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Пензије из кредита 
Е. Е. Р.   

Због великог минуса у каси, држава ће на све начине тражити новац за своје 

обавезе. За исплате из буџета користиће се и повољен позајмице из иностранства 

МИНИСТАРСТВО финансија ради, како је потврђено „Новостима“ у овој институцији, на 
обезбеђивању средстава за исплату пензија, плата у јавном сектору и социјалних давања у 
септембру. За сада новца, бар према тврдњама министра финансија Млађана Динкића, има за 
све исплате у августу. У суботу је, после недељу дана кашњења, исплаћена и надокнада за 
незапослене. 
Износи неопходни за плаћања из Трезора обезбедиће се, тврде надлежни, из продаје 
трезорских записа. 
 

- Покушаћемо да заменимо тај скупи начин задуживања где плаћамо камату од 14-15 одсто 
годишње на динарске пласмане повољнијим кредитима из света, где су максималне камате до 
три одсто - кажу у Министарству финансија. 
Исплата редовног повећања зарада у јавном сектору и пензија, а које, према важећем закону, 
следује у октобру не доводи се, кажу, у питању. 
ТРОШКОВИдок прилив у буџет није пратио инфлацију, државни трошкови рекло би се јесу. До 
краја јуна потрошено је 762,7 милијарди динара. И ако се настави истом брзином, ове године 
ће за 64,5 милијарди динара бити већи него у 2011. Највећи „скок“ имале су пензије. На њих је, 
из буџета, за првих шест месеци отишло 230,3 милијарде динара. Ако би иста сума била 
потребна и за преосталих шест месеци, укупан цех би био 460 милијарди динара. Чак 37,8 
милијарди више него лане. Износ ће, ипак, бити већи, јер нова влада најављује 13. пензију за 
све који примају до 15.000 динара. Груба рачуница каже да ће само то коштати око 60 милиона 
евра. Део ће вероватно морати да покрије директно буџет. 

- Иако ће трошкови тог повећања бити већи него што је то раније било планирано, због веће 
инфлације у претходних шест месеци, за сада остаје да ћемо пратити раст цена на мало - 
признају у Министарству финансија, али напомињу да ће се детаљи ове исплате знати у току 
припреме ребаланса буџета. 
Српски буџет, иначе, незаустављиво пише „минус“. Закључно са јуном трошкови државе су за 
чак 110,3 милијарде динара премашили приходе. Отуда и не чуде прогнозе Министарства 
финансија и привреде да ћемо ове године уписати рекордни дефицит од чак 2,2 милијарде 
евра. Сада скоро бајковито делују очекивања из времена писања буџета, када смо се „надали“ да 
ћемо 2012. годину испратити са „мањком“ од око 152 милијарде динара. 
Према доступним подацима, приходи државне касе износе укупно 652,4 милијарде динара. 
Уколико наставе да стижу истим темпом до краја године, прошлогодишњи резултат ћемо 
премашити за свега 2,3 милијарде динара. У односу на прошлу годину, међутим, инфлација 
износи 5,5 одсто, за колико су подигнути и износи обавеза према држави. Да су је основице за 
опорезивање пратиле, приходи би у 2012. години требало да буду за укупно 65 милијарди већи. 
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Намет који ове године очигледно неће испратити темпо поскупљења је порез на додату 
вредност. За шест месеци уплаћено је 169,5 милијарди, а ако остане у истој динамици, у односу 
на прошлу годину ће подбацити за 2,8 милијарди. С обзиром на раст цена у међувремену, 
требало би да олако премаши прошлогодишњи износ. 
Јунски пресек открива и пад акциза. За првих шест месеци слило се 75,2 милијарде динара, а 
целе прошле године 170,89 милијарди. Подаци Пореске управе у које је укључена и јулска 
наплата, показују да је од акзциза само прошлог месеца стигло 23,2 милијарде динара. Поглед 
у извештај показује да ни царине нису биле довољно издашне. 
 

ДИНАР ОД УВОЗА 
ПРЕМА подацима Пореске управе, за седам месеци стигло је 139 милијарди динара пореза на 
додату вредност од увоза. У истом периоду лане износ је био око 137 милијарди динара. Динар 
је у међувремену ослабио много више од 1,4 одсто, колико су „тежи“ овогодишњи приходи. 
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Текстилна индустрија четврта извозна грана 
Србије 
 
Танјуг  

Текстилна индустрија представља четврту извозну грану у Србији, потенцијал 

сектора је велики, тренутно стање није лако па је неопходно удруживање домаћих 

текстилаца и подршка државе 

 
БЕОГРАД - Текстилна индустрија представља четврту извозну грану у Србији, потенцијал 
сектора је велики, тренутно стање није лако па је неопходно удруживање домаћих текстилаца и 
подршка државе како би постао стратешка грана домаће индустрије, изјавила је менаџерка 
Кластера модне и одевне индустрије Србије "Фектс" (ФАЦТС) Слађана Милојевић. 

Вредност извоза целокупне текстилне индустрије са кожом и обућом премашила је 900 
милиона долара током 2011, али значајан део тог извоза цине дорадни, односно, услужни 
послови за страног купца, објаснила је менаџерка Милојевић за Тањуг. 

Милојевић је казала како су за одржање и развијање текстилног сектора потребне олаксице - 
плаћање пореза на додату вредност (ПДВ) по наплати продате робе, смањење пореза и 
доприноса за запослене, подстицање извоза кроз суфинансирање, а не само рефундирање 
одређених трошкова као и могућност субвенција за извоз готових текстилних производа. 

Такође, треба дати субвенције за инвестиције у технолошки развој, али и образовни систем 
прилагодити реалним потребама домаће привреде јер ће само на тај начин текстилна 
идустрија Србији ојачати и постати играч на глобалном тржишту, мишљења је Милојевић. 
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Према Милојевићевој, у у 2011. је укупан извоз чланица кластера "Фектс" који чине 16 
приватних фирми и три акедемске институције износио 14,5 милиона евра док је остварени 
годисњи обрт око 52 милиона еура. 

Чланице "Фекстса" углавном извозе на тржишта некадашње Југославије, а неке од њих и 
земаља Европске уније (ЕУ) и Русије док је један од приоритета, како је менаџерка указала, 
ширење извозних послова и освајање нових тржишта. 

"Конкретан разлог који је довео до кластерског удруживања је заједничка жеља да удружени 
моземо имати већи утицај на дешавања у текстилној индустрији, да је мапирамо као стратешку 
грану српске индустрије и повећамо конкурентност насих фирми чланица", навела је 
Милојевић. 

Један од проблема са којима се чланице суочавају јесте нелојална конкуренција али, како је 
навела Милојевић, то је посао за надлежне државне органе који треба да реагују као у ЕУ где 
постоје строге законске регулативе и правила када је у питању та негативна појава. 

"Чланице "Фектс" ослањају се на квалитет својих производа, добру логистику и дизајн, па 
предност ниске цене земаља са Далеког Истока не мозе бити област интересовања за насе 
фирме," рекла је Милојевић. 

Милојевић је казала и да чланице улажу у иновативне процесе, набавку нових софтвера, прате 
десавања у модној индустрији и светске трендове, користе знања иностраних консултаната и 
екперата из области које су значајне за конкуренцију на глобалном тржишту. 

Већина фирми кластера "Фектс" је из сектора малих и средњих предузећа, предност 
удруживања је у могућности заједничких наступа у иностранству, преговора са потенцијалним 
партнерима, али и смањењу трошкова набавки репроматеријала. 

"Предност чланица кластера ФАЦТС је што поседују добар потенцијал за напредак, било да је 
рец о фирмама које имају своје робне марке или су производно орјентисане. Кластер ФАЦТС је 
отворен за нове чланове", казала је Милојевић. 

Милојевић је истакла и да су чланове кластера академске институције, "јер синергијско 
деловање привреде и акедемија, доводи до иновација, конкурентности, а свим тим заједно 
боља је видљивост саме гране, што је и циљ кластера." 

Са друге стране, Милојевић је оценила како је један од основних заједничких проблема 
чланица кластера "недостатак стручне радне снаге у одређеним областима". 

Чланице кластера "Фектс" који је основан септембра 2010. су "Тифани продакшн", "Ивковић", 
"Екстрим интимо", "Луна", "Леџенд", "Беба кидс", "П.С Фешн", "Пасаж", "Гарман", "Сода 
спорт", "Џегер", "Леонардо", "Санатекс", "АМЦ", "Мартини Весто", "Брем" 

Чланице су, такође, Факултет примењених уметности Београд, Виша текстилна школа за 
дизајн и менаџмнент Београд, Технолошки факултет Михајло Пупин Зрењанин. 
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Шанса за опстанак малих предузећа 
 
С. МОРАВЧЕВИЋ  

Предузетници већ крајем августа могу да рачунају на банкарске олакшице. Малим 

предузећима биће дате гаранције државе преко Фонда за развој 

 
ПАРА у буџету за субвенционисање кредитирања привреде тренутно нема. Али изразито мала 
привредна активност, која ће условити да годину завршимо готово без привредног раста, 
натерала је представнике државе и банкаре да направе необичан договор, а који ће омогућити 
да фирме којима су средства потребна зајмове за наставак рада добију одмах. 
Како је „Новостима“ потврђено у неколико највећих српских банака, оне су пристале да једно 
време одобравају субвенционисане зајмове, а да им држава касније уплати дотације. Према 
договору актуелног министра финансија и привреде Млађана Динкића са банкарима, доскора 
изузетно тражени субвенционисани зајмови кренуће већ крајем овог месеца. 
 

Камате на те зајмове ће износити од један до три одсто, зависно од величине предузећа, а они 
најмањи и финансијски најосетљивији, позајмице ће добијати уз гаранцију Фонда за развој. 
Од следеће године, занатлије, као и мала и средња предузећа моћи ће да конкуришу за 
бесповратну подршку за инвестиције. Држава ће, како је најавио министар финансија, у 
зависности од вредности инвестиција бесповратно давати од 30 до 50 одсто новца 
предузетницима за тај посао. Ова мера важиће од јануара 2013. године. 
ГРАЂАНИЗАСАД, када је у питању субвенционисано кредитирање, привреда је приоритет, али 
ће се разговарати и о дотирању грађана. Ово, међутим, неће бити део пакета мера у овој 
години, јер је, тврде у надлежном министарству финансија, важно да се очувају већ посустале 
фирме, а самим тим и радна места. 

- Банке су спремне да одобравају ове кредите и подржавају Министарство финансија - кажу 
незванично за „Новости“ овдашњи банкари. - И до сада смо учествовали у програму 
субвенционисаног кредитирања и привреде и грађана,тако да ћемо ту праксу и наставити. 
Осим водећих банака, очекујемо да се и остале, мање банке укључе у овај програм. Формирана 
је радна група од представника министарства и банака која припрема детаљан програм. 
Привредници могу да очекују како је и нављено ниаке камате, а банкари субвенције које би 
биле од пет до седам одсто. 
Како кажу банкари, на састанку са министром финансија разговарало се и о исплати заосталих 
субвенција која држава дугује банкама за раније дотирање кредита привреди и грађанима. 
Очекује се да се тај проблем реши кроз одобравање додатног грејс периода или отплату на рате. 
Услови под којима ће се предузећа задуживати биће исти као и до сада, односно провераваће се 
њихови биланси и ликвидност. С друге стране, осим повољних камата, зависно од износа 
кредита, фирме и предузетници ће моћи да рачунају и на грејс период. 
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Грађани због кризе бришу стаж 
Б. СТЈЕЉА  

Све мање људи може да обезбеди средства за самосталну уплату доприноса. Од 

60.000 пре три године данас уплаћује 48.610 

 
Криза је, по свему судећи, утицала да све мање незапослених у Србији купује радни стаж. У 
2008. када је започела финансијска депресија, на рачун Пензијског фонда је око 60.000 
грађана свакога месеца уплаћивало рате за пензије, док се данас њихов број свео на само 
48.610! А одлуку да и међу најредовнијим платишама понеко, ипак, направи паузу у уплатама 
могло би да испровоцира и ово последње, августовско, поскупљење доприноса од 6,74 одсто. 
У ПИО објашњавају да се на самостално уплаћивање доприноса одлучују сви који желе да 
„сакупљају“ радни стаж како би у пензију отишли чим стекну бар један услов. 
 

- Међу онима који сами уплаћују доприносе најзаступљенији су грађани који нису уопште 
радили, али и они којима је из одређеног разлога престао радни однос - објашњава Жељко 
Симић, начелник одељења за матичну евиденцију у Фонду ПИО. Он каже да су на том списку и 
домаћице и студенти. 
Колико је ко спреман да уложи у своју будућност, може се видети и по износима рата које 
грађани сами бирају из месеца у месец. У зависности коју основицу изберу, а самим тим и 
„замишљену уплату“, зависе и износи рата за доприносе. Најмања фиктивна плата коју у Фонду 
признају је 20.224 динара и за њу се плаћа рата од 4.449 динара месечно. Највећа могућа 
фиктивна зарада је у рангу пет просечних, односно 288.915 динара, за шта се морају уплатити 
месечни доприноси од 63.561 динара. 
- Најчешће се грађани одлучују за уплату доприноса по најнижим основицама на скали. Тако 
укупно 19.813 наших корисника бира најмање рате, а 16.759 се опредељује за следећу на скали 
која износи 5.084 динара - сабира Симић. 
И док се сваки 16. незапослени грађанин у Србији одлучује да узме ствар у своје руке и откупи 
потребан стаж за пензију, хиљаде радника и даље зависи од туђе воље. У Пореској управи кажу 
да је само током прошле године 375.000 запослених оштетио сопствени послодавац јер им није 
уплатио доприносе на време. Већина радника се зато нада да ће им држава, по девети пут, 
ускочити у помоћ и уплатити заостале рате. Ту им наду греје искуство јер је, само у последњих 
шест година, држава платила заостале доприносе за 422.000 радника, што је републичку касу 
до сада коштало 60 милијарди динара. 
 

ЗАБОРАВНО 120.335 ГАЗДА 
Током прошле године, сабирају у Фонду ПИО, 120.335 послодаваца није редовно плаћало 
доприносе, па су сви они били у обавези да накнадно доставе доказе о уплатама. То је, до 
априла ове године учинило њих 93.668 и то 40.003 у Београду, 17.800 у Нишу... Од доприноса 
је лане прикупљено 267 милијарди динара, што је пет одсто више од планираног износа. До 
краја ове године планирано је 275 милијарди динара. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:391325-Gradjani-zbog-krize-brisu-staz
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:391328-Istice-besplatno-overavanje-knjizica-za-vise-od-5000-

dece 

Истиче бесплатно оверавање књижица за више 
од 5.000 деце 
Ј. Су.  

Чак 50.000 послодаваца криши закон и не уплаћује доприносе у здравствени 

фонд. Књижице се засада оверавају деци до 18 година, и то на три месеца. Могуће 

да труднице, студенти и стари добију право 

 
ВИШЕ од 5.000 деце, чијим родитељима послодавци не уплаћују редовно доприносе, имаће 
оверену здравствену књижицу само три месеца. Не зна се, међутим, о чијем трошку ће се 
лечити ови малишани када истекне рок. 
Одлука да деца добију маркицу у здравственој књижици донета је 9. јула, тек када је омбудсман 
Саша Јанковић упозорио на овај проблем. Он је тада рекао да се ради о неколико хиљада 
малишана, имајући у виду да 50.000 послодаваца криши закон и не уплаћује доприносе у 
здравствени фонд. Деца којима је тада оверена књижица имају право на бесплатно лечење до 
почетка октобра. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/336313/Fond-PIO-Isplata-penzija-utvrdjena-finansijskim-planom 

Фонд ПИО: Исплата пензија утврђена 
финансијским планом 

Танјуг  

Иако је министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио да за пензије новца има само 

још у августу, исплата пензија вероватно неће бити угрожена с обзиром на бољу наплату 

доприноса и информације из ПИО фонда да су буџетом и Финансијским планом Фонда за 2012. 

годину утврђена средства за исплату 12 пензија. 

У Фонду ПИО кажу да је планирано октобарско усклађивање пензије од 0,9 одсто 

Знатно боља наплата доприноса у првих седам месеци ове године, у односу на планирану 

динамику наплате, омогућила је повлачење мањег износа средстава на име дотација из буџета, 

речено је Тањугу у Фонду. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:391328-Istice-besplatno-overavanje-knjizica-za-vise-od-5000-dece
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:391328-Istice-besplatno-overavanje-knjizica-za-vise-od-5000-dece
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/336313/Fond-PIO-Isplata-penzija-utvrdjena-finansijskim-planom
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У Фонду подсећају да је држава гарант за остваривање права по основу обавезног пензијског и 

инвалидског осигурања и да информације са којима располажу указују да исплата пензија није 

угрожена. 

 

На питање да ли пензионери, како је раније најављивано, у октобру могу да очекују повећање, у 

Фонду ПИО кажу да је планирано октобарско усклађивање од 0,9 одсто. 

 

С друге стране, министар финансија и привреде Млађан Динкић јуче је саопштио да је добио 

потврду од директорке државног трезора да само још у августу има новца за исплату плата и 

пензија. 

 

- Сада радимо на томе да обезбедимо пензије за септембар, толико је тешка ситуација - рекао је 

Динкић, само неколико дана пошто што је његов колега, министар рада и социјалне политике 

Јован Кркобабић најавио исплату такозване 13. пензије. 

 

Кркобабић је раније Тањугу рекао да је она предвиђена коалиционим споразумом и 

прецизирао да ће бити исплаћена у четири рате по 5.000 динара пензионерима чија су месечна 

примања мања од 15.000 динара. 

 

Како је навео, исплата ће почети када се изабере влада и створе технички услови. 

Према подацима Фонда ПИО, право на ту врсту помоћи има 508.765 пензионера, а када се тај 

број помножи са 20.000, колико би требало да износи 13. пензија, долази се до износа од око 10 

милијарди динара. 

 

Данас се огласио и потпредседник ПУПС-а Милан Кркобабић, који је за Б92 рекао да та партија 

нема намеру да одустане од исплате такозване 13. пензије, и истакао да је за то потребно око 65 

милиона евра. 

 

Он је додао да би, да је "којим случајем министар финансија и привреде", врло брзо одговорио 

на који питање који би сет мера предузео и где би нашао новац потребан за исплату 13. пензије. 

 

- И сад у министарствима постоје одредјене дискреционе позиције. Кад би их све сабрали, ова 

прва рата од 16,17 милиона евра нашла би се за три дана - рекао је Милан Кркобабић. 

 

Потпредседник ПУПС-а је истакао и да "искуство говори" да би се највећи део тих средстава 

која буду уплаћена пензионерима, у року од два, три дана вратио у буџет. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Neka-se-preduzetnici-sami-zaduzuju.sr.html 

Нека се предузетници сами задужују 

Милојко Арсић: Зашто се предузећа сама не задуже код руских банака, као што су се нека 

задуживала код банака из западних земаља 

Србија више нема времена, кажу економисти. Упозоравају да јој прети криза отплаћивања 
спољног дуга, па ће морати поново да моли да се тај дуг репрограмира или делимично отпише, 
а званична статистика „свако мало” подсећа да број незапослених расте, да је све мање оних 
који раде и редовно примају плату, а све више пензионера. Због тога високи функционер СПС-а 
и генерални директор „Србијагаса” Душан Бајатовић сматра да је много важније спровести 
реиндустријализацију привреде него да се бавимо фискалном и монетарном политиком. Јер, 
како рече: „Без реиндустријализације Србија ће умирати на ногама”. 

Да ли у транзицији дотучена индустрија може изнова да се створи задуживањем за нових 10 
милијарди евра од Русије, за шта се залажу домаћи привредници? 

Душан Бајатовић је убеђен да Србија мора да подигне производњу привреде, а најлакше је, 
сматра, то учинити у пољопривреди у коју треба уложити најмање милијарду евра годишње, 
где је мултипликатор један према пет. Он сматра да земља није презадужена и „уколико бисмо 
уложили око 10 милијарди евра, за око пет година дуплирали бисмо БДП на око 60 милијарди 
евра и задуженост државе не би била око 50 одсто, него упола мања”. 

– Та замисао нема смисла – каже Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду. 
– Зашто би се Србија задуживала код друге државе да би одобрила кредите приватним 
предузећима. Зашто се предузећа сама не задуже код руских банака, као што су се нека 
задуживала код банака из западних земаља. Ненад Поповић, који се такође за то залаже, има 
добре пословне везе у Русији, па може сам да узима кредите. Велики је ризик да држава не 
наплати одобрене кредите привредницима. У том случају би трошкови били друштвени, 
подељени на све грађане, а корист приватна. Поставља се питање и какву би гаранцију тражила 
Русија од Србије да нам одобри толики кредит, јер Србији прети дужничка криза. Вероватно би 
у залог тражила неку велику државну имовину. 

Арсић напомиње да су нереални и резултати заговорника оваквог покретања развоја. 

– Са 10 милијарди евра не можете за пет година повећати садашњи бруто домаћи производ 
Србије (око 30 милијарди евра) на 60 милијарди евра, макар кокаин производили. А и када би 
га много садили – пала би цена кокаина. 

Поводом недавног захтева да централна банка куповином обвезница од развојне банке 
финансира инвестиције са милијарду евра, сарадник Економског института Стојан 
Стаменковићје поставио питање – шта гарантује профитабилност инвестиције и ко на крају 
покрива дуг? Цех би платила држава, односно порески обвезници. Баш као и када би се држава 
девизно задужила па девизне кредите ,,делила” власницима индустријских предузећа. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Neka-se-preduzetnici-sami-zaduzuju.sr.html
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Млађен Ковачевић је још од 2001. указивао да ће нас скупо коштати упорно спровођење 
економске политике ,,са конструкционом грешком”. Плаћено је уништеном, високом 
незапосленошћу и високим спољним дугом. Индустријска производња у Србији данас износи 
40 одсто производње из 1989. године, а ако настави да расте свега 0,7 одсто годишње, ни до 
краја 21. века неће успети да се врати на ниво из прошлог столећа, оценила је недавно 
потпредседница Привредне коморе Србије Видосава Џагић. 

Међутим, иако нам, како каже Ковачевић, озбиљно прети финансијски колапс, склон је да 
подржи додатно задуживање државе за изградњу електрана, јер нам прети несташица струје, а 
вишак би могли да извеземо по доброј цени. Али и за изградњу система за наводњавање и 
друге инфраструктуре. 

– Од почетка 2001. до сада Србија је од приватизације, донација, новог задуживања и дознака 
наших људи из иностранства имала на располагању 78 милијарди долара у нето износу. Тај 
новац смо могли да уложимо у развој, али нисмо. Држава нам је већ презадужена, а новац нам 
је потребнији него икада. Али ко ће сада да нам одобри кредит и под којим условима? Не 
верујем у брзу нову индустријализацију, али држава свим расположивим средствима треба да 
подстиче приватни сектор да улаже у производњу, нарочито за извоз – сматра Ковачевић. 

Љубодраг Савић, професор економике индустрије на Економском факултету у Београду, каже 
да је са новом индустријализацијом требало почети још 2001. Погрешна економска политика и 
приватизација су у међувремену дотукле и оно што је могло да преживи и да се развија, а 
грађено је деценијама. 

– Било је и стратегија економског развоја, али су остале мртво слово на папиру – подсећа 
Савић. – Сада постоји стратегија развоја индустрије, али нисам приметио решеност 
досадашњих економских власти да је стрпљиво и на дужи рок спроводи. А искуства брзо 
растућих економија показују да се динамичан раст извоза и смањење незапослености најлакше 
и најбрже постижу убрзаним развојем извозне индустрије. На држави је превасходно да 
унапреди опште услове пословања. 

Приоритете развоја треба одредити према структури увозне тражње најважнијих 
спољнотрговинских партнера, указује Савић. Субвенције треба давати свим предузећима која 
остваре нето извозни ефекат, повећају запосленост, освоје или уведу у производњу 
високопродуктивне технологије. Средства за подстицање развоја треба обезбедити преко банке 
за развој, а висина субвенције, и дужина њеног трајања морају бити у складу са остварењем 
постављеног циља. 

Александар Микавица 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Knezevic-otpustio-Petroviceve-agronome-savetodavce.sr.html 

Кнежевић отпустио Петровићеве агрономе 
саветодавце 

Иако нови министар демантује да су обавештења о отказу послата СМС поруком на мобилни 

телефон, отпуштени кажу да су „порукицом” остали без посла 

Министарство пољопривреде отпустило је јуче 1.658 агронома који су били ангажовани у раду 
пољопривредних стручних служби, које је на одређено време ангажовала претходна Влада 
Србије. 

Уговоре о раскиду сарадње јуче је потписао нови министар пољопривреде Горан Кнежевић који 
је за агенцију Бета рекао да је разлог велики мањак у буџету Србије, јер до краја године само за 
испуњавање основних функција мора да позајми преко две милијарде евра. 

– Зато нисмо у могућности да финансирамо мегаломанске пројекте бивше владе и бившег 
министра пољопривреде, на којима су током последњих годину дана за потребе предизборне 
кампање запослили преко 1.600 људи, рекао је Кнежевић. 

Додао је да је саветодавцима речено да ће бити ангажовани на годину дана и да ће након тога 
добити стални радни однос, али од тога није било ништа, јер су ангажовани на три месеца на 
привремене и повремене послове који се увек могу раскинути. „То значи да није било истинске 
и искрене жеље да се они трајно запосле. Они за то чак нису обезбедили средства у трезору и 
остали су им дужни око 200 милиона динара за претходни квартал, што представља још један 
технички проблем, који ћемо морати да решавамо”, рекао је Кнежевић. 

За њихово ангажовање било је предвиђено, како је претходно министарство саопштило, око 20 
милиона евра. 

Министар је додао да је о томе разговарао са министром финансија Млађаном Динкићем и да 
је договорено да у наредном периоду покушају да измире све те обавезе, али да за даље 
ангажовање нема новца, нити могућности да се пројекат настави. „Издаци за њихове 
тромесечне трошкове Министарство су коштали око 500 милиона динара или до краја ове 
године око 800 милиона. Наше мишљење је да је у овом тренутку боље да средства која су 
обезбеђена за ове намене усмеримо пољопривредницима да им бар мало ублажимо штету од 
суше”, рекао је Кнежевић. 

Према његовим речима, саветодавци нису радили лоше, али је питање на који начин су то 
обављали и да ли је то Министарству потребно у овом тренутку. „Надам се да ће 
најквалитетнији од њих наћи посао у наредном периоду, посебно у фирмама које су тренутно у 
реструктурирању”, рекао је нови министар пољопривреде. 

Кнежевић је демантовао спекулације да се саветодавцима обавештења о престанку ангажовања 
достављају СМС порукама. „Преда мном су решења о раскиду уговора са стручним 
пољопривредним службама које су ангажовале те људе. Њима ће то бити послато данас (јуче), а 
они ће их потом појединачно обавештавати о томе”, рекао је Кнежевић. 

Међутим, агрономи саветодавци с којима смо разговарали потврдили су да су СМС поруком 
обавештени о отказу. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Knezevic-otpustio-Petroviceve-agronome-savetodavce.sr.html
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Крајем јула на адресу „Политике” стигло је писмо агронома саветодаваца, који су инсистирали 
на анонимности, у коме изражавају своје незадовољство, јер сматрају да су искоришћени у 
предизборне сврхе. Написали су да нису примили три плате и да им се дугује за путне 
трошкове, одвојен живот и остало. Отпустила их је, међутим, нова власт. 

– У Србији није ништа ново да се пред изборе започињу епохални пројекти, отварају по пети 
пут исти путеви, мостови, фабрике, доводе инвеститори, али пројекат „Стручно знање за ваше 
имање” ставио је у сенку све досадашње предизборне програме. Овде се не ради о километрима 
пута него о 1.600, људи, агронома и 800.000 пољопривредника. Сви су насамарени 
бескрупулозним намерама ДС-овог изборног штаба. Овим срамним пројектом искоришћена је 
могућност да се донаторска и буџетска средства искористе посредно у предизборне сврхе и 
покуша придобити који глас више – наведено је у писму неколико незадовољних агронома у 
писму „Политици”, чија имена из разумљивих разлога, ипак, нећемо објавити. 

Ј. Рабреновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Bela-kuga/Do-radne-knjizice-u-proseku-za-36-godina.sr.html 

До радне књижице у просеку за 3,6 година 

Теже се запошљавају инжењери пољопривреде, машински техничари, инжењери за текстил, 

лекари опште праксе, матуранти гимназије... 

За три и по године добар студент већ размишља о запослењу јер приводи студије крају, али оно 
што можда не зна јесте то да толико отприлике траје и тражење посла у Србији. Према 
подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), чак 64 одсто пријављених на њихову 
евиденцију јесу дуготрајно незапослени и посао траже дуже од годину дана, а у просеку 
тражење посла траје 3,6 година. У тој црној статистици можда ће боље проћи стручњаци за 
финансије, инжењери електротехнике, информатике, електронике, машинства и грађевине, 
математичари, наставници страних језика, анестезиолози, кардиолози, офталмолози – јер су 
они у претходне четири године најбрже долазили до посла. У Националној служби за 
запошљавање додају и да у тражена занимања спадају столари, фасадери, армирачи, 
заваривачи, оператери на ЦНЦ машинама, агенти осигурања у области финансијских услуга, 
неговатељице... Теже су се запошљавали инжењери пољопривреде, осим технолога, машински 
техничари, инжењери за текстил, лекари опште праксе, медицинске сестре – техничари, 
матуранти гимназије, грађевински техничари... Правници и економисти релативно брзо се 
запошљавају. На ово указују и подаци да се за првих шест месеци ове године са евиденције НСЗ 
запослио 2.331 дипломирани економиста и 1.242 дипломирана правника, кажу у НСЗ-у. 

Они сматрају да ће у наредних десетак година експанзију доживети послови у области 
информационо-комуникационих технологија, али да ће бити веома тражени и стручњаци за 
хардверски и софтверски инжењеринг, електротехнику и електронику, аналитичари промета и 
инвестиција, логистичари за оптимализацију протока робе од произвођача до трговина, 
стручњаци у области биотехнологија попут генетичара и молекуларних биолога, стручњаци за 
образовање на даљину, архитекте, урбанисти, пројектанти, микротехничари. 

„С обзиром на то да 30 до 40 одсто профита савремена индустријска предузећа остварују новим 
производима, сигурно ће расти тражња за иноваторима различитих врста, а посебно у области 
природних и техничких наука и за истраживачима. Највероватније је да ће расти тражња и за 
различитим занимањима из области фармације, туризма, социјалних услуга попут бриге о 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Bela-kuga/Do-radne-knjizice-u-proseku-za-36-godina.sr.html
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старима и медицинским услугама попут естетске хирургије и свакако занимања у области 
екологије и енергетике. Уз адекватна улагања у Србији постоји перспектива за развој органске 
пољопривреде и других области које би ангажовале стручњаке биотехничких наука. Свакако да 
улагање у обновљиве изворе енергије, било да је реч о коришћењу соларне енергије било 
енергије ветра, биодизела, биомасе и слично, пружа добру перспективу за отварање нових 
радних места“, истичу у НСЗ-у. 

Ј. Чалија 
 

У евиденцији НСЗ-а има: 754.967 незапослених 

Од тог броја: 

* 808 магистара 

* 52 доктора наука 

* 7.688 економиста за општу економију, банкарство и финансије 

* 4.886  дипломираних правника 

* 2.165 професора разредне наставе 

* 1.907 доктора медицине 

* 1.137 дипломираних инжењера архитектуре 

* 1.123 доктора стоматологије 

* 1.110 професора физичке културе 

објављено: 05.08.2012 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Bela-kuga/Drzava-mora-mladima-da-obezbedi-posao.sr.html 

Анкета: КАКО ПОВЕЋАТИ НАТАЛИТЕТ? 

Држава мора младима да обезбеди посао 

У Србији се сваке године рађа све мање беба. Судећи по мишљењу Београђана који су 
учествовали у анкети „Политике” и одговарали на питање шта све треба учинити да би се 
повећао наталитет нације, главни разлози за одлагање потомства јесу финансијске природе: 
незапосленост, нерешено стамбено питање и недостатак перспективе. 

– Држава се веома неозбиљно односи према том проблему. Треба, пре свега, обезбедити 
сигуран посао и пристојне плате. Млади људи завршавају факултете па буду на бироу по 
неколико година. Тренутно се сви сналазимо како знамо и умемо. Раде се по два, три посла 
истовремено. Још немам деце и не видим себе у тој улози у некој скоријој будућности. Разлози 
су искључиво финансијске природе. Зашто заснивати породицу када не можете да их 
издржавате? – каже Милош Гвоић (24), конобар из Београда. 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Bela-kuga/Drzava-mora-mladima-da-obezbedi-posao.sr.html
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По мишљењу студенткиње Ирене Јованов (20) питање је да ли држава има довољно средстава 
да обезбеди све што је младом човеку потребно да заснује породицу. 

– Не треба им све „давати на послужавнику”, већ им треба омогућити да раде и зарађују. Свима 
нама, поготову младим људима, неопходан је новац. Не можете тек тако да одгајате дете. Све је 
скупо и биће све скупље. Већина младих нема стан, нема сталан посао. Не знам како уопште у 
оваквим условима неко може да мисли о деци и породици када не може ни сам себе да 
издржава – објашњава Ирена Јованов. 

Марија Сињић (29), новинар, мишљења је да мора да се повећа животни стандард грађана, 
посебно оних који планирају породицу. 

– Да би се одлучио на тај корак млад човек прво мора да буде финансијски стабилан. Троје је 
по мени минималан број деце да би се кроз неколико деценија  земља „извукла”  из проблема 
беле куге. Омогућавање запослења младим људима и обезбеђивање повољнијих кредита за 
станове у  великој мери би олакшало доношење одлуке о заснивању породице. Са својим 
финансијским приходима и тренутним стамбеним стањем ја ћу о породици  размишљати тек 
кроз  пет година – истиче Марија Сињић. 

– Има много појединачних акција и људи који се труде да на свој начин реше проблем 
смањења наталитета, а држава би за почетак могла да среди болнице које су у очајном стању. 
Лепа је замисао да младе после завршеног факултета чека посао и мислим да је то могуће 
остварити уколико постоји добра воља државе. Ја још немам деце, лични разлози су у питању, 
али планирам и надам се да ћу и ту замисао у животу успети да остварим – каже Наташа 
Стефовски (35), професор разредне наставе 

– Могао бих „до сутра” да набрајам шта све држава треба да уради да би се повећао наталитет. 
Држава је развила изузетно ефикасан систем који функционише само онда када треба нешто да 
наплати. Занимљиво је како тај исти систем „не даје знаке живота” када младом човеку треба 
обезбедити олакшице приликом запошљавања или куповине стана. Бесплатно школство је 
само једна у низу ствари које држава мора да обезбеди – рекао је Рамадани Кезирџан (44), 
виши фудбалски тренер. 

За економисту Александру Илић (31) основно је да се решавају проблеми који се јављају оног 
тренутка када жена остане у другом стању. 

– Чињеница је да жене још нису равноправне са мушкарцима приликом запошљавања. 
Послодавац приликом примања жене на посао често поставља поприлично лична питања, па 
чак и условљава жену да бира између посла и породице. Женине године играју поприличну 
улогу у добијању посла који треба да обезбеди материјалну сигурност. Ако сте млађи и при том 
немате засновану породицу, велика је вероватноћа да вас неће примити зато што ћете као 
такви само „заузимати место” некоме ко неће ићи на породиљско и трудничко боловање. Овако 
трудна, по други пут, тек сад видим предности запослења у државној установи. Држава мора да 
стане на пут и реши проблем несавесних и друштвено неодговорних приватних фирми – 
објашњава Александра Илић. 

Ненад Милутиновић (32), економиста, сматра да се константно опадање наталитета може 
спречити укидањем пореза на беби опрему, али и давањем пуне плате и трудницама које не 
живе у Београду. 

– Обезбеђивање бесплатних станова свим младим паровима у овим условима није реално, али 
обезбеђивање запослења јесте, поготову за људе који заврше факултет са високим просеком. 
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Тако би пружили младим, способним људима прилику да осете „чари”  заснивања породице – 
наводи Милутиновић. 

Ј. Бибановић 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-posla-i-para-ostalo-1600-agronoma 

Без посла и пара остало 1.600 агронома 

 

Министарство пољопривреде Србије раскинуло је сарадњу са агрономима ангажо-
ваним у раду пољопривредних стручних служби, које је на одређено време упосли-
ла претходна Влада Србије, а уговоре о раскиду сарадње јуче је потписао нови ми-
нистар пољопривреде Горан Кнежевић. 

Агрономи саветодаваци, њих 1.659, ангажованих на пројекту Министарства пољопривреде од 
јуче је без посла. 

Министарство пољопривреде Србије раскинуло је сарадњу са агрономима ангажованим у раду 
пољопривредних стручних служби, које је на одређено време упослила претходна Влада Срби-
је, а уговоре о раскиду сарадње јуче је потписао нови министар пољопривреде Горан Кнежевић. 

Он је  изјавио да је разлог велики мањак у буџету Србије, јер до краја године само за испуњава-
ње основних функција мора да позајми преко две милијарде евра. 

"Зато нисмо у могућности да финансирамо мегаломанске пројекте бивше владе и бившег ми-
нистра пољопривреде, на којима су током последњих годину дана за потребе предизборне кам-
пање запослили преко 1.600 људи", рекао је Кнежевић. 

Додао је да је саветодавцима речено да ће бити ангажовани на годину дана и да ће након тога 
добити стални радни однос, али од тога није било ништа, јер су ангажовани на три месеца на 
привремене и повремене послове који се увек могу раскинути. 

"То значи да није било истинске и искрене жеље да се они трајно запосле. Они за то чак нису 
обезбедили средства у трезору и остали су им дужни око 200 милиона динара за претходни 
квартал, што представља још један технички проблем, који ћемо морати да решавамо", рекао је 
Кнежевић. Министар је додао да је о томе разговарао са министром финансија Млађаном Дин-
кићем и да је договорено да у наредном периоду покушају да измире све те обавезе, али да за 
даље ангазовање нема новца, нити могућности да се пројекат настави. 

"Издаци за њихове тромесечне трошкове Министарство су коштали око 500 милиона динара 
или до краја ове године око 800 милиона. Наше мишљење је да је у овом тренутку боље да 
средства која су обезбеђена за ове намене усмеримо пољопривредницима да им бар мало убла-
жимо штете од суше", рекао је Кнежевић. 

Према његовим речима, саветодавци нису радили лоше, али је питање на који начин су то оба-
вљали и да ли је то Министарству потребно у овом тренутку. Он је казао да се очекује да ће нај-
квалитетнији од њих наћи посао у наредном периоду, посебно у фирмама које су тренутно у ре-

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-posla-i-para-ostalo-1600-agronoma
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структурирају. Уговоре са саветодавцима је, подсетимо, потписао бивши министар Душан Пе-
тровић, а требало је да важе годину дана. У Министарству су тврдили да су паре за то обезбеђе-
не и да неће бити проблема. 

С.Г. 
 

 Није било смс-ом 

Неки од агронома  су смс  поруком обавештени да им престаје радни ангажаман. 

"Поштоване колеге, са запрепашћењем и жаљењем вас обавештавамо да је одлуком нове 
Владе престао наш радни ангажман. Од данас више нисте у обавези да се појављујете на 
радним задацима. Захваљујемо вам на пожртвованом залагању и успешно обављенинм за-
дацима. Желимо вам свим личну срећу и што скорије налажење новог посла", писало је  у по-
руци коју су потписали координатори пројекта. 
Министар је јуче то демантовао. 

- Преда мном видите решења о ненаставку уговора са стручним пољопривредним службама ко-
је су ангажовала те људе. Њима ће то бити послато данас, а они ће их потом појединачно обаве-
штавати о томе- рекао је Кнежевић. 

 

РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Sindikat-Naftagasa-preti-blokadom-pumpi.html 

НИС негира тврдње радника, синдикат 
прети блокадом пумпи 

Руководство Нафтне индустрије Србије (НИС) спремно је да испита сваки навод о 
евентуалним незаконитим радњама у овој компанији, стоји у допису НИС-а упућеног 
Радију 021, а у вези са оптужбама Независног синдиката и дела радника о наводно 
незаконитом масовном слању запослених на плаћено одсуство, те шиканирају радника које 
спроводи део менаџмента. 

У овој компанији истичу да су права радника НИС-а заштићена једним од најбољих 
колективних уговора у региону, који је резултат заједничког рада менаџмента компаније с 
репрезентативним синдикатима. Кажу да су од 1. августа на привремено плаћено одсуство 
упутили 330 запослених, да је ова одлука у складу са Законом о раду, те усаглашена са 
представницима репрезентативних синдиката. 

"Након 45 радних дана одсуства, радници ће бити враћени на посао, а за време трајања 
плаћеног одсуства, радници ће примати новчану накнаду која значајно премашује 
износ установљен законом и која је виша од просечног износа те врсте на српском 
тржишту", наводи се у саопштењу Нафтне индустрије Србије упућеном Радију 021, те истиче 
да је одлука донета с обзиром на континуирану аутоматизацију производних и сервисних 
процеса, на основу чега повремено долази до смањења обима посла радника који обављају 
нискоквалификоване канцеларијске послове.  

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Sindikat-Naftagasa-preti-blokadom-pumpi.html
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У НИС-у додају да су током 2011. обезбедили 200, а ове године 350 радних места за младе 
стручњаке, као и да је план да се следеће године запосли њих још 500. 

Синдикат најављује блокаде пумпи, зове инспекцију у компанију 

У Нафтној индустрији Србије у току је масовно слање радника на принудне годишње одморе, 
па због тога, али и како кажу, вишегодишњег шиканирања од стране великог броја менаџера, 
спремају побуну. 

Председник Независног синдиката ове компаније, Сава Благојевић, каже за Радио 021 да је 
до сада издато скоро 400 решења о принудним годишњим одморима, што је више од 
половине које послодавац планира да подели. "Шта је противзаконито у томе што раднике 
шаљу на принудни одмор? То што је у НИС-у тренутно ангажовано више од 2.000 радника 
преко неких других, услужних фирми, а раде на истим пословима на којима су радили радници 
који се шаљу на принудни одмор. Противзаконито је и то што су људи распоређени на 
нижа радна места, што не одговара њиховој кфалификационој структури", објашњава 
Благојевић. 

Синдикат основано сумња да су власници лизинг компанија с којима сарађује НИС менаџери 
НИС-а, који запослене приморавају да напусте НИС и пређу у лизинг компаније, преко 
којих би опет радили у Нафтној индустрији Србије, али за далеко мању плату и за корист 
власника. Треба истаћи да се све ово не чини у компанији која пропада, већ чији се генерални 
директор Кирл Кравченко, недавно похвалио како је у првој половини ове године Нафтна 
индустрија Србије остварила нето добит од 22 милијарде динара. 

Ипак то не значи ни да садашњи већински власник треба да на штету компаније трпи вишак 
запослених, нагомилан партијским запошљавањима пре продаје НИС-а Русима. Благојевић 
сматра да се претерује у проценама вишка запослених, те истиче да да је синдикат одавно 
предлагао да се отпремнине за раднике преусмере на отварање нових радних места. 

"Нови менаџемт када је дошао почео је одмах с терором према радницима. То су 
ненормални услови. Галама, вика, дрека, не могу да вам објасним. Терање људи да раде 
прковремено, заказивање састанака ван радног времена, а када радници дођу на тај састанак, 
онда менаџер каже – не могу да вас примим, ја  сам уморан. Онда слање мејлова у пола ноћи, 
тражење одговора на енглеском језику и тако даље. То је пут који није достојан компаније, која 
држи до свог угледа", сматра председник Независног синдиката. 

Он додаје да у НИС-у није лако ни нижерангираним менаџерима. "Знате докле се иде? 
Када један менаџер позове свог нижерангираног руководиоца и пита - како сте задовољни 
запосленима који раде у вашем организационом делу, он каже – све у реду, сви су вредни, 
радни. Менаџер му онда каже да он не ваља и пита - како можете да будете задовољни 
радницима. Те менаџере на нижим нивоима терају да буду непријатни према 
запосленима", тврди Благојевић. 

Због свега што се дешава у НИС-у, од међународних синдикалних организацијазатражена је 
помоћ, против послодавца се подижу колективне и појединачне тужбе, али због 
спорости судова, у Независном синдикату кажу да су принуђени и на друге мере. О свему су 
обавештени инспекцијски органи, те председник државе и владе. Уколико изостане 
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рекација, уследиће позив грађанкама и грађанима да бојкотују куповину на НИС-овим 
пумпама, као и блокаде најпрометнијих бензинских станица. (Дејан Стојичић) 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/ispitati_zakonitost_stecaja_u_tv_cacak.73.html?news_id=245297 

Испитати законитост стечаја у ТВ Чачак 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Синдикат новинара Србије позвао је Савет за борбу против корупције да испита 

законитост извршеног стечаја Телевизије Чачак и комплетне приватизације која му је 

претходила. 

 

Регионалној телевизији Чачак, која је пре десет дана отишла у стечај после 13 година рада, 

угашен је сигнал. То је учињено по налогу Радиодифузне агенције због, како се наводи, 

неисплаћених накнада. 
 
Привредни суд у Чачку донео је 24. јула решење о отварању стечајног поступка над а.д. ТВ 
Чачак, а решење је донето на предлог повериоца, београдске фирме „Про Висион“, за 
неизмирен дуг од 871.781 динар. 

ТВ Чачак је почела да ради 17. јануара 1999. године као општинско јавно предузеће, а 11. 
децембра 2009. на аукцији званично је продата Милошу Бојовићу, тада ученику чачанске 
гимназије. Власништво над овом медијском кућом је преузео његов отац, привредник Зоран 
Бојовић у чијем власништву су и Радио Чачак и недељник „Чачански глас“. 

ТВ Чачак је имала 26 стално запослених и четири хонорарна сарадника којима су у току 
претходна два дана уручени откази. Због неисплаћених зарада и доприноса за фебруар, март, 
април и мај 2012. године, запослени су штрајковали од 25. јуна. 

Непосредно пре отварања стечаја 18. јула, запослени у овој телевизији обратили су се Агенцији 
за приватизацију са захтевом за раскид купопродајног уговора, а два дана раније, 16. јула, о 
финансијским проблемима ТВ Чачак обавестили су и најуже руководство града. 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/ispitati_zakonitost_stecaja_u_tv_cacak.73.html?news_id=245297
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ВЕСТИ ОНЛАИН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/244022/Sindikalci-ce-blokirati-pumpe-NISa 

Синдикалци ће блокирати пумпе НИС-а 

Независни синдикат Нафтагаса саопштио је данас да ће организовати блокаду 

најпосећенијих пумпи Нафтне индустрије Србије (НИС) као протест због тога што 

пословодство шаље запослене на принудне годишње одморе. 

 

Синдикат је у саопштењу за јавност најавио и да ће позвати грађане да бојкотују куповину на 

НИС-овим пумпама, као и да ће поднети колективне и појединачне тужбе против компаније 

због принудних годишњих одмора. Није наведено када ће синдикалци почети ове активности. 

 

Независни синдикат "основано сумња" да пословодство НИС-а оснива лизинг компаније чији 

су власници менаџери НИС-а, а потом приморава запослене да напусте НИС и пређу у те 

фирме да раде послове потребне НИС-у, али за далеко мању плату и у корист власника лизинг 

компаније, наводи се у саопштењу. 

 

Тај синдикат је навео да је од 1. августа подељено 350 решења о одласку запослених на 

двомесечни принудни годишњи одмор и додао да се из систематизације радних места може 

закључити да ће у наредном периоду на принудни одмор бити послато још толико радника. 

 

Независни синдикат раније је саопштавао да ће укупно 708 радника бити упућено на принудни 

годишњи одмор. Истовремено, додаје се у саопштењу, нема смањења обима посла, иако је то 

"изговор" менаџмента за принудне одморе. 

 

"То се јасно може видети на основу чињенице да је тренутно у НИС-у запослено 2.000 радника 

преко услужних компанија који раде посао исто онако како су га обављали радници који су 

послати на одморе", пише у саопштењу. 

 

Синдикат је додао да је свима познато да је НИС једна од најуспешнијих компанија у Србији 

када је реч о профиту и оценио да је истовремено у категорији односа према запосленима једна 

од најгорих. 

 

Независни синдикат Нафтагаса раније је послао писма председнику Србије Томиславу 

Николићу и премијеру Ивици Дачићу, али од њих није добио одговоре.  
 

 

 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/244022/Sindikalci-ce-blokirati-pumpe-NISa
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