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И сезонцима радни стаж 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Нови пропис први пут ће регулисати права и положај сезонских радника. Уводи се систем 

ваучера, са којима је радник пријављен и осигуран 

БЕРАЧИ воћа и поврћа, грађевинци, сезонски туристички радници ускоро ће, први пут, добити 
закон који ће регулисати њихова права и положај. Велики број људи који углавном у летњим 
месецима раде у пољима и на градилиштима до сада нико није пријављивао, а у њиховим 
радним књижицама није било ни дана уписаног стажа. 

Према речима Александра Вулина, министра за рад, закон о сезонском раду до сада није 

постајао у Србији, а армија људи радила је без папира и нико их није пријављивао. Сезонцима 

ће се, што према важећим прописима није случај, омогућити остваривање права на основу 

рада. 

- Примера ради, послодавац доведе 100 надничара да беру вишње и нормално је да није у 

могућности да са њима потпише 100 уговора о раду на неколико недеља - каже Вулин. - Они 

немају ту администрацију и могућности. Законом ће се обезбедити да и они буду пријављени 

на обавезно социјално осигурање, што ће им омогућити остваривање стажа, а тиме и права из 

здравственог и пензијског инвалидског осигурања. 

Нови пропис ће увести систем ваучера који функционише по систему плаћања унапред. 

Послодавци ће његовом куповином плаћати доприносе за обавезно социјално осигурање, а 

потом ће их дати радницима које су ангажовали, у зависности од броја радних дана. Сезонски 

радници ће затим ваучере предавати ПИО фонду који ће евидентирати стаж. Овај систем ће 

послодавцима омогућити једноставну процедуру приликом ангажовања радника, а држави 

лакшу контролу, а значајно ће се смањити и рад на црно. 

Радна група која би требало да почне да ради почетком фебруара, предложиће начин 

функционисања система ваучера на најадекватнији начин који ће бити усклађен с важећим 

прописима у области обавезног социјалног осигурања. Они ће проценити у којим делатностима 

се појављује сезонски рад и где тај рад најчешће није покривен уговорима, па ће предложити 

који ће сезонци бити обухваћени законом. Посебно ће бити разматрани пољопривреда, 

угоститељство и грађевинарство. 

СССС: НЕРЕАЛНО 

Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије каже да је идеја 

добра, али неостварива. 
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- Трагедија је да наше раднике толико потцењујемо, па ћемо им давати ваучере за стаж као за 

бање - каже Михајловић. - Не знам како ћемо приморати приватника, јер то нису послодавци, 

да им плати доприносе и за који период. Они у суштини раде на црно, а њихов рад требало је 

регулисати Законом о раду кроз рад на одређено време. У окружењу је јачи инспекцијски рад 

и оштрије су казне за послодавце који не испуњавају своје обавезе. 

 

http://www.politika.rs/scc/clanak/347546/Privatne-penzije-resenje-za-sve-stariju-Evropu 

Приватне пензије решење за све старију Европу 

Када је једног пензионера „издржавало” десет запослених други стуб се сам по себи наметао, 

али не сада када је однос радника и пензионера два према један, тврде стручњаци 

Увођење обавезног приватног пензионог осигурања је неминовно, јер више не можемо да 
игноришемо демографске промене, каже Анита Шварц, водећи економиста Светске банке за 
Европу и централну Азију у одговору „Политици” поводом нашег писања о све учесталијим 
проблемима европских земаља с тим видом штедње за спокојнију старост. 

Она подсећа да је демографска слика била потпуно другачија у време када су увођени системи 
социјалне сигурности. На сваког пензионера долазило је и по 10 запослених, додаје. 

– То значи да је под таквим демографским околностима било довољно да издвајања за 
доприносе по запосленом буду 10 одсто да би се исплатила пензија од 100 процената за једног 
пензионера – објашњава Шварцова. 

Демографска слика се сада драстично променила па тако у већини европских земаља два 
радника „издржава” једног пензионера. Не могу стопе доприноса да буду 50 процената да би 
покриле 100 одсто пензије, закључује Шварцова и додаје да би то потпуно уништило тржишта 
рада. 

– Када запослени новац остављају на посебан штедни рачун, то може да се исплати када особа 
достигне старосну границу за одлазак у пензију. Стопа приноса на та средства, као и ниво 
доприноса одређују месечни износ који се исплаћује, а не старење становништва – каже наша 
саговорница. 

Може да постоји нека веза између стопе приноса и демографије уколико старија генерација 
искуси ниске стопе раста привреде, прецизира. То последично утиче и на нижи ниво 
исплативости инвестиција. Приватни пензиони фондови то могу да превазиђу тиме што ће 
средства улагати ван граница своје земље у економијама које расту по већим стопама. Тако би 
могле да ублаже тај ризик, сугерише Шварцова. 

– У сваком случају веза између демографије и стопе приноса у оваквим фондовима много је 
слабија и много мање директна неко у случају када се пензија исплаћује само из државних 
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фондова, где исплате у потпуности зависе од старосне структуре нације. У централној Европи 
многе земље, суочене с лошом демографском сликом, одлучиле су да уведу и други пензиони 
стуб – објашњава Шварцова шта су били мотиви за увођење обавезног приватног пензионог 
осигурања. 

За разлику од других земаља света, које су могле да повећају доприносе, у Европи то није 
било могуће, јер су та издвајања већ била велика, напомиње. Земље су одлучиле да стопе 
доприноса поделе и да један део одлази у државни, а други у приватни пензиони фонд, 
подсећа. 

– На кратак рок посматрано, јавља се дефицит у државном пензионом систему, али на дуже 
стазе то може да буде победничка стратегија – закључује Шварцова. 

„Политика” је јуче објавила да је Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, у студијама 
Светске банке, чији је један од аутора Анита Шварц, открио велики број грешака и пропуста. У 
студији Светске банке „Утицај кризе на пензионе системе” наводи се да су пре 2008. године 
стопе приноса у приватним фондовима биле знатно веће него што је била стопа привредног 
раста. Алтипармаков ту тезу оповргава и тврди да су коришћени погрешни подаци о стопи 
економског раста да би се приказало да су стопе приноса биле веће и да би се преценили 
резултати примене овог модела. Анита Шварц, са друге стране, истиче да је доласком светске 
финансијске кризе број запослених смањен и да је самим тим смањена уплата у приватне 
пензионе фондове. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavljen_strajk_gladju_.4.html?news_id=314600 

Настављен штрајк глађу 

АУТОР: З. М. 

Ниш - Бивши радник фабрике МИН Специјална возила у стечају, Зоран Нешић (55), 

коме држава по основу извршних судских пресуда дугује око 6,5 милиона динара за заостале 

плате, доприносе и камате, наставио је јуче, други дан заредом, штрајк глађу на степеницама 

испред нишке Градске куће, у којој се налазе кабинет градоначелника и Градско веће. 
Нешића је и јуче ујутру својим доласком подржало неколико десетина радника 

"пропалих" друштвених предузећа којима држава дугује заостале зараде, али му се нико није 
придружио у штрајку глађу. 

- Све су то физички и психички руинирани људи који годинама живе у 
сиромаштву, чекајући своје зараде, тако да и ја не желим да доведу у питање своје здравље 
или живот - рекао је за Данас Нешић, који је дуже од 30 година радио у МИН-у као машински 
техничар, а сада са трочланом породицом живи од социјалне помоћи од 10.000 динара. 

Он је додао да је ледену ноћ успео да преброди тако што је "мало био на 
степеницама, а мало у Градској кући, где су га пустили да одспава на столици код 
портирнице". Бивши радници "пропалих" друштвених предузећа, која су дуго година у 
реструктуирању или стечају, већ пар година периодично протестују испред Градске куће, али 
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без резултата. У Нишу на исплату заосталих зарада чека око 4.500 бивших радника ЕИ, МИН, 
Грађевинара, Јастрепца и Нитекса којима држава дугује укупно око 110.000 плата. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/_otpusteni_policajci_tuzice_drzavu_srbiju.55.html?news_id=314634 

Европски суд за људска права отворио врата за судско преиспитивање рационализација у 

МУП-у 

Отпуштени полицајци тужиће државу Србију 

АУТОР: ВУК ЈЕРЕМИЋ 

- Већина полицајаца која је захваћена последњим таласом рационализације ће тужити 
Министарство унутрашњих послова и државу Србију због незаконитог отпуштања, сазнаје 
Данас. Иако је у овом тренутку немогуће утврдити тачан број тужби, имајући у виду да 
рационализација није окончана, за очекивати је да, према доступним информацијама, око 700 
полицајаца пред судовима затражи повратак на посао и новчану надокнаду. 

Охрабрење да се одлуче на тај корак, отпуштени полицајци су ових дана добили из Стразбура. 
Наиме, Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и други против Србије пресудио 
у корист тројице полицајаца који су незаконито отпуштени. Суд је дошао до закључка да је 
полицајцима Ивану Милојевићу, Миодрагу Радосављевићу и Петру Величковићу држава Србија 
повредила право на правично суђење и право на поштовање приватног и породичног живота. 
Они су били отпуштени у време вођења кривичног поступка против њих, а нису били враћени 
на посао након што их је суд правоснажно ослободио кривице. Пошто је Врховни суд Србије 
2007. одлучио да им је радни однос престао на законит начин, игноришући ослобађајуће 
пресуде, они су се обратили Европском суду за људска права. 
Милојевићу није досуђена било каква правична накнада, јер је није ни захтевао од Суда, 
Радосављевићу је досуђен износ од 5.800 евра на име нематеријалне штете, а Величковић је 
по истом основу добио 2.400 евра. За Милета Лазаревића, члана Главног одбора Синдиката 
српске полиције, пресуда Европског суда за људска права може да се посматра као најава 
догађаја који ће уследити у наредних неколико година. 
- Наш синдикат је понудио бесплатну правну помоћ свим полицајцима који буду отпуштени и 
скоро сви они ће покренути судске спорове. Процес рационализације у МУП-у пати од низа 
мањкавости и нису јасни критеријуми на основу којих се он спроводи - наводи Лазаревић. 
Према његовим речима, процес рационализације се спроводи под плаштом 
декриминализације, а та два појма никако не би смела да се изједначавају. 
У редовном поступку, о жалбама полицајаца који су добили решења о отпуштању одлучује 
Жалбена комисија Владе Србије. Међутим, на притисак синдиката, министар полиције Небојша 
Стефановић је у децембру оформио ад хок комисију у којој су поред полицијских старешина и 
представника министарства седели и људи из два репрезентативна синдиката. Рад ове 
комисије је довео до тога да чак 407 особа буде изузето са списка за отказ. Ипак, ова комисија 
се бавила искључиво људима који су своје жалбе подносили преко репрезентативних 
синдиката, због чега је чак 700 полицајаца остало без прилике да њихов случај разматра ова 
"ванредна" комисија. 
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Према Лазаревићевим речима, овај пропуст мора бити исправљен, због чега је Синдикат 
српске полиције упутио апел министру Стефановићу. 
- До сада нисмо добили званичан одговор, али постоје индиције да би комисија могла да се 
бави и овим полицајцима. Здрав разум налаже да и међу овим људима има оних који су се 
неосновано нашли на списку за рационализацију - каже Лазаревић. 
Недавно се огласио и заштитник грађана Саша Јанковић који је у мишљењу које је послао 
министру Стефановићу нагласио да мора да постоји разлика између декриминализације и 
рационализације. "Ако у овом моменту у МУП-у Србије ради 1.400 полицајаца који су 
'криминализовани', то у правној држави не може да буде решавано применом мера 
реорганизације и рационализације, поготово не фиктивне'', навео је Јанковић. 
Према његовим речима, проблем 'криминалаца у полицији' мора се решавати искључиво 
покретањем одговарајућих поступака за утврђивање кривице, те кажњавањем и давањем 
отказа тим људима уколико се испостави да су криви. Престанак радног односа, оцењује 
Јанковић, не сме да представља ни прву ни једину последицу за запослене у МУП-у ако су 
"тражили мито грађанима који су корумпирани". 
Он је додао да јавно означавање лица као корумпираних или као криминалаца пре него што је 
њихова кривица утврђена правоснажном одлуком суда, представља повреду претпоставке 
невиности, зајемчене Уставом, Закона о кривичном поступку и најзначајнијим међународним 
конвенцијама. 
"Једино правно уређен поступак утврђивања кривичне, прекршајне и дисциплинске 
одговорности спречава да невини претрпе штету и кршење права, све друго биће неправилно, 
незаконито и веома штетно", наводи се у мишљењу. У супротном, додаје се, могло би се 
десити да за неколико година судови буду у ситуацији да доносе пресуде у корист отпуштених 
полицајаца и да им се из буџета исплаћују плате уназад, као што се десило судијама и 
тужиоцима који нису били реизабрани. 
В. Јеремић 
Анализа ризика друго име за отказ 
Сви они полицајци који нису желели да потпишу споразуман раскид уговора, а нашли су се на 
списку за рационализацију, добили су од МУП-а решење о премештају на послове анализе 
ризика. Ипак, полицајцима је јасно о чему је ту реч, пошто су ти послови, усвајањем новог 
Правилника о систематизацији радних места у МУП који је ступио на снагу 31. децембра, 
укинути. 
Виши суд заштитио полицајца узбуњивача 
Да недостатак јасних критеријума за рационализацију може да буде искоришћен за 
одстрањивање неподобних, показује пример полицајца Слободана Маринковића из Београда. 
Он се нашао на списку за отказ, иако је имао статус узбуњивача, пошто је указао на 
коруптивне радње својих колега. Ипак, Маринковић је захваљујући привременој мери коју је 
донео Виши суд у Београду, изузет са списка рационализације. 
 

 

 

 

 



7 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-zona-guta-milijarde 

Сива зона гута милијарде 

Кључни циљ Националног програма за сузбијање сиве економије, који је усвојила Влада 
Србије на иницијативу НАЛЕД-а и Савеза за фер конкуренцију, је смањење обима сиве 
зоне 

 са 30,1 на 26,7 одсто БДП-а односно за нешто више од милијарду евра до 2020. године. 
Анализе показују да се са уделом сиве економије од 30 одсто БДП-а Србија се налази у 
европском врху. 

Такође, анализе показују да је због сиве економије буџет сваког дана ускрацен за 8 милиона 
евра, а сваки граданин за једну просечну плату. Према рачуници НАЛЕД-а, новац који држава 
губи био би довољан да свака општина у Србији добије нови дом здравља (609 милиона евра ), 
да реконструишемо и опремимо све опште и специјалне болнице (439 милиона евра), 
финансирамо плате ватрогасаца, полицајаца и лекара (963 милиона евра) и остатком новца 
преполовимо дефицит буџета. 

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) представиће у понедељак 
резултате новог истраживања ставова грађана о сивој економији.  Истраживање је спровео 
Ипсос стратеџик маркетинг у оквиру Пројекта јачања конкурентности Србије, који је покренуо 
НАЛЕД у децембру 2013. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/klasnja-primetan-trend-smanjenja-nezaposlenosti-mladih 

Клашња: Приметан тренд смањења 
незапослености младих 

У протекле три године приметан је тренд смањења незапослености младих, изјавила је 
данас помоћница министра омладине и спорта Снежана Клашња 

и додала да се очекује да се у овој години тај тренд настави. 

"Статистички посматрано, ми знамо да је стопа незапослености младих у Србији висока, и у 
поређењу са земљама ЕУ можемо рећи да је заиста висока, али има и земаља које такође 
имају исти проблем, иако су чланице ЕУ", рекла је Клашња на конференцији "Заједно стварамо 
више могућности за запошљавање младих". 

Клашња је указала на статистичке податке, да је у 2014. години у односу на претходну, за око 
три одсто смањена незапосленост међу младима - са 39,5 на 36,5 одсто. Подаци за 2015. 
годину још нису готови. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-zona-guta-milijarde
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/klasnja-primetan-trend-smanjenja-nezaposlenosti-mladih
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То даје наду да све мере и активности које се предузимају ипак дају резултате, навела је она 
и додала да се очекује наставак тог тренда и у 2016. години. 

Очекујемо у овој години још боље резултате, рекла је Клашња и додала да су запошљавање, 
партиципација и образовање кључни фактори. 

Како је казала, млади морају бити активни како би се снашли у свету рада. 

Што се тиче подршке Министарства, она је казала да је од свих пројеката које је финансирало, 
37 усмерено ка упошљивости младих људи. 

Око 93 милиона она динара је опредељено за те намене. 

 
Она је наводећи постигнуте резултате у 2015. рекла да је 222 младих прошло кроз програме 
стручне праксе, око 389 њих је нашло посао, а отворено је 57 компанија. 

"Веома је важно дати подстрек младима да се боре за своју будућност", рекла је Клашња. 

Никола Петковић из Омладинског центра "Заједно стварамо..."  рекао је да тај центар у 
сарадњи са Мокрогорском школом менаџмента и Српском асоцијацијом менаџера уз подршку 
Министарства омладине и спорта реализује пројекат "Истражи посао-покрени посао". 

Тим пројектом се, како је казао, кроз неформално предузетничко образовање младих и 
повезивање са приватним сектором, развој њихових идеја и предузетничког духа и подршка 
њиховом повезивању са компанијама  циљу реализације стручне праксе  и потенцијалног 
запослења директно утиче на један од главних проблема у Србији. 

Пројекат се, додао је Петковић, реализује у пет градова у јужној и источној Србији-Ниш, 
Лесковац, Врање, Пирот и Зајечар. 

 
Група од 20 младих обучена је за вршњачке едукаторе /промотере на тему омладинске 
политике. 

Током пројекта промовисани су примери добре праксе младих који су прошли програме који 
подстичу запошљивост и запосленост младих путем медија и друштвених мрежа. 

Како је речено на конференцији, запошљивост и запосленост младих је један од стратешких 
циљева недавно усвојене Стратегије за младе од 2015. -2025. 

Како истичу, искуство које млади стекну у предузетничком образовању повећава могућност 
отварања нових компанија, самозапошљавања, стварања нових радних места, али и стицања 
самопоуздања и јачања креативности и друштвене одговорности код младих људи. 

 
(Танјуг) 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/novi-zakon-o-platama-uvodi-u-strajk 

Нови Закон о платама уводи у штрајк 

Репрезентативни синдикати друштвених делатности веома су незадовољни предложеним 
Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору и начином на који се 

 преговори воде везано за одржавање састанака Радне групе за израду спорног 
закона.Председници синдиката лекара и фармацеута и медицинских сестара и техничара, 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/novi-zakon-o-platama-uvodi-u-strajk
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Раде Панић и Драган Бисенић, најављују штрајк запослених у здравству уколико се не промени 
текст Закона о платама у јавном сектору. Како кажу, текст закона обезвређује дугогодишње 
школовање и знање лекара, а подстиче руководиоце. 

Синдикати траже да се одложи доношење закона и да се у време трајања предизборне 
кампање направи добар предлог закона. Уколико се то не деси, најављују штрајк здравствених 
радника. То ипак, кажу, неће оставити пацијенте и угрожене групе без хитне медицинске 
помоћи. 

Председник синдиката и лекара др Раде Панић истакао је да су на састанку с људима из 
Министарства за локалну управу и самоуправу добили готов текст закона, за који је 
министарка Кори Удовички рекла да се планира да се усвоји до краја јануара или почетком 
фебруара. 

Драган Бисенић, председник Синдиката медицинских сестара и техничара каже да је 
најспорније у овом закону што се, како каже, доноси на брзину и као део претходно датих 
обећања. Према његовим речима, оно што су репрезентативни синдикати преговарали и 
договорили с Министарством здравља не подудара се с оним што се нашло у тексту предлога 
овог закона. 

Панић каже да закон у предложеном облику дискриминише здравствене раднике, јер се у 12 
платних група регулише школовање до 240 ЕСП поена, што су четворогодишње студије. Он 
истиче да се медицина студира шест година, поле чега следи четворогодишња 
специјализација, што је укупно 600 ЕСП поена. 

- Да ли ће неко све то избрисати? Тражимо да се вреднује оно што радимо, сложеност 
школовања, компетентност, самосталност у раду. На пример, посао неурохирурга се из 
секунде у секунду мења и носи огромне одговорности - рекао је Панић. 
Бисенић додаје да закон не води рачуна о томе ко се колико школовао, већ да ли је или није 
на руководећем радном месту. 

- Можете да завршите силне школе и нећете бити први с платом, већ је битно да будете 
руководилац. У сваком сегменту се провлачи руковођење. Сестре и техничари завршавају 
факултете за сестре и специјализације, а то се нигде не вреднује - рекао је Бисенић и додао 
да се здравство у Србији финансира из Републичког фонда за здравствено осигурање, а да се 
држава понаша као да се финансира из буџета. 

- Суфицит који остваримо пребаци се у пензиони фонд, а не где треба. Ако фонд направи 
уштеде, држава их узме. Ако те уштеде и суфицит направе предузећа као “Телеком” или 
“Србијагас”, они поделе додатне плате. Новца у здравству има, али одлази на стране на које 
не треба. Ради се с малом контролом, управни одбори се бирају политички, а директори се 
понашају као да су здравствене установе њихове приватне установе - рекао је Бисенић. 

Е. Д. 
У нескладу с колективним уговорима 
Како истичу репрезентативни синдикати здравства, одредбе спорног закона дерогирају 
одредбе закључених колективних уговора, као и Закона о раду, а нарочито у делу које 
прописује минули рад, накнаду плате, право запослених на регрес и топли оброк, отпремнину, 
накнаду трошкова. Синдикати инсистирају на поштовању одредби закона о раду и закључених 
колективних уговора. 
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http://rs.n1info.com/a127619/Vesti/Zdravstveni-radnici-Strajk-zbog-zakona-o-platama.html 

Синдикати здравства: Закон о платама 
обезвређује школовање 

Председници синдиката лекара и фармацеута и медицинских сестара и техничара, Раде 

Панић и Драган Бисенић, најављују штрајк запослених у здравству уколико се не промени 

текст Закона о платама у јавном сектору. Како кажу, текст закона обезвређује 

дугогодишње школовање и знање лекара, а подстиче руководиоце. 

Синдикати траже да се одложи доношење закона и да се у време трајања предизборне 

кампање направи добар предлог закона. Уколико се то не деси, најављују штрајк здравствених 

радника, што како кажу неће оставити пацијенте и угрожене групе без хитне медицинске 

помоћи. 

Председник синдиката и лекара др Раде Панић каже да су на састанку одржаним са људима из 

министарства за локалну управу и самоуправу добили готов текст закона, који министарка 

планира да се усвоји до краја јануара, или почетком фебруара. 

Драган Бисенић, председник Синдиката медицинских сестара и техничара каже да је 

најспорније у овом закону што се, како каже, доноси на брзину и као део претходно датих 

обећања. Према његовим речима, оно што су репрезентативни синдикати преговарали и 

договорили са министарством здравља не подудара се са оним што се нашло у тексту закона. 

Панић каже да закон у предложеном облику дискриминише здравствене раднике, јер се у 12 

платних група регулише школовање до 240 ЕСП поена, што су четворогодишње студије. Он 

истиче да се медицина студира шест година, поле чега следи четворогодишња 

специјализација, што је укупно 600 ЕСП поена. 

"Да ли ће неко све то избрисати? Тражимо да се вреднује оно што радимо, сложеност 

школовања, компетентност, самосталност у раду. На пример, посао неурохирурга се из 

секунде у секунду мења и носи огромне одговорности", рекао је Панић. 

Бисенић додаје да закон не води рачуна о томе ко се колико школовао, већ да ли је или није 

на руководећем радном месту. 

"Можете да завршите силне школе и нећете бити први са платом, већ је битно да будете 

руководилац. У сваком сегменту се провлачи руковођење. Сестре и техничари завршавају 

факултете за сестре и специјализације, а то се нигде не вреднује", рекао је Бисенић. 

http://rs.n1info.com/a127619/Vesti/Zdravstveni-radnici-Strajk-zbog-zakona-o-platama.html
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Он је рекао да се здравство у Србији финансира из Републичког фонда, а да се држава понаша 

као да се финансира из буџета. 

"Суфицит који остваримо пребаци се у пензиони фонд, а не где треба. Ако фонд направи 

уштеде, држава их узме. Ако те уштеде и суфицит направе предузећа као Телеком или 

Србијагас, они поделе додатне плате. Новца у здравству има, али одлази на стране на које не 

треба. Ради се са малом контролом, управни одбори се бирају политички, а директори се 

понашају као да су здравствене установе њихове приватне установе", рекао је Бисенић. 


