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Правићемо муницију за Индијце, вредност уговора 2,7 милијарди евра  
Извор:Танјуг 

 

Индијска компанија Анил Амбани Гроуп саопштила је данас да је склопила десетогодишње 
стратешко партнерство са српским Југоимпорт-СДПР, чија се вредност процењује на 2,7 
милијарди евра 
Индијска компанија Анил Амбани Гроуп саопштила је данас да је склопила десетогодишње 

стратешко партнерство са српским Југоимпорт-СДПР, чија се вредност процењује на 2,7 

милијарди евра. 

Како пише у саопштењу компаније Анил Амбани Гроуп, објављеном на њеном сајту, 

партнерство се односи на производњу муниције и "откривање пословних могућности". 

Компанија Анил Амбани Група је то саопштила дан након што се Анил Амбани, шеф Релианце 

Дефенце Аммунитион (која послује у оквиру Анил Амбани Групе), срео са министром одбране 

Зораном Ђордевићем, и са генералним директором компаније Југоимпорт СДПР, Браниславом 

Пространом. 

Две компаније ће заједно радити, пише у саопштењу, између осталог на пољу наоружања, са 

пројектованим захтевом индијских оружаних снага у наредних 10 година, у вредности од 2,7 

милијарди евра. 

Како је наведено у саопштењу, с обзиром на величину индијског тржишта, постоји могућност 

извоза наоружања, заједно са трансфером технологије оригиналних производача војне опреме 

и производњу у Индији. 

Југоимпорт је, пише даље, државна компанија и лидер на тржишту наоружања и војне опреме, 

која је понудила потпуно технолошко решење у складу са захтевима индијске владе и 

компаније Релианце, која је предложила гринфилд инвестицију за изградњу фабрике за 

производњу муниције. 

Додаје се да ће "Релианце" радити и на развоју нове генерације муниције како би изашла у 

сусрет потребама индијских оружаних снага у будућности. 

Индија, пише у документу, тренутно увози скоро 50 одсто муниције, за шта годишње издваја 

1,4 милијарди евра.  
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Лекарима танка коверта  
Аутор:Б. Радосавовић 

 

Доктори опште медицине и специјалисти незадовољни платама и условима рада. Чак 91 одсто 
медицинских стручњака сматра да мало зарађује 
ПОДГОРИЦА - Црногорски лекари су незадовољни зарадама, условима рада, награђивањем, 
бенефицијама, односом са колегама, показује истраживање Синдиката доктора медицине. С 
друге стране, анкета ЦАЗАС-а показује да су и пацијенти незадовољни, нарочито 
организацијом посла у здравственим установама. У Конфедерацији синдиката Европске уније 
предлажу социјални дијалог за решење тих проблема. Разговарало се са 349 запослених у 
здравственим установама и истраживање је показало да је чак 89 одсто њих незадовољно 
системом награђивања, бенефицијама, а десет одсто мање врстом посла. Имали су доктори и 
примедбе на комуникацију са колегама, али и на слабе могућности да напредују. 
Према подацима Клиничког центра Црне Горе у тој највећој здравственој установи ради око 
510 лекара. Специјалиста је 260, субспецијалиста 73, док је 178 доктора на специјализацији. 
Друга статистика, коју је објавила Лекарска комора у Црној Гори у здравственом систему има 
220 доктора на 100.000 становника, док је стандард Европске уније да тај број становника 
"покрива" 335 лекара. Основна плата специјалистима је од 547 до 650 евра за осам сати рада. Уз 
то се додају дежурства, прековремени рад. 
- Када су у питању зараде, чак је 91 одсто оних који су незадовољни платом. Три одсто је 
задовољних и шест процената оних чије је мишљење подељено - и јесу и нису задовољни 
зарадом коју добијају. Ако се имају у виду ови подаци, очигледно је да на овоме треба 
порадити, ако хоћемо квалитетнији систем здравства у Црној Гори - поручила је Милена 
Самарџић Поповић, председница Синдиката доктора медицине. 
Они су испитивали мишљење лекара, а ЦАЗАС је у априлу анкетирао готово 1.800 пацијената у 
Дому здравља у Блоку пет и Клиничком центру. Њихово истраживање показује да има грађана 
који су задовољни тиме како функционише здравствени систем. Међутим, није мали број 
пацијената који се жале на дуго чекање специјалистичког прегледа, нарочито код одабраног 
лекара. Имају и примедбе и на то када доктори оду на паузу у току радног времена, а пацијенти 
сатима чекају у препуним чекаоницама. Решење је, поручују из Конфедерације синдиката 
Европске уније, да се уочени проблеми реше преговорима. 
- Ја вас не подстичем на радикалне мере, али кључ је у вашим рукама. Покушајте да притиском 
натерате оне који су надлежни да крену у разговор са вама. Укажите им да сте незадовољни 
својом платом, условима рада - прокоментарисао је Клаус Хегел, правник у европском 
синдикату. 
Свесни су лекари да се у модерном свету ствари решавају преговорима, али су категорични да 
дијалога у Црној Гори нема.- Навешћу само један пример. Има ли социјалног дијалога у Црној 
Гори ако представници Синдиката доктора медицине чекају четири месеца на један, рекао бих, 
људски разговор са министром здравља? Нема - поручио је доктор Данило Јоковић.  
ПОЧЕЛО ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧЕЛО је заказивање код изабраног лекара. Циљ је, кажу у Министарству здравља, да се 
смање гужве и листе чекања. За први специјалистички преглед пацијенти неће моћи да бирају 
који лекар ће их прегледати, да би, како су саопштили из Министарства, сви специјалисти били 
подједнако оптерећени. То, како су саопштили, неће утицати на квалитет здравствене услуге. 
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Спас у конверзији дугова и докапитализацији 
Пише: Зоран Радовановић 
 
Застава оружје је средином минуле седмице потписала уговор о извозу на Блиски исток 
аутоматских пушака, пушкомитраљеза, митраљеза, тешких митраљеза "којот", снајпера "црна 
стрела" и другог пешадијског наоружања, вредан 674 милиона долара.  
Реч је о највећем појединачном извозном аранжману крагујевачких оружара, реализованом у 
претходних тридесетак година, који гарантује максималну упосленост капацитета све до 
средине 2019. Заставина фабрика оружја је за ову годину уговорила извоз у више од 40 земаља 
широм света, пешадијског наоружања, те ловачко-спортског и оружја за личну одбрану, који ће 
донети девизни прилив од 55 милиона долара... Уз све то, Влада Србије је најавила да ће ускоро 
у домаћу војну индустрију инвестирати око 43 милиона евра, од чега је 9,7 милиона евра 
намењено Застави оружју. Менаџменту те фабрике је после куповине Застава ковачнице, нови 
председник Србије Александар Вучић обећао додатних три милиона евра. Осим тога, оружари 
ових дана преговарају са француском компанијом Тригано, који овде производи прикључна 
возила, о продаји погона "Сиви дом", који су Французи закупили. Тригано нуди око 2,3 
милиона евра, и ако Надзорни одбор фабрике оружја прихвати понуду, новац ће, кажу у 
Застави, бити уложен у изградњу погона површине 4.000 евра, док би инвестиција Владе била 
искоришћена за куповину савремене производне опреме. 
Судећи према свим овим показатељима могло би се закључити да Застави оружју "цветају 
руже". Али, реалност није тако ружичаста. Није тајна да водећа предузећа Одбрамбене 
индустрије Србије (ОИС), па и пословање Заставе оружја, оптерећују неизмирене пореске 
обавезе према држави и локалним самоуправама. Тако, рецимо, дуг Заставе оружја, која је 
највећи порески дужник међу државним фирмама, премашује десет милијарди динара. Истине 
ради, треба подсетити да је Застава оружје, као и друге војне фабрике, престала, уз прећутну 
сагласност Владе Србије, да плаћа порезе, доприносе и друга давања држави и локалној 
самоуправи, 2003. године. Дајући им шансу да не измирују редовно своје пореске обавезе, 
држава је настојала да фабрикама војне индустрије, Слободи и Застави пре свих, омогући да се 
опораве од разорних последица међународних санкција под којима је домаћа наменска 
производња била од 90-их година прошлога века, па до средине прве деценије новог 
миленијума. Влада Србије је, подсетимо, 2013. донела одлуку о конверзији пореских дугова 
фабрика војне индустрије у државни улог у њиховом капиталу. Усвојен је и закључак, којим се 
локалним самоуправама са наменском индустријом, сугерише да ненаплаћена потраживања 
конвертују у капитал у тим фабрикама... 
Градско веће у Крагујевцу је 17. марта ове године одлучило да искористи ту могућност, па је 
усвојило закључак којим се укупан дуг Заставе оружја (са каматама) од 2,8 милијарди динара 
према граду, конвертује у капитал локалне самоуправе у тој фабрици. "Једино што можемо је 
да упишемо удео у власништву Заставе оружја, при чему се отвара могућност да те акције, 
уколико постоји сагласност других државних предузећа, град Крагујевац компензује за дуг који 
има код Енергетике (топлотном енергијом снабдева више од 22.000 станова, привредних 
објеката, здравствених, образовних и других установа у граду) и Електропривреде Србије", 
речено је, између осталог, приликом усвајања закључка Градског већа. Закључак крагујевачке 
градске управе, међутим, још није реализован. Највероватније због тога што се чека да и Влада 
Србије започне конверзију својих потраживања у власнички улог у Застави и осталим војним 
фабрикама. Држава је, иначе, већ одавно већински власник свих предузећа Одбрамбене 



5 

 

индустрије Србије, а конверзијом њихових потраживања у капитал, постала би стопостотни 
"газда". 
Оно што се незванично може сазнати јесте да је поступак конверзије покренут, и да би могао да 
буде окончан у другој половини године. Почетком јесени, највероватније. Оно што је, такође 
непознаница јесте судбина Нацрта закона о производњи и промету наоружања и војне опреме 
којим је предвиђена делимична приватизација фабрика наменске производње, и то новцем 
иностраних инвеститора, при чему би држава задржала већински пакет, односно 51 одсто 
акција. Менаџменти војних фабрика и стручна јавност слажу се у констатацији да је 
докапитализација наменске индустрије добродошла, пошто би то допринело модернизацији 
војних фабрика, а тиме и квалитету њених производа који морају да издрже утакмицу на све 
пробирљивијим светским тржиштима. Али проблем је што Нацрт закона о производњи и 
промету наоружања и војне опреме и даље чами у фиокама надлежних у Министарству 
одбране. 
Држава не опрашта потраживања 

Неспорно је да је држава, и то мимо важећих законских прописа, дала повлашћен положај 
домаћој војној индустрији, што је судећи према извозним резултатима Заставе, Првог 
партизана, "Милана Благојевића"... у претходних неколико година, ипак, била добра 
стратегија. Али, није заборавила своја потраживања. Напротив, Застава на име пореза и 
доприноса држави и градској управи, дугује више од десет милијарди евра, што представља 
велики баласт на плећима крагујевачких оружара. Тим пре што 60 одсто тог дуга чине камате, 
које од почетка 2015, од када ова фабрика редовно измирује обавезе, "једу" добит из пословања. 
Пребијање дугова 

Држава би део дуга Застава оружја могла да надомести наплатом потраживања које та фабрика 
има према појединим државама из некадашњег Покрета несврстаних. Подсећања ради, Застава 
је у време СФРЈ била главни снабдевач оружјем тих земаља чији основни дуг, како се 
процењује, износи око 26 милиона долара, али је због приписаних камата, вишеструко увећан.   
 

 

 
 

У Србији 450.000 људи ради у јавној управи 
Извор:ФоНет 
 
Влада Србије усвојила је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, Војводини и локалној самоуправи за 2017. 
годину, који износи 451.433, саопштило је Министарство државне управе и локалне 
самоуправе. 
У односу на број запослених 2015. године то је мање за 11.241, пошто је те године тај број 
износио 462.674. 
Смањење ни овога пута није извршено линеарно, а приликом дефинисања инструкције за 
смањење сагледавани су стандарди и приоритети у оквиру сваког од ресора, наводи се у 
саопштењу. 
Током ове године ради се по први пут на озбиљнијој реорганизацији у систему просвете. 
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До краја ове године предвиђено је смањење од преко 2.700 норми (или пуног радног времена) у 
основном и средњем образовању, што ће бити резултат ефикасније расподеле ресурса и боље 
организације школства. 
Овај ефекат ће се постићи највише кроз реорганизацију мреже школа, коју Министарство 
просвете припрема на основу функционалних анализа Светске банке. 
У овогодишњој Одлуци акценат је стављен на јачање капацитета у одређеним ресорима, као 
што су медицински радници у здравству и инспекцијске службе, које имају водећу улогу у 
борби против сиве економије и увођењу реда у систем кроз контролу примене закона. 
До краја године у плану је запошљавање 2.500 медицинског особља - лекара и медицинских 
сестара. 
Кроз Одлуку се подржава и јачање капацитета у оквиру ресора финансија, како би 
Министарство финансија било у прилици да што боље анализира и контролише трошкове, али 
и да проналази дугорочне уштеде на другим местима у систему. 
Изузетно је важно јачање капацитета Пореске управе Србије с обзиром на значај ове 
институције у спречавању сиве економије и повећању наплате јавних прихода. 
Јачање капацитета предвиђено је и у ресору правде, како би се дошло до ефикаснијег и 
поузданијег правосуђа. 
За сваку јединицу локалне самоуправе Законом о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору дефинисан је оптималан број запослених, на основу интерног 
међусобног упоређивања јединица локалне самоуправе по основу површине, броја насеља, 
броја становника, броја туриста и броја језика у употреби. 
Јединице локалне самоуправе које имају број запослених испод предвиђеног оптимума добиле 
су простор за ново запошљавање, док оне изнад тог броја морају и ове године да смањују број 
запослених. 
До краја ове године на локалу је предвиђено укупно нето смањење броја запослених од 2.500, 
наводи се у саопштењу. 
Србија је, како се тврди, једна од земаља са најмање запослених у јавној управи у Европи, 
уколико се посматра кроз рацио броја запослених у јавној управи у односу на 100 становника. 
Након два круга свеобухватне рационализације броја запослених, у Србији данас имамо 6,4 
запослена у јавној управи на 100 становника, док је просек у ЕУ 8,5. 
 

 

Радници без књижица: Колега је умро, није могао на преглед 
Аутор:Гордана Бјелетић  
 
С минималцем од септембра прошле године и без оверених књижица, радници нишке фабрике 
пумпи "Јастребац" лече се сами, јер могу да рачунају само на хитну и ни на какву другу 
здравствену заштиту. 
Директор каже да фабрику у стечају покушава да уведе у нормално пословање, али је због 
спора са Пореском управом у Нишу и принудних наплата, ситуација компликована. Чекају 
помоћ министарства финансија. 
"Помозите нам да добијемо здравствене књижице. Колега нам је умро, није могао на преглед". 
Ово је порука коју је новинарка Н1 добила од радника нишке фабрике пумпи Јастребац. 
После порука на разговор су пристала два радника. Кажу да се остали боје. Поруку спочетка 
објашњавају овако: 
"Тога можда не би било да смо имали то осигурање, па се човек који је већ имао упуте јавио код 
лекара И можда би се то средило. Сад смо дошли у безизлазну ситуацију И шта чекамо? Да 
неко други умре од наших? То се десило и у Гоши и ником ништа", каже Звонко Ристић, 
радник фабрике пумпи Јастребац. 

http://rs.n1info.com/topicv106/Gordana-Bjeletic/1
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Њих двојица, дугогодишњи радници Јастрепца, дугогодишњи су даваоци крви: "Значи 
помажемо туђе животе, а ми немамо права на бесплатно лечење", констатује Драган Петровић. 
И не само они, већ и њихове колеге и чланови породица који користе њихово осигурање. 
"Моја жена је скоро ишла, докторка јој је рекла 'немој да ми долазиш без оверене књижице'. 
Услов је да се жена разведе, па као незапослена преко Бироа може да оствари осигурање“, каже 
Драган Петровић. 
Радници зато кажу да су од почетка године сами себи лекари. У међувремену, последња плата 
коју су примили је септембарска. 
У фабрици која је некада имала више од 1.000 а сада 80 радника ситуација је комплексна 
годинама. Разлог блокаде рачуна и проблема за раднике је, кажу, спор са Пореском управом. 
"Због спорова с Пореском управом Филијала Ниш, насталих због неоснованих принудних 
наплата средстава, дошли смо до ситуације у којој нисмо у могућности да на време измирујемо 
текуће обавезе по основу пореза и доприноса. Средства која у споровима са Пореском управом 
Филијала Ниш потражујемо су 2 до 2.5x већа од наших текућих обавеза", акже се у саопштењу 
руководства Јастрепца. 
Предузимају све да се тај проблем реши, а обратили су се и министарству које ће од 1. јула у 
спору са Пореском управом имати директну надлежност, поручује у писаном одговору 
директор Братислав Живадиновић. 
Директор одговара да не морају да брину да ће остати без посла. За плату и здравствено 
осигурање, међутим, нема гаранција ни са једне стране иако су свима писали. До премијера. 
"Нема где нисам био, само слежу раменима и не знају где да остварим здравствено осигурање", 
каже Драган Петровић. 
Тако и радници не знају шта ако се они или чланови њихових породица разболе. 
 

 

 

 
 
Две кинеске компаније долазе у Србију у јулу 
Извор:Танјуг 

 

ПАНЧЕВО: Две кинеске компаније које су заинтересоване за преузимање РТБ Бора доћи ће у 

Србију почетком јула, изјавио је данас амбасадор Кине, Ли Манчанг. 

Како је рекао, једна је из кинеске провинције Хуна, чији је партијски секретар већ био у нашој 
земљи и примио га је председник Вучић и која, како је речено, има највећу "групу за злато" у 
Кини. 
А друга компанија која долази у Србију, жели да "узме Бор и направи заједничку компанију 
која ће производити електричне аутомобиле и извозити их у целу Европу", рекао је Ли који је 
присуствовао примопредаји донације Кине Војсци Србије вредности од око 900.000 евра. 
Председник Вучић је, иначе, данас рекао да је за Србију дугорочно РТБ Бор “велика мука”, а да 
кинески пријатељи купују и производе највише бакра, те да би преузимање Бора с њихове 
стране "буквално био спас", те да је држава спремна да помогне на све начине да дугови РТБ 
према њој буду отписани.  
“Само да пријатељи из Кине то узму, да брину о томе, да нам остане источна Србија жива, зато 
што од борског рудника, од РТБ-а, топионице, живи не само Бор, већ и Неготин, Мајданпек, 
Кладово, део Зајечарског, Тимочког округа, Бољевац, Зајечар, Књажевац, па и део 
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Браничевског округа. Зато бисмо и председнику Сију и НР Кини били бескрајно захвални 
уколико би нам по том питању помогли, онда би нам стратешки проблеми били десетоструко 
мањи”, нагласио је Вучић. 
Амбасадор Ли је најавио да 22. јуна у Београд стиже председник четврте по величини фабрике 
гума на свету. Он стиже из Франкфурта у пола дванаест ноћу додао је Ли, на шта му је 
председник Вучић рекао, да ће га "примити у пола дванаест ноћу". 
 

 
 

 
 
 
ВИШЕ ОД 3.000 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Ево ко 
ће добити посао у 2018, а колико људи је ВИШАК  
Аутор:Марко Ташковић 
 
Србију ове године чека реконструкција основног и средњег образовања, највише кроз 
реорганизацију мреже школа, док ће систем здравства бити ојачан са више од 2.500 нових 
радних места за медицинско особље. 
Посао ће добити и још 600 пореских инспектора како би били ојачани капацитети Пореске 
управе. Ове новине предвиђа Одлука о максималном броју запослених у јавном сектору за 2017. 
годину коју је Влада јуче усвојила, ексклузивно сазнаје "Блиц". 
- Први пут се ради на озбиљној реорганизацији у просвети. До краја 2017. предвиђено је 
смањење више од 2.700 радних норми (једна норма означава пуно радно време) у основном и 
средњем образовању, што ће бити резултат ефикасније расподеле ресурса и боље организације 
школства. Овај ефекат ће се постићи највише кроз реорганизацију мреже школа, рекли су за 
"Блиц" у Министарству државне управе. 
С друге стране, највише разлога за задовољство имаће здравствени радници. 
- До краја године биће отворено најмање 2.500 нових радних места за медицинско особље, од 
тога 2.000 за сестре, а 500 за лекаре. Ако се има у виду и да ћемо 2.000 лекара који су до сада 
радили на одређено превести у стални радни однос, може се говорити о повећању броја 
запослених у здравству за 4.500 - наглашавају у министарству. 
Значајан број нових радних места предвиђен је и у Пореској управи. 
- Направићемо простор за запошљавање још 600 пореских инспектора до краја 2017, што је 
нарочито важно због борбе против сиве економије и одржања пореске дисциплине. Сваки нови 
порески инспектор, уз реорганизацију мреже пореских филијала, вишеструко ће се вратити 
држави кроз ефикаснију наплату пореза - тврде у Министарству. 
Повећање броја пореских инспектора нарочито важно због сузбијања сиве економије  
Они додају да промене чекају и локалну самоуправу: 
- На локалу је предвиђено смањење броја запослених за 2.500, с тим што ће у великом броју 
општина које су биле рационалне и које су оствариле добре резултате доћи и до повећања броја 
радних места. Од краја 2014. до краја 2016, јединице локалне самоуправе смањиле су број 
запослених за 8.500, од чега се око две трећине односи на смањење у локалним јавним 
предузећима, а остатак у општинској управи. 
На срећу, интензивне анализе и међународна поређења показали су да није тачна прича да је у 
јавном сектору вишак чак 75.000 радника. 
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- Испоставило се да је вишак између 20.000 и 30.000. Веће смањење броја запослених од тога 
значило би затварање школа, вртића, установа социјалне заштите, болница... што никако не 
желимо. Треба знати да није било линеарног смањивања, јер је од почетка било јасно да негде у 
систему има вишкова, а негде мањкова. На почетку рационализације забранили смо 
отпуштање медицинара, запослених у инспекцијама и установама социјалне заштите, као и на 
пословима који су важни за ЕУ интеграције. 
Могуће и запошљавање на локалу  
Свакој општини одређен је оптималан број запослених у јавном сектору који морају достићи до 
2020. године. Општине које су на том путу успешније имају веће шансе да запосле раднике. И 
мимо опште забране запошљавања, постоји могућност запошљавања уз поштовање 
критеријума 5:1 (на одлив петоро запослених у систему, генерише се једно ново место). О 
одобрењу додатног запошљавања одлучује посебна Владина комисија на основу два кључна 
критеријума: да ли има средстава у буџету и где се конкретна општина налази у односу на њен 
предвиђени максималан број запослених. 
За три године 26.000 радника мање  
Претходном Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору из децембра 2015. 
било је предвиђено смањење броја радних места за 14.512 у 2016. години. 
- За прошлу годину нисмо доносили формалну Одлуку о максималном броју (иако је договор 
био да се током 2016. године број запослених смањи за додатних 6.500), тако да ћемо овом 
одлуком за 2017. годину одредити укупно смањење броја запослених и за 2016. и за 2017. 
годину за додатних 11.500. 
Према плану - Из јавних предузећа отишло 42.437 радника  
Од "сече радника" нису изузета ни републичка јавна предузећа, која свако за себе спроводи 
процес реструктурирања према плановима договореним са ММФ-ом. 
- Од краја 2013, када је донета забрана запошљавања у јавном сектору, у републичким јавним 
предузећима број запослених је смањен за 42.437, закључно са априлом. 
Организација - Уштеђене 22 милијарде  
Од краја 2013. до краја 2016. године рационализацијом радних места у јавном сектору 
уштеђено је близу 22 милијарде динара. 
- Током 2016. смо уштедели 5,2 милијарде динара у односу на 2015. и то је једна од уштеда која 
је додатно допринела смањењу дефицита. Фокус нам није на смањењу броја запослених, већ да 
боље организујемо посао у јавном сектору и ефикасније пружамо услуге грађанима, пре свега у 
области здравства, просвете и социјалних служби. 
Број запослених у односу на ЕУ  
Србија - 6.4 
Нове чланице ЕУ - 8.0 
ЕУ - 8.5 
*број запослених у јавном сектору на 100 становника 
 

 

БЛОКИРАЈУ ПРУГУ Радници "ГОШЕ" 85. дан у штрајку  
Аутор:М. Ђ. 

 

Радници „Гоше“ су и данас блокирали саобраћај на пружном прелазу код касарне у 
Смедеревској Паланци, зауставивши тако на један сат саобраћај на путу за Велику Плану, као и 
онај на прузи Београд – Ниш на Коридору 10. 
Ово је осамдесет и пети дан штрајка запослених у „Гоши“, а ни данашњи вишесатни састанак са 
представницима послодавца, одржан после блокаде, није дао резултата. 
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- Они инсистирају да ми почнемо да радимо, кажу да треба десетак дана да се направе неке 
паре, па онда да нас исплате. Нисмо пристали на то из простог разлога што су нас довели у 
ситуацију да немамо новца ни да дођемо на посао. Не само плате, више од три месеца нам нису 
плаћени путни трошкови и како сад ја да људима да кажем да још десетак дана, ако је то 
толико, позајме новац, да о свом трошку долазе да раде – пита Бојан Ђорђевић из штрајкачког 
одбора, објашњавајући да је све мање људи и на блокадама јер немају паре да дођу ни да 
протестују. 
Иначе, полиција је, као и до сада, будно надгледала блокаду, али се није мешала, а поново су се 
радницима „Гоше“ прикључиле и њихове колеге из паланачког ЈКП „Водовод“, који имају 
сличну муку. 
– Полиција нас сад, док блокирамо на сат времена, пушта да идемо где хоћемо, али видећемо 
шта ће бити када пређемо на 3-4 сата. Ово, очигледно, нема никаквог ефекта - каже Милан 
Вујчић, председник штрајкачког одбора. 
У међувремену су штрајкачи послали писмо директору претходног словачког власника, који 
још увек, вероватно, чека завршене вагоне, који сад стоје у фабричком кругу. 
Објаснили су му у писму да му је то узалуд, да их сад неће дати све и да уплати што је за вагоне 
дужан, све док не регулише остале обавезе према њима али и према држави. 
Да подсетимо, бивши власник „Гоше“, ЖОС Трнава из Словачке, продао је фабрику кипарској 
компанији „Лиснарт“ за 4,2 милиона евра, али не и дуговања. Запослени су прво били у 
штрајку од почетка марта до средине маја, а и за то време направили су, тврде, милион евра 
производа за извоз. Када ни после тога нису примили плате одмрзнули су штрајк. 
У фабрици стоје спремни готови вагони за Словачку, али их радници не дају док не добију још 
по 30 хиљада динара. Наиме, договор са послодавцем је, да би прекинули штрајк био да им 
уплати по 100 хиљада динара, али су добили само 70. При том, дуг за заостале плате, који се 
креће од 500 до 650 хиљада динара по раднику, требало је да им буде исплаћен у 16 рата. Ни 
једну још нису добили, баш као што им нису уплаћени ни порези и доприноси за последње 
четири године. 
 
 

ГУВЕРНЕРКА О ЈАЧАЊУ ДИНАРА Евро НЕЋЕ преко 122 динара до 
краја године  
Аутор:Слађана Гаврић 

 

Динар је у односу на евро јуче био најјачи од почетка године, а главни узроци раста су веће 
поверење страних инвеститора и појачана куповина динарских хартија од вредности, каже за 
"Блиц" гувернерка НБС Јоргованка Табаковић. 
Званични средњи курс тренутно износи 121,94 динара за један евро. Како наводе у НБС, динар 
је у јуну ојачао 0,5 одсто, док је од почетка године домаћа валута јача 1,1 одсто. Иако 
Табаковићева истиче да је кретање курса немогуће предвидети, она наводи да се не очекују 
значајније турбуленције. 
- Добра информисаност НБС о утицају релевантних фактора омогућава ефикасно одржавање 
стабилности на девизном тржишту. Ми ни у наредном периоду не очекујемо значајније 
турбуленције на девизном тржишту - наглашава Табаковићева. 
Када су у питању разлози због којих је последњих месец дана дошло до јачања домаће валуте, 
гувернерка набраја више њих. 
- Пре свега, дошло је до уравнотежене понуде и тражње за девизама, и то као последица 
усклађености платног биланса, као и поправљања спољнотрговинских показатеља, односно 
раста извоза. Дошло је и до већег поверења страних инвеститора у будућност домаће 
економије. То се одразило кроз њихово појачано улагање у дугорочне динарске хартије од 
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вредности. Додатно, стабилности на девизном тржишту допринели су и повећање активе 
банака везане за евро, што значи раст кредитирања, али и куповина девиза као уобичајене 
сезонске појаве - објашњава Табаковић. 
Такође, гувернерка подсећа да је на почетку године било притисака на динар који су били 
резултат појачане неизвесности у међународном окружењу и сезонски повећане тражње 
домаћих предузећа за девизама. У преводу, због већег увоза енергената које је карактеристично 
за тај период године, компаније које увозе ову робу куповале су евро и тако му подигле цену. 
Тако је домаћа валута била најслабија почетком фебруара, када је евро вредео 124,02 динара. 
- НБС је у циљу спречавања прекомерних осцилација девизног курса од почетка године 
интервенисала продајом 345 милиона евра и куповином 280 милиона евра. НБС ће, као и до 
сада, пратити утицај свих фактора на девизном тржишту и по потреби реаговати како би 
одржала стабилност и омогућила нормално функционисање девизног тржишта - истиче 
Табаковићева. 
Банкари не очекују веће промене  
У Сосијете женерал банци наглашавају да је домаћа валута ојачала због позитивних 
макроекономских фактора. 
- Динар јача подржан и очекивањима да ће, упркос почетно слабијем расту бруто производа у 
првом кварталу ове године, финални раст привреде бити на нивоу најмање три одсто. 
Очекујемо стабилан тренд динара до краја године у распону у коме се креће сада и у коме се 
кретао и целе прошле године - наводи Драгослав Величковић из Сосијете женерал банке. 
 

 
 

 
 
Раднике шаљу у бање и на одмор у ЦГ 
Извор:Танјуг 
 
Ресавица -- Синдикат Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, послаће и 
овог лета око 300 рудара на бањско лечењу и одмор у бање у Србији и на море.   
Реч је о радницима који раде у најтежим условима а на бањско лечење иду по упути лекара, на 
основу лекарског извештаја са систематског прегледа који се за рударе организује једном 
годишње. 
Рехабилитација за рударе је организована у великом броју бања Србије, највише Рибарској, 
Сокобањи, Врњачкој, Нишкој... на основу препорука и упута лекара специјалиста.  
Рудари на море ићи ће у Црну Гору. Одлазак рудара у бање почеће идућег месеца, по позиву из 
бања, односно по расположивости слободних места. 
 

 


