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Из стечаја наплатили пола милиона по раднику 
Аутор: Раде Станковић 

 
Некадашњи радници Туристичке организације „Жупа” у стечају добили 77 одсто својих потра-
живања, односно око пола милиона по раднику 
Крушевац – Одбор поверилаца за наплату потраживања некада познатог Туристичко-угости-
тељског предузећа „Жупа” обратио се медијима да би показао како су некадашњи радници тог 
предузећа из стечаја успели да наплате 77 одсто судски признатих потраживања, што је реткост 
у Србији. Председник већа Самосталног синдиката – Крушевац Миленко Михајловић похвалио 
се учинком правне службе тог синдиката, наглашавајући да је случај радника ТУП „Жупа” је-
динствен у Лазаревом граду по висини износа наплате потраживања поверилаца трећег реда у 
стечајном поступку.  
На списку за исплату из стечајне масе „Жупе” нашло се 120 радника. Они су у просеку добили 
по 20 плата, односно око пола милиона динара по раднику. Неки од њих, ипак, разматрају мо-
гућност како да наплате и преостала 23 процента, али је већина задовољна, схватајући да ис-
платом поверилаца трећег реда долази крај предузећа у стечају, односно ликвидација и да неме 
готово никаквих шанси да сви наплате комплетно потраживање. 
 

 
 
Синдикат Заставе оружја најавио протест радника те фабрике  у Београду 

Крагујевачки оружари данас пред Скупштином Србије 
 
Синдикат Заставе оружја најавио је за сутра протест радника те фабрике у Београду, односно 
испред Скупштине Србије, у којој је почела расправа о Нацрту закона о производњи и промету 
наоружања и војне опреме. 
Новим законом је предвиђена и приватизација домаће војне индустрије, чему се крагујевачки 
оружари већ дуже енергично противе. Радници Заставе оружја још од краја прошле године 
траже од надлежних у Влади и Министарству одбране да та фабрика, због, како сматрају, њеног 
стратешког значаја за безбедност земље, буде изузета из будуће приватизације војне 
индустрије. Око 1.200 Заставиних оружара колико их се, према званичној информацији, 
пријавило за пут у Београд, подсетиће надлежне у Влади и Министарству одбране, али и 
посланике у парламенту на тај свој захтев, од којег, како поручују, и даље не одустају. 
Нацртом закона о производњи и промету наоружања и војне опреме предвиђена је, подсетимо, 
продаја до 49 одсто капитала најзначајнијих домаћих војних фабрика: Заставе оружје, Првог 
партизана из Ужица, Слободе из ^ачка, Крушика из Ваљева, Прве искре из Барича, те Милана 
Благојевића из Лучана, које чине групацију Одбрамбена индустрија Србије (ОИС). Инострани 
или домаћи инвеститори појединачно могу да купе највише 15 одсто капитала неке од ових 
фабрика. У свим осталим предузећима војне индустрије, инвеститори могу да купе више од 50 
одсто удела, и тако постану њихови већински власници. 
Радници Заставе оружја захтевају да та фабрика и даље остане у државном власништву, јер су 
убеђени да ће држава да донесе закон којим ће бити омогућено иностраним и(ли) домаћим 
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инвеститорима и компанијама да постану већински власници и фабрика ОИС. Страхују да ће та 
промена изазвати драстично смањење производње, отпуштање радника и рад за ниске зараде. 
Директор Заставе оружја Милојко Брзаковић каже да разуме бојазан радника, али да је сигуран 
да приватизација војне индустрије неће имати последице које је оставила промена власништва 
у остатку српске привреде. Најпре стога што се у случају најзначајнијих домаћих војних 
фабрика ради о њиховој докапитализацији, односно о томе да ће инвеститорима и 
компанијама да буде понуђено до 49 одсто њиховог капитала, док ће држава и даље да остане 
власник већинског пакета акција. 
– Сигуран сам да ће купци капитала фабрика одбрамбене индустрије да буду озбиљне и 
кредибилне компаније из оружарске делатности. Имам уверавања Владе и Министарства 
одбране да ће тако да буде, и немам разлога да у то не верујем – рекао је Брзаковић за наш 
лист. 
Слично мисли и бивши директор Заставе оружја Раде Громовић, који потврђује да се у овом 
случају не ради о приватизацији већ о докапитализацији фабрика ОИС, што значи да држава 
остаје њихов већински власник па „нема ни говора о томе да ће бити угрожен опстанак војне 
индустрије, а тиме и безбедност земље“. 
 

Иницијативе: Нови закон о штрајку наставља гушење права на штрајк 
 
Важећи Закон о штрајку донет је 1996. године, док је у привреди формално још увек 
доминирала друштвена својина, а суштинску власт држала владајућа партија посредством 
директорског ешалона. 
Једина брига законодавца био је ризик да социо-економско незадовољство радника прерасте у 
побуну против власти. Та власт је пала 2000. године захваљујући побуни колубарских рудара. 
Нова власт је задржала Закон о штрајку, и користила га за обрачуне са радничким борбама 
против корупције у приватизацији друштвене својине. Та власт је пала 2012. године 
захваљујући обећањима опозиције да ће казнити корупцију у приватизацији, наводи се у 
заједничком саопштењу Иницијативе Не да(ви)мо Београд, Маркс21, 7 
захтева и Социјалдемократске уније. 
Како су саопштили напокон, Министарство за рад сада предлаже Нацрт новог закона о 
штрајку. Нацрт доноси извесна побољшања у односу на важећи Закон, који је био репресиван и 
у време када је ступио на снагу, пре 22 године, а неуставан је већ 12 година. Та побољшања 
(нпр. дозвољава се штрајк ван круга предузећа), су скоро без икаквог значаја за раднике у 
Србији данас. Нацрт већ у првом члану истиче да му је предмет „право запослених на штрајк“, 
иако доминантна већина радника у Србији одавно више нису запослени, већ ангажовани по 
привременим, повременим, сезонским, усменим, лизинг и сличним или горим условима. 
Министарство очигледно није ни намеравало да заштити уставно право на штрајк, већ да 
препречи бунт и оних преосталих запослених, претежно у јавном сектору, који још увек могу да 
се супродставе даљој пљачки јавних добара. Предлоге за отклањање и измене одредаба Нацрта 
које гуше право на штрајк ћемо изнети у оквиру јавне расправе. 
Министарство се у Образложењу Нацрта на више места позива на „стандарде Европске уније и 
Међународне организације рада“ без навођења о којим конкретним стандардима се ради, због 
чега јавност није у могућности да процени да ли Нацрт заиста почива на релевантним 
стандардима, а не само на интересу власти да спречи раднички бунт, саопштено је. 
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Шест хектара за 2.000 радних места 
И. МИТИЋ  
 
Лесковац наставља да по опробаном рецепту бесплатног уступања земље мами 
инвеститоре. Плац који је добио "Делфи" вредан 124 милиона динара 
 
ПОСЛЕ турског конфекционара "Џинси Србија" и јужнокорејске корпорације "Јура", бесплатно 
грађевинско земљиште у Лесковцу добила је и енглеска компанија "Делфи", односно њена 
ћерка фирма "Аптив пакард". Заузврат, ова компанија, која већ послује у Новом Саду, 
запослиће на југу Србије најмање 2.000 радника који ће производити каблове за аутомобилску 
индустрију. 
 
Изградња фабрике у коју ће бити уложено око 25 милиона евра је већ почела у новом 
комплексу у северном делу града, а "Аптив пакард" је први инвеститор у овој пословној зони 
која се простире на око 100 хектара. Она је раније била намењена инвестицијама у агро-бизнис, 
али је изменом просторног плана отворена и за лаку индустрију. Вредност скоро шест хектара 
земље коју без накнаде добија "Аптив пакард" процењена је на скоро 124 милиона динара, а 
држава и локална самоуправа ће у додатно комунално опремање уложити још око 150 
милиона. Економску оправданост овакве одлуке потврдио је елаборат који је недавно усвојило 
Градско веће, а у понедељак и Скупштина града. 
ПРОЧИТАЈТЕ И:Држава изгубила милионе евра, а грађани здравље 
- Ово је најзначајнија инвестиција у Лесковцу у последњих годину дана. Реч је о хали која ће, са 
пратећим објектима, имати око 27.000 метара квадратних. Отварањем нове фабрике број 
незапослених Лесковчана биће смањен за скоро 12 одсто, док ће број запослених у привреди 
бити већи за 9,8 процената. То подразумева и знатно увећање јавних прихода, што нашу одлуку 
чини оправданом - оценио је градоначелник Горан Цветановић. 
Планирано је да "Аптив пакард" до краја ове године запосли 280 радника, у наредној више од 
1.000, док ће 2020. у његовој фабрици радити најмање 2.000 радника. Ове године ће у својим 
погонима на градском земљишту "Јура" и "Џинси", који већ запошљавају више од 3.000 људи, 
отворити још најмање 500 односно 300 радних места. 
И "ЈУРА" И "ЏИНСИ" 
Јужнокорејска корпорација "Јура" трећу фабрику у Лесковцу, где ће производити матичне 
плоче за електричне моторе, гради на земљишту некадашњег "Југекспреса". Током лета 
"Џинси Србија" ће своје погоне преселити у простор бивше "Синтетике", који је улагањем 
државе од око 195 милиона динара преуређен за потребе турског инвеститора. Лесковац је за 
куповину "Југекспреса" и "Синтетике" из стечаја издвојио 45 милиона динара, а онда их је 
бесплатно дао овим инвеститорима. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:725944-Drzava-izgubila-milione-evra-a-gradjani-zdravlje
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РТБ "Бор" убудуће ће бити јединствено предузеће 
 
Спајањем четири зависна привредна друштва под своје окриље, РТБ "Бор" убудуће ће 
пословати као јединствено предузеће. Одлуку о статусној промени донела је Скупштина 
компаније, чиме је испуњена још једна обавеза из Унапред припремљеног плана 
реорганизације (УППР). Сви запослени задржавају своја радна места. У Влади кажу да је то 
корак ближе стратешком партнеру за кога припремају тендер. 
Како наводи РТС, рудници бакара "Бор" и "Мајданпек", топионица и рафинација припојени су 
матичном предузећу - Рударско-топионичарском басену. Све је заједничко, имаће један рачун 
па очекују и знатне уштеде. 

 
- Више нема продаје концентрата са рудника топионици, већ предаје концентрата. Нема 
унутрашњег ПДВ-а, укида се. Са једног места ће се руководити кадровима, са једног места ће се 
управљати технологијом, са једног места ће се набављати сви импути за рударство и 
металургију - објашњава генерални директор РТБ "Бор" Благоје Спасковски. 
Од почетка године, борски гигант повећао је производњу за осам одсто, а извоз више од 
трећине у односу на исти период лане. 
- Реорганизација и УППР, који је доста тога решио у РТБ-у, очистио историјско наслеђе, 
релаксирао рад и функционисање "Бора", дали су допринос да он данас функционише 
позитивно, да редовно измирује све своје обавезе - напомиње државни секретар у 
Министарству привреде Драган Стевановић. 
Министар енергетике Александар Антић објашњава да, када се томе дода и боља светска цена 
бакра, све је то условило да данас РТБ стоји са две ноге на земљи. 
- И као такав је атрактиван и за озбиљне светске рударске компаније да у њега даље 
инвестирају - додаје Антић. 
Припрема за тендер  
У Влади припремају документацију за расписивање тендера и надају се озбиљној утакмици јер 
свакодневно, кажу, разговарају са неким од могућих стратешких партнера из Кине, Русије и 
Канаде. 
- То је компанија која ће прихватити стратешко партнерство, која ће прихватити 
докапитализацију више од 300 милиона долара које ће инвестирати у сектор рударства, које ће 
обезбедити да РТБ дугорочно, стабилно функционише, да се тиме подигне и вредност РТБ-а и 
његов утицај на нашу укупну економију - додаје министар енергетике. 
Драган Стевановић напомиње да је минимални интерес државе да бар исти број људи остане да 
ради, "ако не и већи". 
- То што контраимпуте добијамо од потенцијалних инвеститора значи да ће можда бити и 
простора за ширење - наводи Стевановић. 
Предност РТБ-а је што има своју руду и сировине. У Влади наглашавају да је то природно благо 
заштићено. Од 2000. до 2010. два покушаја приватизације борског комбината су пропала. 
 
 
 
 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3131062/rtb-bor-ubuduce-kao-jedinstveno-preduzece.html
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Ђорђевић: Србија жели законе о родној равноправности попут 
шведских 
 Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић разговарао је 
данас са амбасадором Шведске у Србији Јаном Лундином о предузимању даљих практичних 
корака у вези са унапређењем родне равноправности у Србији и наставком успешне 
билатералне сарадње две земље. 
Ђорђевић је казао да Србија жели да добије сет "шведских закона" и стратегија у области 
антидискриминационе политике и родне равноправности, како би могла, да на основу добрих 
примера, изради домаће законе и стратегијске документе. 
Такође, додао је, намера нам је да организујемо низ заједничких догађаја који ће допринети 
преношењу шведских искустава, а што би утицало на развој и промоцију родне 
равноправности у Србији. 
Ђорђевић је Лундину уручио писма захвалности за организацију конференције "Стварање нове 
реалности - Стокхолмски форум о родној равноправности" у Стокхолму, којој је присуствовала 
и делегација нашег Министарства, а затражио је и подршку Амбасаде Шведске у Србији за 
реализацију одређених активности у оквиру сарадње, о којима је претходно разговарано у 
Стокхолму. 
Лундин је рекао да Шведска подржава европски пут Србије и навео да ће Амбасада по питању 
унапређења родне равноправности настојати да да свој пуни допринос Србији и да у тај процес 
укључи и представнике осталих нордијских земаља, саопштено је из Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
Он је похвалио добре резултате Србије у заступљености жена на природно-математичким 
факултетима и на Војној академији и исказао заинтересованост за преношење добрих 
искустава Србије о укључености жена у дигиталну трансформацију друштва 
 

Ђорђевић: Додатно образовање и обука за 9.880 грађана 
Танјуг 
 
Програме додатног образовања и обуке ове године похађаће 9.880 незапослених грађана у 
Србији, најавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић. 
Ђорђевић је отварајући конференцију "Одрживи развој 2018" рекао да реализацију тих 
програма финансира Национална служба за запошљавање и да ће још 487 лица бити укључено 
у обуке за тржиште рада на захтев послодавца, а из средстава ИПА 2013 програмског циклуса. 
- На овај начин, али и кроз реализацију свих других мера активне политике запошљавања тежи 
се успостављању стабилног, одрживог и ефикасног тренда раста запослености који се заснива 
на постулатима једнаких могућности и достојанственог рада за све - рекао је Ђорђевић. 
Како је наведено у саопштењу министарства, Ђорђевић је поручио да Влада Србије активно 
ради на томе да младима обезбеди боље услове живота како би "у Србији могли од свог рада да 
живе пристојно и себи и својој породици обезбеде лепшу и сигурнију будућност, а не да одлазе 
у иностранство". 
Министар је рекао и да ресорно министарство помаже запосленим грађанима тако што им 
пружа прилику да се преквалификују за занимања која су потребна на тржишту рада. 
 
 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Тренутно 2.080 фирми у стечају, 576 у Новом Саду 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: У Србији се тренутно води 2.080 стечајних поступака што је за десет поступака више 
него пре два месеца, показују најновији подаци Агенције за лиценцирање стечајних управника. 
  
Према подацима којима располаже Агенција, од почетка ове године па до 3. маја, отворено је 
115 стечајних поступака у Србији док је за 56 предузећа стечај обустављен. 
Подаци Агенције потврдују да поступци трају годинама, а просечно време трајања стечајних 
поступака за 6.786 предузеца у Србији, како за оне који су активни, обустављени или 
закључени, трају 2 године, 11 месеци и 11 дана.  
Од укупно 6.786 поступака у Србији, а који су евидентирани у Агенцији, 3.324 стечајна поступка 
трају од две до 15 година, 34 предмета је још увек активно и трају од 15 до 23 године.  
На листи се годинама налазе, Вршачка пивара која је у стечају од 2013. године, Српска фабрика 
стакла која се ове године нашла на списку Агенције, а годинама поступци трају и за некадашње 
гиганте Семе Сомбор, Комграп градња, Станком, Трудбеник... 
Пред Привредним судовима, највише је поступака у Београду (1.991), Новом Саду (576) и Нишу 
(524), а на зачељу списка су Зрењанин са 166 предмета и Сомбор са 194. 
 

Како унапредити привредни амбијент у Србији 
Д. Млађеновић 

 
      
НОВИ САД: Србија бележи стални напредак по лакоћи пословања на „Дуинг бизнис” листи 
Светске банке и сада је на 43. месту и лидер је у региону по привлачењу страних директних 
инвестиција. 
То неспорно показује да се много тога мења набоље, али је потребно чинити кораке који ће 
обезбедити услове који ће привући инвеститоре. Став привредника је да је за то кључно 
обезбеђење већег нивоа правне сигурности, а пре свега предвидивости намета, као и већа 
ефикасност судова. 
Директор Немачко-српске привредне коморе Мартин Кнап истиче да је правна сигурност у 
планирању изузетно важна јер омогућава да се неколико година унапред знају услови 
пословања, који порези морају да се плате и колики ће бити. По његовим речима, привредници 
у анкетама правну сигурност сматрају најважнијом, те да је важно да се убрзају судски процеси. 
Он је указао и на то да у је оквиру преговора с ЕУ правна сигурност један од најбитинијих 
делова, али и да би много значило када би Србија сама унапређивала неке ствари, уместо да 
чека директне инструкције у оквиру преговора. 
Иначе, немачке и српске компаније, као и друге чланице Немачко-српске привредне коморе, 
позитивно оцењују привредну климу у Србији, изражавају позитивна очекивања у оквиру 
сопственог пословања, већина би поново инвестирала у нашој земљи, али истичу да је 
неопходна интензивнија борба против корупције и јачање правне сигурности. 
Правна сигурност и владавина права треба да буде извор конкурентске предности Србије у 
привлачењу нових инвестиција, указују стручњаци. Ефикасни судови и јавна управа, 
предвидивост намета, једнак третман пред законом и у јавним набавкама, транспарентност, 
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решени имовинскоправни односи, планска документа и друго, чине правну сигурност за 
инвестиције. 
Директор Сектора за аналитику и услуге у Привредној комори Србије Бојан Станић истиче да 
инвеститори све више инсистирају на правној сигурности, која подразумева правну 
предвидивост и транспарентност, уједначену судску праксу, што је један од основних принципа 
владавине права. По његовим речима, све ризике није могуће анулирати, али ако постоји 
правна сигурност, онда се више или мање од њих може заштитити. 
 
Нису сви инвеститори исти 
Важно је и то какви су инвеститори – јер, по речима саветника за инвестиције Махмуда 
Бушатлије, постоје две врсте – шпекулативни и они који се могу назвати институционалним. 
Док шпекулативним, који долазе да би брзо уложили новац с идејом да га брзо и много више 
него што су уложили изнесу из земље, погодује релативно неуређен економски амбијент, у 
другу групу инвеститора спадају они који долазе да остану и који ће профит остварен у Србији 
реинвестирати, а неће га изнети из земље, те је  њима потребан много уређенији правни оквир, 
који ће им обезбедити сигурност капитала и гарантовати имовину и конкурентност. 
 
Он је указао на то да се у извештајима агенција за оцену кредитног рејтинга, као и ММФ-а и 
Евопске комисије, наводи да је неопходно унапредити владавину права у Србији. Будући да 
инвеститори иду тамо где постоји правна сигурност и да је Србија лидер у привлачењу страних 
директних инвестиција у региону, Станић је казао да је то последица повољног економског 
тренда, али и подстицаја државе и активности за унапређење владавине права и правне 
сигурности, те да то треба да буде извор конкурентске предности у привлачењу нових страних 
директних инвестиција. 
Брже и лакше прибављање грађевинске дозволе сигурно је добар сигнал за оне који планрају 
да улажу у Србију, али је за то потребно и да се  убрзају судски процеси, да се поједноставе 
обимне процедуре и смањи бирократија, те да информације о привредним субјектима буду 
доступније. 
 

РТК 
 
Добровољно давање крви запослених у градским управама 
 
Синдикат градских управа локалне самоуправе, у сарадњи са Службом за трансфузију крви 
Клиничког центра, организовао је редовну акцију добровољног давања крви за запослене у 
градским управама. 
Акцију су подржали радници Фијата. 
Поред запослених у градским управама, акцији добровољног давања крви у свечаном салону 
Скупштине града, придружили су се колеге пензионери, грађани, као и представници других 
фирми попут Фијата. 
Акцију добровољног давања крви, у сарадњи са Службом за трансфузију крви Клиничког 
центра, организовао је Самостални синдикат градских управа. 
У данашњој акцији прикупљено је 30 јединица драгоцене течности. 
Извештава новинар РТК Саша Стаменић. 
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Минималац за пристојан живот 
 
Запослени у туризму могу се радовати повећању примања пошто је од 1. маја ступио на снагу 
договор да минимална плата, на основу колективног уговора у овој бранши, износи 1.500 евра. 

 
З. Мирковић 
Мале плате: Хотелијери у туристичким центрима тешко налазе особље 
Беренд Туш, председник огранка за туризам синдиката Вида, истиче да ће профитирати 
половина од 220.000 запослених у хотелијерству и гастрономији. 
Према његовим речима то значи да запослени са пуним радним временом, имају могућност да 
живе достојанствено, а не као до сада да преживљавају. 
- Са овим постигнутим растом туризам такође прескаче 1.500 евра - са задовољством констатује 
Туш. 
То значи да ће радници у овом сектору добити годишње најмање 560 евра више од свог 
послодавца. 
У хотелијерству и угоститељству запослено је и много људи с простора бивше Југославије, једна 
од њих је Ана Павловић из Инзбрука . 
- Повећање минималца у нашем сектору је значајна ствар за нас, а посебно за хотелијерство у 
Аустрији. Због малих плата тешко је наћи квалификовано особље, због чега су били принуђени 
да нам повећају минималне приходе. Угоститељство и хотелијерство су сектори у којима се 
радници највише експлоатишу - оцењује Ана Павловић која годинама ради у једном хотелу у 
том граду. 
Према њеним речима, неопходно је повећање плата како би се привукли млади да се одлуче за 
овај посао, али и да они старији у њему остану. 
У претходних неколико година хотелијери, посебно у туристичким центрима на западу и северу 
земље, се жале, преко Привредне коморе, да немају радну снагу и да не могу да пронађу 
квалификовано особље. 
Због тога је Аустрија, како наглашава Привредна комора, принуђена да увози радну снагу. 
Због малих примања и нефлексибилног радног времена, са многим прековременим сатима, све 
се мање младих одлучује за посао у хотелијерству и угоститељству. 
У борби против недостатка радне снаге, пре свега стручне у хотелијерству и угоститељству у 
Аустрији, према његовим речима, постоји само један рецепт, а то је да, ко жели да веже 
запосленог за себе мора му пружити фер услове. 
Већа примања и ученицима 
И ученици у овој привредној грани могу да се радују већим примањима. Они ће, у зависности 
од године образовања на којој се налазе, добијати између 20 и 30 евра више, што је повећање 
од око 2,9 одсто. 
"Ученици су кључ за успешну будућност бранше. Колико су потребни доказује бум туриста у 
Аустрији. Више од 43 милиона гостију је прошле године боравило у нашој земљи. Само најбоље 
обучена стручна радна снага осигурава да туристи добију најбољу услугу", истакао је Туш. 
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Протест таксиста у Београду, блокиран саобраћај на Славији 
 
Таксисти из Уговорне привредне коморе протестују у центру Београда, због чега је 
блокиран саобраћај на Славији. 
Како кажу у диспечерском центру ГСП Београд, Славијом не саобраћају тролејбуси 19, 21, 22 и 
29 као ни трамваји који углавном иду скраћеним линијама од Бањице до Аутокоманде.  
Скраћене су и аутобуске линије 31, 33, 48, 78, 83.  
Велики број такси возила паркиран је и испред Владе Србије у Немањиној улици која је 
затворена за путничка возила.  
Таксисти захтевају од Владе Србије да саслуша њихове предлоге за измене Закона о превозу 
путника, укидање интернет апликације "Цар го", ограничење броја превозника и промену 
законске одредбе по којој превозник који изгуби такси дозволу, не може да је поново добије 
нити да се запосли као возач.  
 

Стаменковић: Вујовић био у сукобу због плата и пензија 
Аутор текста:Бета 
 
Економиста Стојан Стаменковић је рекао да не зна повод за оставку министра 
финансија Србије Душана Вујовића, али да је "очигледно да је био у сукобу са 
Владом Србије" због повећања плата и пензија. 
Стаменковић је на презентацији новог броја часописа "Макроекономске анализе и трендови" 
(МАТ) у Привредној комори Србије рекао да је сукоб Вујовића и Владе започео на саветовању 
на Копаонику, око повећања плата и пензија.   
"Вујовић сматра да плате и пензије не треба повећавати више од раста бруто домаћег производа 
(БДП)", рекао је Стаменковић.   
Додао је да је "Вујовић причао да пензије не морају да се исплаћују у висини уплаћених 
доприноса, већ колико има пара".   
Вујовић је, како је рекао "свео пензије на социјалу". 
Стаменковић је рекао да је Закон о привременом уређивању пензија био орочен до краја 2017. 
и сада "то тако стоји".   
Он је на опаску да "пензије расту" рекао да је његова пензија смањена 20 одсто, а после тога 
повећана пет одсто.   
Додао је да је домаћа потрошња мала и да то успорава раст БДП-а због чега власт говори о 
расту плата и пензија.  
 

 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1

