима плате и пензије нису ни умањиване – јер су биле испод 25.000 динара . 

О томе како смо успели да финансијску ситуацију сведемо на прихватљив ниво декан 
Београдске банкарске акдемије др Хасан Ханић за „Дневник” каже: 

 
– Имали смо висок дефицит у односу на бруто друштвени производ. И промене су биле 
неопходне, а пензије и плате су ставка у буyету која је близу половине укупних расхода. Зато је 
једина мера, која је на кратак рок могла да да резултате, било управо смањење плата и пензија. 
Чињеница да су ти резултати дошли брзо и да су бољи од очекиваних говори нам да је то 
смањење могло да буде мање. Зато се и створио простор за повећање тих смањених плата и 
пензија, као и оних примања која су била поштеђена „сече”. 

Професор Ханић напомиње да добре резултате треба ипак узети и са дозом резерве. Обавезе из 
буyета на страни расхода јесу смањене, али то је, поред плата и пензија, учињено и на рачун 
капиталних улагања. У перспективи то неповољно делује на привредни раст, поготово у две 
наредне године. Стога је, напомиње саговорник „Дневника”, готово извесно да ћемо у те две 
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наредне године имати нулти привредни раст или ће он бити једва мало изнад црте. А томе 
треба додати и да је већ сада јасно да ћемо због велике суше ове године имати мању 
пољопривредну производњу. Потенцијални ризик, истиче декан Банкарске академије, долази 
и од чињенице да већ неколико година не успевамо да направимо привредни амбијен који би 
знатније привукао како стране тако и домаће улагаче и обезбедимо раст привреде, 
запошљавања... Јер само су то решења која обезбеђују раст на дужи рок. 

– Код других ставки, које су биле предмет договора са ММФ-ом, има такође помака у добром 
правцу. Започето је, рецимо, решавање проблема предузећа у реструктурирању. Поједина су 
добила нови рок а друга ће у стечај, мада је у неким случајевима све то пролонгирано. Слична 
је прича и са реорганизацијом јавног сектора. Почело је у ЕПС-у, Железницама, Србијагасу... 
Значајно је и то што коначно изгледа долази на ред и смањење броја запослених у јавном 
сектору . 

Ханић каже да је добро што се кренуло у тај процес, али опомиње да ће он неминовно донети 
нове трошкове...– Смањићемо издатке за запослене у тим предузећима и администрацији, али 
ту су други додатни трошкови, попут отпремнина. Уз то, многи се након напуштања јавног 
сектора неће снаћи, па ће то донети повећање трошкова за социјално угрожени део 
становништва. 

У сваком случају, Србију у наредном периоду чека и доношење Закона о финансирању локлане 
самоуправе, што је такође једна од важних ставки на агенди ММФ-а. А зашто све то није ишло 
брже, већ на првој сесији са делагацијом Фонда објаснио је министар Вујовић: постоје 
организовани отпори и административне кочнице. Но, јасно је да то као изговор неће проћи 
када Мисија следећи пут буде дошла у контролу. 

Душанка Вујошевић 
 
  
Кампања и обећања 
Избори у Србији су близу, а како се прича, биће их на свим нивоима. О томе да ли нам и одалте 
прети опаснст да опет покваримо слику о финансијама Ханић каже: „Таква опаснот увек 
постоји, али мислим да је она овог пута мања него када су биле у питању претходне кампање. 
Јер, ако је судити по досадашњим одлукама Владе и њеној одлучности да у овој сфери поправи 
ситуацију, ризик је сада ипак умањен” 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/zabraniti-nove-ugovore-na-odredjeno-vreme 

Забранити нове уговоре на одређено време 
 

После информације Министарства просвете, науке и технолошког развоја да ће 
број и преглед слободних радних места у школама бити познати до среде, 26. 
августа, Синдикат радника у просвети Србије 

 огласио се саопштењем, у којем истиче да ће за расподелу вишкова на слободна радна места 
остати само два радна дана, јер школска година почиње следећег понедељка. 

“Већ сада, многи директори школа склапају уговоре на одређено време и тако убацују у систем 
нове раднике, не чекајући листе вишкова и потреба. У исто време, на упозорење Синдиката 
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радника у просвети Србије да ће се повећати број радника на одређено време, помоћник 
министра за високо образовање Милован Шуваков тврди да се то неће догодити”, кажу у СРПС 
и предлажу Министарству да изда хитну наредбу директорима школа да не продужују уговоре 
на одређено време с постојећим радницима (који су радили у протеклој школској години) и да 
не склапају уговоре с новим радницима. 

Како истичу, тако би се створила могућност да, у првих 15 дана школске године школе 
искористе објављене листе вишкова и потреба и спроведу први круг преузимања. У исто време, 
радне групе за праћење вишкова по школским управама морале би већ крајем недеље да 
започну контролу листа и преузимања, кажу у СРПС. 

Подсетимо, протекле недеље Министарство просвете објавило је шифроване листе 
технолошких вишкова у просвети, које су подигле велику прашину у јавности. Помоћник 
министра др Милован Шуваков на последњем састанку са синдикатима и руководиоцима 
школских управа навео је да је школама већ упућен допис да уносе податке у информациони 
систем о слободним радним местима, како би јавности била доступна и листа слободних места, 
односно потреба школа. Он је навео да су листе по први пут јавне, те да служе као један вид 
јавне контроле, што су синдикати поздравили. 

 
Представници Министарства наредне недеље одржаће састанке и са свим директорима 
основних и средњих школа по Србији. 

И. В. 
 

 

 


