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Вулин: Смањен број незапослених за 5,3 одсто
Ажурирано пре 21 минут 52 секунде

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар
Вулин изјавио је данас да је приоритет Владе Србије
запошљавање људи и да се на евиденцији Националне
службе за запошљавање налази 706.311 људи, што је у
односу на исти период прошле године смањење од 5,3
одсто.
"Са евиденције Националне службе запошљавања није
избрисано, већ је запослено 132.970 лица и то су људи
за које можемо да документујемо да су пронашли
посао", рекао је Вулин током посете предузећу Рудник
код Горњег Милановца.
Он каже да је захваљујући запошљавању повећан ниво
уплата у ПИО фонд, те је у пензиони фонд уплаћено
девет милијарди динара више него што је планирано, а
само током овог месеца 3,6 милијарди динара.
"Са тим не може да се манипулише, то је новац који је
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уплаћен у нашу касу и који показује да привреда ради,
показује буђење нечег што ми зовемо предузетнички дух", рекао је министар рада.
Он каже да је ове године регистровано 4.317 нових привредних друштава, што је повећање од три одсто, те да је
регистровано 18.299 нових послова  реч је мали приватни предузетничким подухватима од угоститељских до
аутолимарских радњи, што је повећање 24 одсто.
"Наравно не успеју сви у послу тако да је из Агенције за привредне регистре избрисано неких 10.000 послова, што је
за 39 одсто мање него у истом периоду прошле године.То говори да су нам послови бољи, да су нам привредници
сигурнији, да нам је амбијент бољи и отворенији за нове привредне подухвате", наглашава министар.
Он је данас, поводом Дана рудара, обишао улаз у јаму и флотацију "Рудник" код Горњег Милановца где је разговарао
са рударима и руководством и нагласио да је, за разлику од бројних пљачкашких приватизација, тај рудник пример
добре приватизације у Србији.
"Ово је једна од пет најуспешнијих приватизација у Србији и можемо само да будемо захвални власницима што су се
толико потрудили око рудника, али да будемо тужни што се овај модел није применио у читавој Србији", нагласио је
министар.
Како каже, за њега као министра најважнија ствар је безбредност људи, а Рудник је пример колико се власници труде
за безбедност и заштиту на раду.
Он је нагласио да је рударски и сељачки посао најпоштенији, јер се од земље не може украсти, већ се у њу мора
уложити, дати да би се од ње нешто и добило.
(Танјуг)

