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Панел-дискусија о радним односима у сектору трговине на примеру Немачке и 
Србије 

Социјални дијалог води до бољег положаја радника 

Сарадња синдиката и послодаваца треба да помогне органима власти у креирању 
амбијента за социјални дијалог и омогући измене закона о раду, закључак је панел-дискусије 
на тему радних односа у сектору трговине која је одржана јуче у хотелу "Метропол". 
 

Пише: А. Поповић 

Овај скуп организовали су Самостални синдикат трговине Србије и фондација Фридрих Еберт, 
а почасни гост био је генерални менаџер послодавачког удружења у трговини за Берлин 
Бранденбург, Нилс Буш-Петерсен. Петерсен је пренео искуства рада у овој области у Немачкој 
и својим саветима указао на потенцијална решења проблема са којима се сусрећу синдикати у 
Србији. 

Он је истакао да организације послодаваца у сарадњи са синдикатима могу да лобирају за 
интересе својих чланова пред представницима законодавне власти, заступају их у радним 
споровима и пружају саветодавне услуге, а као срж активности навео је склапање и обнављање 
колективних уговора помоћу којих ће преговарати о структурама плата запослених. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Радослав Топаловић сагласио се да циљ 
социјалног дијалога јесте колективни уговор који ће бити најбоље могуће решење за интересе 
како радника тако и послодаваца. Међутим, он је истакао да је тренутна ситуација на тржишту 
и однос власти веома неповољан за остваривање овог циља. 

- У Србији тренутно не постоји општи колективни уговор. У јавном сектору готово да су све 
гране покривене гранским колективним уговорима, али у приватном сектору ситуација је 
потпуно другачија. Што се тиче сектора трговине нажалост ту никад није ни закључен 
колективни уговор - објаснио је Топаловић. 

На питање зашто до сада нема таквог уговора, он одговара да је проблем у Закону о раду, 
односно одредбама о репрезентативности по којима није реално испунити услове за 
синдикално организовање. 

Поред тога, као највећу тачку разилажења синдиката и послодаваца он наводи питање 
минималне цене рада. Решење овог проблема лежи управо у социјалном дијалогу које треба да 
воде синдикати и послодавци како би заједничким активностима и ставовима иступили пред 
надлежне органе власти и омогућили промену положаја радника. 
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Михајловић: Свака друга жена трпи насиље 

Председница Координационог тела Владе Србије за родну равноправност Зорана Михајловић 
потписала је данас петицију Аутономног женског центра да се 18. мај прогласи Даном сећања 
на убијене жене жртве насиља. 
 
Пише: ФоНет  

У протеклих 10 година 336 жена, мајки, сестри, пријатељца убијено је у породичном и 
партнерском насиљу, рекла је Михајловић новинарима на Тргу Републике пошто је потписала 
петицију. 

За само 72 сата 2015. године, седам жена је страдало, изгубило живот. Једна када страда је 
проблем, јер то није губитак живота жене, већ је губитак за целу земљу, истакла је она и 
упозорила да свака друга жена у Србији трпи неку врсту насиља - психичко, физичко, 
економско. 

Михајловић је рекла да је Министарство правде, а не Координационо тело, предлагач закона о 
спречавању насиља у породици, али да подржава предлоге да се закон учини бољим. 

Као Координационо тело дали смо предлоге на тај закон док је био у јавној расправи и надам се 
да ће министарка правде са дужном пажњом погледати и кроз амандмане да се побољша 
закон. Сви морају да реагују на насиље, није то питање само државних службеника, рекла је 
Михајловић. 

Бобана Мацановић из Аутономног женског центра упозорила је да је на сваких 10 дана једна 
жена убијена, а то је 28 жена у 2015. години. 

Позивам институције система да реагују адекватно, позивам државу да заузме озбиљан став 
нулте толерације за насиље, рекла је Мацановић. 

Мацановић је рекла да се њихова организација повукла из радне групе за израду закона о 
спречавању породичног насиља јер је била незадовољна изменама. 

Не можемо да станемо иза решења која не предвиђају никакве санкције за непостузпање 
државних службеника у ситуацијама насиља, када жене губе животе. Надам се да ће се 
амандманима закон поправити и ми смо спремне да припремимо амандмане народним 
посланицима да закон поправе у скупштини, рекла је Мацановић.  
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Радници циглане "Ресава Свилајнац" оптужују једног од најближих сарадника председника 
Србије Предрага Микића и његовог сина 

Радници штрајкују против саветника Томислава Николића 

Запосленима дугује плате, новом власнику брани улазак * Штрајкачи: Користећи положај 
свог оца, Стефан, стар 23 године, онемогућава запосленима и стечајном управнику приступ 
циглани 

Због тога што им од маја нису исплаћене зараде и доприноси, иако се у том периоду 
производња одвијала нормално, радници циглане "Ресава Свилајнац", њих 70, запослени у 
предузећу "Статус интеграл" која је њен закупац, у штрајку су већ трећи дан. 
 
Пише: Г. Влаовић 
 
Како кажу за Данас, одлучни су да ту ако треба и логорују, односно остану све док се не испуне 
њихови захтеви, а поред исплате заосталих зарада они траже да закупац циглане, предузеће 
"Статус интеграл", новом власнику дозволи приступ фабрици. 
- Можда је то зато што је он ту фиктивно постављен од стране правог власника Стефана 
Микића, сина Предрага Микића, саветника председника Србије Томислава Николића, тврде 
радници. 
 

 

 

Насиље над женама жива рана Србије 
 
Аутор: В. Ц. С.  

Подршка иницијативи да 18. мај буде Дан сећања на жртве у породици. Закон о 
борби против овог зла пред парламентом 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА Владе и председница Координационог тела за родну равноправност 
Зорана Михајловић, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и запослени у 
тој институцији потписали су у среду иницијативу да се 18. мај прогласи даном сећања на 
убијене жене жртве насиља. Потписивање петиције у просторијама Министарства најавила је и 
министарка правде Нела Кубуровић. 

Министарка Михајловић је рекла да је у претходних десет година у Србији убијено укупно 326 
жена у породичном или партнерском насиљу. 

- У породичном насиљу од почетка године убијено је 25 жена и троје деце. Прошле године 
укупно је убијено 35 жена и деце - каже, за "Новости", Весна Станојевић, координаторка 
Сигурне куће. Она напомиње да о насиљу стално треба говорити, јер то охрабрује жртве да га 
пријављују институцијама система. 

Министарство правде следеће недеље покреће сајт у оквиру кампање "Искључи насиље", коју 
ће подржати МУП и Министарство рада. Њихов предлог закона о борби против породичног 



6 

 

насиља прошао је крајем прошле недеље Владу и упућен је у скупштинску процедуру, а 
посланици ће се о њему изјаснити пре Нове године. 

- Свака друга жена у Србији трпи неку врсту насиља. Зато позивам све да потпишу петицију, јер 
она представља један од начина да се пошаље порука да насиље над женама мора да се 
заустави - поручила је министарка Зорана Михајловић. 

Такође је оценила да је потребна већа координација институција система у овој области, јер 
искораци који су остварени у претходне две године нису довољни. 

- Насиље је један од кључних друштвених проблема, и не смемо дозволити да се убиство неке 
жене деси због пропуста у институцијама система. Тек када будемо знали ко је од 
професионалаца запослених у институцијама направио пропуст, због кога је нека жена 
страдала, ситуација ће се променити - казала је повереница Јанковић. 

ЦРНИ ДАН 

ОСАМНАЕСТИ мај је предложен као дан сећања на жене жртве, јер је у размаку од само 72 сата, 
од 16. до 18. маја 2015. године, убијено чак седам жена, каже Александра Несторов из Мреже 
"Жене против насиља", која је иницијатор петиције. 
 

ИНЖЕЊЕР ШТРАЈКУЈЕ ГЛАЂУ: Малтретирали га због указивања на рад 
синдиката? 

Аутор: Н. ЈАНКОВИЋ  

Протест инжењера Милована Миловића (58) у ужичкој фабрици "Први партизан". 
Тврди да је изложен малтретирању због указивања на рад синдиката 

МАШИНСКИ инжењер Милован Миловић (58) започео је у среду штрајк глађу у својој 
канцеларији, у ужичком "Првом партизану": после 33 године радног стажа на одговорним 
пословима у наменској индустрији, овај пројектант специјалних машина тврди да је изложен 
малтретирању надређених. Прво је добио отказ, па је судским решењем враћен на посао. Од 
тада се ређају казне, тврди да му је забрањено да ради свој посао, а све је почело када се 
замерио овдашњим синдикалцима. 

- Пре скоро две године умешао сам се у рад Савеза синдиката металаца у "Првом партизану" 
који се "слизао" са руководством. Сметале су ми привилегије и њихов рад у личном интересу. 
Тада су кола кренула низбрдо. До тада сам, судећи по наградама и повереним пословима на 
стручном нивоу био један од најбољих радника - каже Миловић. 

- Уследио је судски спор београдске централе и нашег локалног синдиката, а ја сам због тога 
као некакав криминалац добио отказ! 

Судским решењем Миловић је враћен на посао. Када се вратио, тврди, почео је прави "рат" 
против њега. 

- Од генералног директора, преко целе руководеће структуре, све до мојих шефова, трпим 
малтретирање годину и по дана. Добијам казне, пет одсто плате ми одбијају без образложења 
сваког месеца, а раније сам био задужен за осам машина. Сада ми не дозвољавају да им 
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приђем. Ако се самоиницијативно прихватим посла, следи питање: "Зашто радиш кад то није 
твој задатак?" - додао је Миловић. 

Председник синдиката Зоран Станић није се одазвао на позиве и поруке да би дао своје виђење 
новонастале ситуације. 

- Миловић је пребачен на друго радно место и то је уобичајено у великим фабрикама. Процена 
је била да је ту кориснији - рекао је Добросав Андрић, генерални директор "Првог партизана". - 
Настојаћемо да овај проблем решимо на правичан начин. 

ТУЖБА ЗА МОБИНГ 

- ЧИМ сам започео штрајк, испред моје канцеларије се појавило двадесетак људи, наводно 
"зачуђених" мојим поступком, иако сви добро знају да је реч о малтретирању које предуго траје 
- каже Миловић. - Разумем колеге којима је њихов хлеб најважнији, али ћу против 
руководилаца поднети тужбу за мобинг. 

 

Пензионерима осам милијарди динара за једнократну помоћ 

Извор: Бета   

За исплату једнократне помоћи пензионерима, коју је одобрио Међународни 
монетарни фонд, биће потрошено око осам милијарди динара из буџета, најавио 
је министар Александар Вулин 

За исплату једнократне помоћи пензионерима, коју је одобрио Међународни монетарни фонд, 
биће потрошено око осам милијарди динара из буџета, најавио је данас министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 

Говорећи о једнократној помоћи пензионерима, као и повишци плата које се очекују у 
децембру и јануару, Вулин је оценио да је то добра вест и за предузетнике јер ће порасти и 
потрошња. 
 
"Храбри нас чињенца да је за првих девет месеци ове године регистровано 26.048 предузћа, а 
угашено 16.070 док је прошле године регистровано 24.775 а избрисано 23.196. То показује да је 
привредни амбијент подстицајан и да људи могу да издрже да раде", рекао је Вулин 
новинарима, уочи Конференције о достојанству рада и одрживом развоју. 
 
Он је на конференцији истакао да привредници траже од владе да уведе фер конкуренцију и 
неповратно санкционише оне који крше закон. 
 
"Ово друго нам баш не иде за руком, контролисали смо непријављене раднике у јуну и 
септембру и констатовали да је 221 радник који је радио на црно пријављен па ођављен. Због 
тога ће се држава враћати да контролише, поново", рекао је Вулин. 
 
Министар је рекао да министарство слуша привреднике и да исправља грешке, а као пример 
лоше праксе навео је то да су мале породичне фирме, које су годину дана ослобођене плаћања 
доприноса, могли да оснују само незапослени са бироа запошљавања.  
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Вулин је истакао да од наредне године обрасце М4 за пријаву уплаћених доприноса више неће 
попуњавати привредници већ Фонд за пензијско и инвалидско осигурање који располаже свим 
потребним подацима. 

Без плата пет месеци 
 
Аутор: М. Л.  

Протест запослених у радио-телевизији Крагујевац због кашњења зарада. Траже 
да се преиспитају обавезе власника и приватизација 

ЗАПОСЛЕНИ у Радио-телевизији Крагујевац, коју је у приватизацији купио крушевачки 
бизнисмен Радоица Милосављевић, протестовали су јуче испред зграде ове медијске куће због 
кашњења плата, као и других обавеза које, како наводе, послодавац не испуњава. 

Према речима представника синдиката "Независност", организатора протеста, не постоји 
ниједан основ да се за ову тешку ситуацију у РТК окриве запослени. Они и даље раде свој посао, 
али плате не примају. 

- Криви су Радоица Милосављевић, који је купио РТК, и руководство које је он поставио - кажу 
у овом синдикату. 

Напомињу да запослени у овој локалној радио-телевизији већ пет месеци нису примили ни 
динара и да је угрожена егзистенција 67 запослених и њихових породица. 

- Пет месеци нисмо примили плату, пре тога кашњења су била два и три месеца. Све смо то 
издржали, ишли на терене, радили свој посао, јер смо поштовали професију и оно што је наша 
обавеза. Ово је тренутак када кажемо да не пристајемо на безакоње, да неко не поштује обавезе 
из купопродајног уговора, да не плаћа наш рад - казала је Гордана Мировић, новинарка РТК. 

Запослени у РТК траже од надлежних у држави да се преиспита ова приватизација и да се јасно 
одреди какве су обавезе власника једне од најстаријих радио-телевизијских кућа у Шумадији. 
Од ресорног министарства траже да у дневни ред што пре уврсти ситуацију у Радио-телевизији 
Крагујевац и судбину 67 запослених и њихових породица које су на ивици егзистенције. 

 

 

Нема штрајка у правосуђу 

Аутор: Мирослава Дерикоњић 

У заједничком саопштењу министарства и представника два синдиката наводи се да је „нађено 
компромисно решење” До вечерњих часова, јуче се није знало да ли ће правосудни службеници 
у затворима, тужилаштвима и судовима широм Србије започети штрајк који је најављен пре 
непуних месец дана. Иако су јуче током дана „Политици” стизале информације да ће чланови 
Синдиката правосуђа и Синдиката организација правосудних органа Србије (СОПОС), њих око 

http://www.politika.rs/sr/autor/910/Miroslava-Derikonjic
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10.000, започети штрајк и да ће он трајати до испуњења услова, односно до повећања зарада 
правосудних службеника, од тога се одустало у последњем тренутку. 

После заједничког састанка који је трајао готово читаво поподне, Министарство правде, 
Синдикат правосуђа и СОПОС издали су саопштење да је „нађено компромисно решење о 
начинима унапређења статуса и материјалног положаја запослених у правосуђу”. 

– На састанку је формирана и заједничка радна група чији је циљ израда нацрта закона, који 
би требало да на засебан начин уреди положај запослених у правосуђу, као и да регулисање 
њиховог положаја изузме из Закона о држаним службеницима и намештеницима – наводи се у 
саопштењу. 

У документу се напомиње и да је током јучерашњег састанка одржаном у Министарству правде, 
договорено да се наставе преговори између представника синдиката и министарства о даљем 
побољшању положаја запослених у правосуђу. 

Председница Синдиката правосуђа Слађанка Милошевић изјавила је за „Политику” после 
састанка да им је пренето да премијер Александар Вучић „не пристаје на притиске” и да одлуче 
да ли ће прихватити понуђено линеарно повећање плата за пет одсто. 

– Речено нам је да је у току израда буџета за наредну годину и да ће бити урађено све да се у 
том смислу побољша положај запослених у правосуђу. Такође, речено нам је да нас 
представници ресорног министарства доживљавају као озбиљног социјално-економског 
партнера и да би, да смо ступили у штрајк, грађани били наши таоци. Ми, како нам је наведено 
на састанку, имамо потпуно разумевање представника владе да су наше зараде несразмерне у 
односу на примања осталих буџетских корисника. Речено нам је и да ће се током израде буџета 
тражити што више простора за побољшање положаја запослених у правосуђу. Закон предвиђа 
да то могу да буду намештеничке награде, напредовање кроз оцене – казала је после састанка 
Милошевићева за „Политику”. 

Председница Синдиката правосуђа је нагласила да сутра неће бити штрајка, да ће 
представници синдиката обавестити своје чланове о договору који је постигнут, али и да се не 
одустаје од даље борбе. 

Милошевићева је јуче раније током дана навела да ће штрајковати службеници који раде за 
плату од 25.000 до 30.000, од које не може да се преживи. Додала је и да запослени у правосуђу 
нису добили повећање плата последњих шест година, односно од последњег штрајка, као и да 
им послодавац у том периоду никада није објаснио зашто су зараде службеника у правосуђу 
најниже од свих у јавном сектору. 

 

Михајловић: Убијање жена мора да престане 

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Зорана Михајловић потписала је данас петицију за проглашење 18. маја Даном сећања на 
убијене жртве насиља, и позвала све грађане да се прикључе. 

„То је један од начина да пошаљемо поруку и апелујемо да мора да престане убијање жена у 
породичном или партнерском насиљу”, рекла је Михајловић новинарима, након што је са 
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сарадницима потписала петицију коју организују Аутономни женски центар и Мрежа Жене 
против насиља. 

Како је навела, у претходних 10 година 326 жена, мајки, сестри, пријатељица су убијене у таквој 
врсти насиља, а за само 72 сата 2015. године седам жена је изгубило жуивот. 

„Једна када страда је проблем јер то није само губитак живота жене, то је губитак за целу 
заједницу”, каже Михајловић. 

Као чланица владе и председница Координационог тела за родну равноправност, Мијаловић 
наводи да је у претходне две године направљено неколико искорака везано за израду 
Стратегије борбе против насиља и партнерство са другим организацијама које се баве тим 
питањима. 

„То није довољно. Потребна је много већа и јача координација свих институција и наравно оно 
што је увек позив медијима и помоћ да заједно говоримо о томе и приоцвцамо не када се деси 
насиље него пре. Свака друга жена трпи неку врсту насиља - психичко, економско и физичко, 
али свакако насеље”, рекла је министарка, преноси Танјуг. 

Навела је да треба сви да се потрудимо да живимо у бољем друштву и да заједничким радом то 
може да се постигне. 

Одговарајући на питање о појединим замеркама на закон о спречавању насиља у породици 
који је упућен у парламент, а које се односе на то да није предвиђена индивидуална 
одговорности за државне службенике који не поштују прописе и правила процедуре када им се 
жена обрати за помоћ. Михајловић је рекла да је уколико је могуће и потребно, треба тај закон 
учинити бољим. 

Наводећи да Координационо тело за родну равноправност није било члан радне групе за 
израду тог закона, Михајловић каже да је то тело у јавној расправи дало одређене ставове. 

„Надам се да ће министарка правде Нела Кубуровић с дужном пажњом то погледати и можда 
кроз неке амнандмане то побољшати”, рекла је Михајловић и навела да сви морају да реагују на 
насиље над женама, те да то није питање само државних службеника. 

Министарка је изразила уверење да је кроз деловање Женске парламентарне мреже могуће 
учинити бољим закон који се тренутно налази у скупштинској процедури. 

Михајловић је навела да је Женска парламентарна мрежа врло активна у парламенту, те да је 
чине све посланице без обзира на политичку странку којој припадају. 

„Ту се више не гледа из које сте политичке партије, него шта је интерес и циљ одређеног закона 
и ста хоћете да урадите. Верујем да је кроз Женску парламентрану мрежу могуће учинити 
бољим закон који се налази у процедури”, закључила је Михајловић.  
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Стари гробари јавних финансија 

ММФ тражи да се „Азотара”, „Петрохемија” и МСК продају ако неко хоће да их купи или да иду 
у стечај 
 
Аутор: Јована Рабреновић  

Премијер Александар Вучић био је у недељу на конференцији за новинаре, на којој је било 
речи о учинку преговора са Међународним монетарним фондом (ММФ), необично критичан 
према пословању три предузећа петрохемијског комплекса рекавши да је ова власт наследила 
ђубре. Због лоших пословних резултата „Азотаре”, „Петрохемије” и МСК, премијер је рекао да 
је љут на самог себе, јер није додатно проверавао пословне билансе тих предузећа, већ је 
веровао у „лажне извештаје”. „Наследили смо пусту ’Железару’, ’Петрохемију’ са дуговима од 
око 400 милиона, исто је било и са ’Азотаром’”, рекао је Вучић. 

Премијер је навео да је очекивао да ће хемијска предузећа радити боље због ниже цене гаса, 
посебно „Азотара”. „Свело се на то да су оперативни трошкови у ’Азотари’ за шест месеци већи 
него што би било да уопште не раде. Овако бележе губитак од 50 милиона евра”, истакао је 
Вучић. „’Србијагас’ их снабдева, они не плаћају. И кад гледамо резултате ’Србијагаса’, они кажу 
да им нису платили ’Азотара’ и МСК”, рекао је Вучић. 

На стуб срама премијер је ставио и „РТБ Бор” рекавши да Србија има велики проблем и са овим 
предузећем, да „Бор” издржава Србија, има проблема у руковођењу. „То ћемо морати да 
решимо у наредних шест месеци, такав је договор са ММФ-ом”. 

Није никаква тајна да се ради о фирмама с подужим стажом у прављењу губитака, као што није 
никаква тајна да ММФ од почетка склапања аранжмана из предострожности, од пре две године 
тражи да се на њихово лоше пословање стави тачка. Разлог за то је добро познат, а то је што су 
они гробари јавних финансија. Обавезе које су преузели не могу да плате па ту ускаче држава 
која их отписује или гарантује за њихову отплату што на крају плаћају порески обвезници. 

На крају прошле обједињене четврте и пете ревизије аранжмана ММФ је тражио да се, због 
фискалног ризика, проблем „Азотаре”, „Петрохемије” и МСК, реши на тржишни начин што 
значи или да се продају ако неко хоће да их купи или да иду у стечај. 

Премијерова изјава о лажним извештајима несумњиво се односи на њихова (не)плаћања 
„Србијагасу”. Интересантно је да је Душан Бајатовић, директор овог предузећа изјављивао да 
„Азотара” на време плаћа испоручени гас. Званично, све три фирме плаћају гас и то је 
резултирало са три милијарде динара добити „Србијагаса” у 2015. 

За „Азотару” је још 2014. године донет УППР (Унапред припремљени план реорганизације) 
којим је предвиђено чишћење дугова како би могла да нађе купца, али и инвестиције од чак 90 
милиона евра с истим циљем. 

Што се тиче „Петрохемије” ове године држава преузима дуг од 105 милиона евра према НИС-у 
иако за дуг није гарантовала како их поверилац не би блокирао и како би наставили да раде. И 
после државне интервенције стари дугови ове панчевачке фабрике износе још око 400 
милиона евра, а њих „Петрохемија” мора да се реши  кроз УППР. Предвиђено је да ће он 
трајати најкасније до почетка 2018. године, а остатак дуга требало би да се решити 
претварањем у власништво поверилаца. 

http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић каже да би проблем ових губиташа 
најзад могао да се реши, јер их је сада мање него пре 10 или 15 година када је таквих предузећа 
било на десетине. 

– Према садашњим ниским ценама нафте и гаса те фабрике могу самостално и успешно да 
послују. Тај однос је најповољнији у последњих 15 до 20 година. Непознаница је докле ће то да 
траје и то је ограничење за компаније из Западне Европе и саме Србије да преузму овај 
хемијски комплекс. „Азотара” за нас није стратешка производња и њом се баве само земље које 
имају свој гас, а ми смо своја налазишта продали НИС-у. Цела Европа увози азот из Русије – 
каже Арсић додајући да су проблеми у „Азотари” и „Петрохемији” не само стари дугови, већ и 
пуно запослених и велике плате. 

Познато је да већ годинама покушавамо да проблем три предузећа решимо уз помоћ Руса. 
Више пута је било речи да ће их Руси узети у пакету, а и нови министар привреде Горан 
Кнежевић чим је изабран на то место отпутовао је у Москву с истим задатком, али чини се без 
успеха. 

Отпис дугова није решио проблем Бора 

У јулу ове године, у оквиру УППР-а, држава је „РТБ Бору” отписала дуговања од чак 900 
милиона евра, која су се гомилала још од педесетих година прошлог века. Укупан дуг борског 
гиганта пре отписа достизао је чак 1,2 милијарде евра, а у наредних осам година, колико траје 
репрограм, ова компанија мора да врати 300 милиона евра дуга. То је највеће финансијско 
реструктурирање дуга неког предузећа у Србији. 

Из премијеровог обраћања јасно је да ни овако велики отпис дугова није много помогао „РТБ 
Бору” и да је за то предузеће преосталих 300 милиона евра превелики терет. Преостали дуг 
углавном представља зајам за нову топионицу што је позајмица уз гаранцију државе. Како 
„РТБ Бор” тај новац не може да врати из пословања за очекивати је да и тих 300 милиона падну 
на леђа пореских обвезника. 

„РТБ Бор” није пословао у плусу и кад је цена бакра била много боља, а поготово сада кад је 
ниска. Да је преостали износ дуга и даље превелики терет за компанију најбоље говори податак 
да су пословни приходи прошле године износили 24,3 милијарде динара. УППР предвиђа и 
знатно смањење броја запослених. У тренутку отписа дуга у предузећу је радило 4.729 радника. 
Предвиђено је да се њихов број у наредних осам година смањи за 1.229. УППР-ом је 
предвиђено и увођење професионалног менаџмента, а тендер за то требало би да буде расписан 
у другој половини ове године. 

 

 
 

АЗОТАРА У МИНИСУ 50 МИЛИОНА ЕВРА Панчевачки гигант утростручио губитке 

у 2016. 

Ауторка: Слађана Вукашиновић 
Политичка болећивост према панчевачкој Азотари коштала је грађане у овој години 50 
милиона евра, колико је та компанија направила губитак, што је три пута више него прошле. 
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Тим новцем, према процени стручњака, могло би да се покрије повећање пензија за 2017. 
годину и то не у износу од 1,7 одсто, како је најавио премијер, већ двоструко више. 

Ако се то зна, онда су скупу илузију о процвату те, али и других компанија из категорије 
"стратешки значајних", платили они који са њом немају никакве везе. Они који имају, због 
политичке болећивости и партијске припадности, и даље седе у својим удобним фотељама и 
праве енормне дугове који на наплату долазе грађанима Србије. Додуше, премијер каже да је 
љут на људе из Азотаре, МСК, Петрохемије и РТБ "Бор" јер су му сервирали погрешне податке о 
финансијским "успесима". Међутим, грађани Србије могу с правом да буду љути на премијера 
јер је влада преузела контролу над тим предузећима, па су резултати морали да буду бољи. Тим 
пре што су та предузећа примила и вакцину од државе, звану УППР, којом је покушано да се 
болест звана "ненаменско трошење пара" залечи отписивањем дугова и пребацивањем на 
грбачу свих нас. 

 Имали су све погодности, држава је стала иза њих, а шта су они урадили? Направили 
губитак од 50 милиона евра, што представља повећање пензија за целу 2017. Да није било 
тог губитка, повећање би могло да буде дупло веће. Али јавна предузећа су партијске 
прћијеМилан Ћулибрк, економски аналитичар и главни уредник НИН-а 

Тај изум "домаће памети" није се примио ни у једном од "стратешких предузећа", а посебно 
имуна на ту вакцинацију била је Азотара. Она је и поред велике заштите свој минус за девет 
месеци ове године три пута увећала у поређењу са прошлом. Гас и материјал били су јефтинији, 
али су они и поред тога, на волшебан начин нашли пут да увећају трошкове. Цех тог увећања 
овог пута платили су пензионери, који би, да је некадашњи панчевачки гигант био под већом 
контролом државе, имали дупло веће увећање пензија у 2017. години, односно бар 3,5 одсто. 
Тако бар показује рачуница, којом би се са 50 милиона евра током целе наредне године могло 
да се усрећи 1.700.000 пензионера. Стручњаци кажу да то вештачко одржавање у живот 
пропалих гиганата скупо кошта грађане Србије и да зато мора да се заустави. 

- Азотара је имала губитак прошле године 2,2 милијарде динара. Влада је преузела контролу, 
резултати су морали да буду бољи јер је гас јефтинији, материјал је јефтинији. Имали су све 
погодности, држава је стала иза њих, а шта су они урадили? Направили губитак од 50 милиона 
евра, што представља повећање пензија за целу 2017. Да није било тог губитка, повећање би 
могло да буде дупло веће. Али јавна предузећа су партијске прћије, као што су биле свих 
претходних 25-30 година, посебни феуди који служе партијама за удомљавање кадрова. 
Крешете плате и пензије, а с друге стране дозвољавате појединцима да потроше 100 милиона 
евра - каже Милан Ћулибрк, економски аналитичар и главни уредник НИН. 

Без одговора 

Из панчевачке Азотаре не желе да коментаришу критике премијера и његове податке о 
губицима јер све желе да провере. Када то ураде, наредних дана огласиће се саопштењем. 

Има ли спаса за РТБ Бор 

У извештају "Мекинсија" услов за опстанак те компаније је промена начина руковођења, 50 
милиона обртног капитала, али и смањења броја запослених за близу 2000 људи. За дуготрајни 
опоравак компаније морало би да се дође до нових рудних лежишта јер су стара већ на издисају 
и са слабим садржајем бакра од 0,2 одсто, што није рентабилно за производњу. Рудна лежишта 
постоје, а најбогатије је "Борска река", где се процењене да има милијарду тона руде. 

 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vucic-hitno-vratio-spaskovskog-iz-londona-rtb-bor-je-crna-rupa-nase-ekonomije/m4kzk4j
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Кнежевић: Субвенције још једино за Ресавицу 

Извор: Танјуг  

Министар привреде Горан Кнежевић изјавио данас да ниједно државно предузеће које је било 
у процесу реструктурирања није више под заштитом државе и да се једино још за Ресавицу 
исплаћују "неке субвенције". 

Кнежевић је на питања новинара рекао да је тачно да је ММФ имао највише примедби на јавна 
предузећа, али и велика државна предузећа која су била у реструктурирању. 

- Ту смо постигли велики напредак пошто је било више од 140 предузећа у реструктурирању и 
под заштитом, док сада није ниједно. Једино исплаћујемо неке субвенције за 'Ресавицу', јер је 
то потребно због социјалног мира - рекао је Кнежевић. 

Он је напоменуо да то, ипак, није само економски проблем већ и социјални, демографски и 
политички проблем. 

- Имамо јасне рокове и радне групе за свако од тих преузећа и предузећемо све да она не буду 
терет за државу и за буџет - поручио је Кнежевић. 

 

"За повишицу пензионерима осам милијарди динара" 

Извор: Танјуг  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је изјавио 
данас да ће повећање плата и пензија утицати на повећање запослености, а да ће за повишицу 
за пензионере бити издвојено више од осам милијарди динара. 

Вулин је на питање новинара колико ће тачно бити повећање плата и пензија и колика ће бити 
једнократна помоћ, рекао да је договорено да то објави Министарство финансија. 

На констатацију новинара да је јасно да ће повишица за пензионере бити 1,5 одсто, Вулин је 
рекао да се лако може израчунати да је то више од осам милијарди динара, али да ће 
Министарство финансија дати прецизне податке. 

- Министарство за рад ће бити задужено да то и спроведе. Мислим да је то добра вест за нас, 
биће више новца и потрошња ће бити већа и надамо се да ће и наших предузетника бити више, 
да ће профита бити више, а да ће онда то подстаћи и запошљавање - навео је Вулин. 

Он каже да су чак и пре него што је влада предузела мере за повећање плата и пензија, 
остварени добри резултати у девет месеци ове године. 

- У АПР-у је у првих девет месеци регистровано 26.048 привредних субјеката, а највише храбри 
што је свега око 16.070 привредника избисало своју делатност - рекао је Вулин и додао да је 
прошле године "избрисано" 23.000 привредника. 

Према његовим речима, то показује колико послови постају одрживи, колико привредни 
амбијент постаје бољи и далеко подстицајнији за привреднике. 
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- Са мерама у којима грађани добијају више новца, сигуран сам да ће то бити још повољније - 
додао је он. 

Вулин је подсетио да је од почетка ове годије ПИО фонду уплаћено 5,6 милијарди динара више 
од плана и захваљујући томе Фонд је повукао 17 милијарди динара мање дотација за пензије. 

- Онда ви можете да повећате пензије и дајте једнократну помоћ. Надамо се да ћемо до краја 
године ниво дотација за пензије свести на 35 одсто, што је најбољи резултат до сада - додао је 
Вулин. 

Атанацковић: Овог пута повећање плата и пензија реално 

Извор: Танјуг  

Најављено повећање плата и пензија овог пута није политички мотивисано веће реално, с 
обзиром да се са тим сагласио ММФ, изјавио је данас председник Уније послодаваца Србије 
Небојша Атанацковић. 

- “ Већа новчана маса ће помоћи да се поједини делови привреде размахну и ми с правом 
очекујемо да не останемо део друштва на који се неће одразити позитивни ефекти раста наше 
привредне активности. Обећано нам је да ће се радити да на укидању многих парафискланих 
намета који нам изузетно сметају”  - рекао је Атанацковић новинарима на скупу 
“ Достојанствен рад и одрживи развој” . 

Он истиче да овог пута политичари нису одредили колико ће бити повећање, већ да је 
направљена реална пројекција са ММФ-ом који је био контролор. 

- “ Раније су била политичка повећања, па смо се онда заудуживали и имали минус у буџету и 
разне друге проблеме. Ако је ММФ рекао да је повећање реално, онда сматрамо да је то тако”  - 
нагласио је Атанацковић. 

Према његовим речима, ако широк број запослених и пензионера добије повећање онда то 
треба да осети и привреда, али је неопходно да се што више растерети. 

- “ Реални сектор очекује да у наредној години дође до одредјених финансијских олакшица. 
Може се очекивати ако буде повећано примање становништва да ће и промети код појединих 
послодавца бити повећани”  - навео је Атанацковић. 

Он истиче да до год се на привреду гледа као на могућност повећавања одређених прихода 
локалних заједница или републичког буџета то не помаже да привреда расте. 

- “ Уколико привредник све своје ресурсе потроши на трошкове које има онда не можемо 
рачунати на домаће инвестиције”  - навео је Атанацковић. 

Он је изразио очекивање да ће и у наредним годинама бити настављена помоћ 
предузетницима, подсетивши да је 2016. проглашена за Годину предузетништва. 

Председник УПС каже да је колективно преговарање тренутно непримерено. 

- “ Ми смо повукли неке колективне уговоре у неким гранама, јер су представљали повећацње 
плата запослених на пример од 25 до 40 одсто, што је немогуће. Ако се ММФ, на пример, 
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определи за повећање од пет одсто, замислитите како би у реалном сектору било повећање од 
30 одсто, а толико би било код минималних плата у неким гранама”  - рекао је Атанацковић. 

Како каже, то би било скоро 10.000 динара повећање и трошак привредника ако би 
прихватили такав колективни уговор. 

- “ Морамо да се трудимо да колективни уговори буду не у широким гранама већ за поједине 
делатности и да се односе само на оне који су се споразумели, послодавци и синдикати”  - 
додао је Атанацковић. 

Председница АСНС Ранка Савић рекла је да је свако повећање плата и пензија боље него ништа 
и да та одлука представља добар помак. 

Како је навела, реална очекивања грађана су ипак већа. 

- “ Мислим да није могло више и да је ово реално процењено” , истакла је она, наводећи да би 
сви грађани Србије волели да се отвара више радних места, да је индустријска прозиводња већа 
и да дође до могућности да нам плате буду веће - рекла је Савић. 

Говорећи о колективном преговарању, она је рекла да доста колективних уговора није 
потписано и да тиме не можемо бити задовољни. Савић сматра да је то последица лошег 
социјалног дијалога. 

 

 

Кнежевић: Ускоро бољи живот за грађане Србије 

Извор: Танјуг 

Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је данас да је Србија на добром путу 
и да се очекује већи привредни раст када буде повећана потрошња захваљујући 
планираном 

повећању плата и пензија, тако да ће грађани ускоро осетити бољи живот. 
"Сви макроеконмски показатељи су, као што је то саопстила и мисија ММФ, врло добри. 
Крећемо се у добром правцу и смеру и сада очекујемо привредни раст", рекао је Кнежевић 

одговарајући на питања новинара уочи скупа “ Достојанствен рад и одрживи развој”  у хотелу 
Хајат. 
Он је истакао да се наш привредни раст, пре свега, заснива на новим инвестицијама и на 
извозу. 

"Са друге стране, очекјемо да кроз пораст потрошње, а то је ово повећање плата и пензија које 
није много велико, али ће сигурно остварити неке нове индикаторе за раст и развој. Тако да 
очекујемо да нам свима у будућности буде мало бољи и мало квалитетнији живот", поручио је 
Кнежевић. 
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Руф: Повећање примања начин да се осети успешност реформи 

Извор: Танјуг 

Шеф мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф изјавио је јутрос да је повећање плата и 
пензија начин да грађани осете резултат успешних реформи. Руф је, гостујући у 
Дневнику РТС-а, 

рекао да повећање примања одражава успешност реформи и да је важно да људи то виде. 
Говорећи о сагласности ММФ-а са Владом око повећања плата и пензија, Руф је рекао да је 
слична ситуација била прошле године, када је било циљано повећање. 

"То одражава фискалну консолидацију. Приходи су бољи неко очекивани и то је омогућило 
циљано повећање пензија и плата", рекао је Руф. 
Истакао је да је то начин да се "један део тог успеха да грађанима". 
"Важно је да људи могу да виде да су реформе успешне, да се бележи привредни раст, да се 
решавају фискални проблеми у Србији и бележи и одржи напредак", поручио је Руф. 

Додао је да ће се тек видети каква ће бити следећа година, а очекује даљи фискални напредак. 
"Пут је велики и има пуно посла. Мислим да је ризика неколико, а највећи је ризик од 
успоравања замајца реформи", каже Руф. 
Говорећи о проблематичним јавним предузећима, шеф мисије ММФ-а у Србији каже да нека од 
њих имају озбиљне проблеме који трају годинама. 
"Имате предузеће са 1.000 запослених, а које је нагомилало дугове за енергију. Изазов је да се 
спроведе финансијска дисциплина, а решења ће се разликовати од предузећа до предузећа. 
Нека морају у стечај, нека од њих ће можда наставити да раде. А за друга је потребно 
реструктурирање и побољшање управљања", рекао је Руф. 

Истиче да је решење да се спрече дугови и оптерећење за фискални буџет. Рок за то је, каже - 
"одмах". 
"Врло је битно да се у 2017, након што сада одобримо аранжман, направе јасни планови за та 
предузећа и да се спроведу што је пре могуће", рекао је Руф. 

Каже да је позитивно изненађен сарадњом са Владом и спровођењем реформи. 
"Изненадило ме је то колико имамо добре односе на техничком радном нивоу са владом, 
колико су посвећени да побољшамо ситуацију. То је тежак посао али сада се види резултат. 
Много људи је сумњало, пријатно изненађење је да је Србија успела да спроведе овај програм", 
рекао је Руф. 

Пензије су могле бити веће шест одсто 

Аутор: Љ. Малешевић  

Држава од 2014. године, не рачунајући руднике „Ресавице”, не субвенционише 
јавна предузећа, али је јасно да из српског буџета и даље новац одлази неким 
великим 

 државним системима. Пре неколико дана је премијер Александар Вучић указао на то да се у 
нека јавна предузећа, попут РТБ-а „Бор”, МСК-а Кикинда, панчевачких „Азотаре” и 
„Петрохемије”, улило више од 300 милиона евра. Додао је да би, да није тог издатка, простор за 
пензије могао бити шест одсто већи него што је сад. 
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– Јавна предузећа су појела толико колико није уштеђено на свим платама и пензијама – каже 
економски аналитичар Милан Ћулибрк. – Крешете плате и пензије, а с друге стране, 
дозвољавате појединцима да потроше 100 милиона евра. Као стежете на једној страни, а овамо 
пуштате да се нешто дешава. Нису губици ођедном искочили, на том пољу се не дешава ништа. 

Он наводи да је само панчевачка „Азотара” сада направила губитак од 50 милиона евра, што 
представља повећање пензија за целу 2017, и додаје да би, да није било тога, повећање могло 
бити дупло веће. 
Летос је држава Борском басену, приликом прихваћања Унапред пририпремљеног плана 
реструктурирања, отписала чак 900 милиона евра, али РТБ „Бор” и даље прави губитке. Укупан 
дуг борског гиганта пре отписа достизао је чак 1,2 милијарду евра, а у наредних осам година, 
колико траје репрограм, та компанија мора да врати 300 милиона евра дуга. Из изјаве 
премијера Вучића јасно је да ни тако велики отпис дугова није помогао РТБ-у „Бор” и да је он с 
преосталих 300 милиона евра превелик терет за државу јер дуг не може да врати и он пада на 
леђа пореских обвезника. 

Пошто је реч о четири јавна предузећа која већ низ година праве огромне губитке, ММФ је од 
Србије још пре две године тражио да се њихово лоше пословање реши и она или претворе у 
профитабилна или оду у стечај. И Фискални савет Србије указује на то да су та предузећа, али и 
још нека друга, заправо „гробари јавних финансија” јер држава све оно што су она преузела а 
не могу да плате, мора да измирује, да гарантује за њихову отплату и отписује им многа 
дуговања, а да све то заправо иде на терет пореских обвезника. Указивали су на то да је штедња 
која се постиже смањењем плата и пензија недовољни за финансијску консолидацију јер све 
оно што се тиме постигне „поједу” губиташка јавна предузећа. 

Посебан проблем представљају и лажни извештаји о пословању појединих јавних предузећа, 
због чега је премијер Вучић најавио смену њихових директора до краја ове године. Агенција за 
привредне регистре објављује резултате пословања, између осталог, и државних предузећа, и 
из тих података види се да је ЈП „Србијагас” прошле године имао нето добит од 2,9 милијарде 
динара, док је само годину раније имао губитак од 44 милијарде динара. Или, ЈП „Завод за 
уyбенике” је прошле године остварио добит од 2,5 милиона, а годину раније је имао губитак од 
241,8 милион динара. 

Из извештаја Агенције за привредне регистре „Железнице Србије” су и прошле године и 2014. 
имале губитке, с тим што су лане они били троструко мањи него годину раније. У 2015. години 
забележени су губици од 3,3 милијарде, а 2014. од 11,8 милијарди. ЈП „Путеви Србије” су такође 
и лане и 2014. имали губитке, али су они 2015. били већи него годину раније. За 2015. годину 
уписани су губици од 9,5 милијарди, а у 2014. су износили 9,1 милијарди динара. ЈП „Ресавица” 
је 2014. имала добит од 2,8 милијарде, а прошле године забележен је губитак од 1,4 милијарде 
динара. 

Уплате у српску касу 

Директори свих 36 јавних предузећа имају обавезу да у буyет Србије уплате најмање половину 
добити, мада има и оних који уплаћују више. Због тога је нето добит десет милијарди динара 
већа него у првих шест месеци прошле године и око 4,5 пута већа од плана. Но, таква пракса 
уследила је тек пошто је премијер Вучић нагласио да јавна предузећа треба да дају више новца 
у српску касу јер имају монопол који им је држава обезбедила. 
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Повећањем плата до пораста потрошње 

ИЗВОР:РТС, Припремила Оливера Петровић Стојанчић 

Док се у Министарству финансија још прерачунавају, по грубим проценама за исплату 
повишице плата у јавном сектору, једнократну помоћ пензионерима и трајно повећање пензија 
биће потребно око 33 милијарде динара. Да ли су повишице, с обзиром на стање буџета и 
потребе његових корисника добро одмерене, питају се и послодавци из реалног сектора и 
синдикати. 

На скупу о достојанственом раду дилеме нема да је први услов за то, да је он плаћен. У 
раскораку потреба и могућности свака повишица је добро дошла. 

"Мислим да није могло више и да је ово реално процењено и у сваком случају сви ми који 
живимо у овој земљи не бисмо волели да дође до неких поремећаја, волели би да се отвара 
више радних места", каже Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних синдиката. 

Надлежни кажу, упола мањи минус у државној каси и силазна путања јавног дуга стварају 
амбијент за привредни раст, базиран на два ослонца. 

Миистар привреде Горан Кнежевић каже да је реч о новим инвестицијама и извозу. "Са друге 
стране очекујемо да и кроз пораст потрошње, а то су ова повећања плата и пензија ном сектору 
које није много велико, сигурно остваримо неке нове индикаторе за раст и развој", каже 
Кнежевић. 

Уз боље приходе државне касе, послодаваци очекују да ће уследити и релаксација пореских 
стопа или бар парафискалних намета. 

Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије каже да реални сектор такође очекује да у 
наредној години дође до одређених финасијских олакшица. 

"С друге стране може се очекивати код повећаних примања становништва да ће и промет код 
појединих послодаваца бити повећан", каже Атанацковић. 

Уз исплату повишица, око 10 милијарди динара планирано је за једнократне помоћи. Да ли 
поред пензионера на то могу да рачунају и поједини запослени, још се не зна. 

"Када ви имате ПИО Фонд који је захваљујуће таквој промењеној политици успео да повуче за 
17 милијарди динара мање дотација, онда ви можете да повећате пензије и дате чак и 
једнократну помоћ", каже Александар Вулин, министар за рад и социјалну заштиту. 

Очекује се да до краја године дотација пензија из државне касе падне на 35 одсто. Пре четири 
године готово половина исплаћених пензија финансирана је из буџета. 
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Протест запослених у Радио-телевизије Крагујевац 

КРАГУЈЕВАЦ -  

Запослени Радио-телевизије Крагујевац (РТК), која је приватизована пре годину 
дана, протестовали су данас испред зграде те медијске куће у центру града, јер им 
власник дугује пет плата и непоштује купопродајни уговор. 

Новинари РТК су на протесту позвали надлежне органе да преиспитају приватизацију тог 
медија, "јер не пристају да буду жртве још једне катастрофалне приватизације у 
Србији".трација РТВ (Мартин Мартинов) 

Они су упозорили да им је угрожена егзистенција, али да свој посао и даље обављају 
професионално и да су дешавања у тој медијској кућу "срамота и брука за државу, новог газду и 
локалну власт". 

Повереник Уједињеног гранског синдиката "Независност" у РТК Горан Антонијевић рекао је да 
су због сумње да власник РТК, бизнисмен из Крушевца Радоица Милосављевић не поштује 
купопродајни уговор, 11. октобра обавестили Министарство привреде и позвали да изврше 
инспекцију, а да је министарство 20. октобра донело решење и обавестило запослене да у 
инспекцију могу да дођу тек од 1. новембра. 

"Могу само да замислим колико ће још месеци да буде потребно Министарству да натера 
власника да испоштује купопродајни уговор ако наставе овим темпом", рекао је Антонијевић. 

Он је казао да је рачун РТК у блокади због око 18 милиона динара, искључени су телефони, 
интернет, нема папира за штампу, бензина, а Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) је 
најавило да у наредним данима може да укине фреквенцију РТК због неплаћених рачуна. 

Председник Гранског синдиката за културу, уметност и медије "Независност" Драган 
Милановић казао је да је од Министарства културе и информисања затражио да разговарају о 
ситуацији у РТК. 

Он је додао да су медијска и новинска удружења "кумовала" лошој материјалној ситуацији у 
медијима тако ; су подржала медијску стратегију која је подразумевала излазак државе из 
медија и да сличне пшроблеме имају и новинари у Новом Пазару. 

"Дивну регулативу у Европи да држава не треба да буде власник медија и један диван правни 
оквир пресадили су у једну државу у којој нема права и никаквих правних оквира. То је исто 
као када узмете најбоље семе кукуруза у Војводини успева, а ако га засадите у пустињу 
увенуће", рекао је Милановић и додао да медијска стратегија не може да опстане и да ће 
синдикат тражити да она буде промењена. 
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У РТК ради 67 новинара и других медијских радника од којих се око 30 пријавило у последњој 
анкети послодавца за добровољни одлазак уз отпремнину и исплату свих заосталих зарада. 

 

Пензионери: Бар десет пута више људи на протесту 

БЕОГРАД -  

Удружење Синдиката пензионисаних војних лица Србије изразило је данас 
негодовање извештајима медија о њиховом протесту у уторак у Београду, и навело 
да је број учесника протеста био "бар десет пута већи" од онога што је наведено у 
извештајима медија. 

"Запрепастили су нас извештаји да је на протесту било око 200, или неколико стотина лица, јер 
је протесту присуствовало најмање 2.000 људи. Све ово се може утврдити на филму с протестне 
шетње од Трга Николе Пашића до Уставног суда Србије, у којем се види да је колона (ширине) 
од 10-15 лица била дуга преко 200 метара", наводи се у саопштењу.ета (Милош Мишков) 

То удружење је изразило разумевање за, како су навели, веома деликатан положај медија у 
Србији, али је, упркос томе, исказало незадовољство професионалношћу и објективношћу 
извештавања са протеста. 

Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица 
Србије одржали су у уторак протест због умањења пензија и укидања стечених права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-200-penzionera-zbog-umanjenja-penzija_770245.html

