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Живот по ММФ: Више рада, мања плате
С. БУЛАТОВИЋ
Живот обичног грађанина по рецепту Међународног монетарног фонда. Дужи
радни век, тање плате и пензије, помоћ „на кашичицу“
ШТЕДЊА, одрицање, више рада, краћи платни списак, помоћ на кашичицу, преполовљен
„минус“ и кочница на кредите. Све ово од српског буџета очекује Међународни монетарни
фонд. И све ово могло би се применити и на грађане Србије. Живот по рецепту ММФ-а за
просечног становника значи дужи радни век. За пензионера, ако се превремено пензионисао,
могао би да „утањи“ примања. Раднику доноси „флексибилнији“ уговор, а свим потрошачима, у
једном тренутку, цене комуналних услуга ближе економском нивоу. Значи - веће.
С друге стране, и без ММФ-а и са ММФ-ом Србија ће већину реформи морати да спроведе. На
то је тера „минус“ у буџету који подмирује кредитима. Већ крајем ове године јавни дуг ће
„пробити“ и 60 одсто бруто домаћег производа и следеће године ћемо само на камате дати 90
милијарди динара. Примера ради, за социјалну заштиту је предвиђено свега десет милијарди
динара више.
- Живот уз присуство ММФ-а је пре свега однос дужника и врло ригидног повериоца чији је
основни задатак да дужника свим макроекономским мерама условљава да буде кредитно
способан - објашњава економиста Драгован Милићевић. - Њихове мере се своде на контролу
буџетских расхода из којих се искључује развојна компонента државе, јачање конкурентности
кроз депресијацију курса, контролу домаће потрошње и дерегулацију привреде.
ГАЗДЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМАДОБАР део јавних предузећа послује са губитком. ММФ
предлаже професионализацију њиховог управљања и у дужем року - приватизацију. Улазак
стратешких партнера значи и пословање са профитом. За грађане би то значило веће цене
њихових услуга. - Услуге јавних предузећа би требало да су по економским ценама и када њима
управља држава - додаје Арсић. - Ако пуну економску цену не плаћају корисници услуга, онда
на крају, кроз субвенције дражве, плаћају их сви грађани земље.
ПРЕДЛОГ буџета за 2013. годину предвиђа 281 милијарду динара дотација ПИО фонду, што је
више од четвртине, око 26 одсто, свих расхода. Тако да ММФ, с обзиром на лошу демографску
ситуацију у Србији, препоручује стварање одрживог пензионог система на средњи рок. Такав
би могао да буде или уз смањење пензија или уз дужи рад. Пошто је просечна пензија у Србији
већ мала, ММФ-у је ближе друго решење. Да је реформа пензија неопходна, слаже се и добар
део домаћих економиста.
- Мислим да је продужавање радног века оправдано, ма колико људима деловало
неприхватљиво - сматра професор Економског факултета Милојко Арсић. - Све је дужи људски
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век, а све мање људи ради. Продужење радног века је нешто што се дешава и у много богатијим
земљама. То се у Србији не може избећи. Људи морају то да прихвате као нужност.
Са ММФ-ом се договара и кретање пензија и плата у јавном скетору. Током следеће године,
буџет дозвољава укупан раст од око 4,5 одсто.
- Захтеви за штедњу у кратком року не би били оштрији него што планира Министарство
финансија и привреде - додаје Арсић. - Мислим пре свега на плате и пензије. То би било на
нивоу који је Министарство планирало.
Мања јавна потрошња доноси и мању приватну потрошњу. Истовремено, због равнотеже у
буџету, држава мора да смањи и субвенције. И Министарство је то већ урадило предлогом
буџета за 2013. годину. Укупне субвенције су мање за око седам милијарди динара.
- Уговор са ММФ-ом значи бити спреман за даља смањења и одрицања од потрошње, пре свега
најширих слојева становништва - каже Драгован Милићевић. - Поштовање правила доноси и
пад реалних примања, прерасподелу бруто домаћег производа у корист кредитора, контролу
буџета, смањење социјалних давања и подстицаја привреди. То је цена аранжмана коју све
владе морају да прихвате. Улога ММФ приликом приватизације и реструктурирања привреде
Србије почетком деведесетих година је посебан проблем.
ФИНАНСИЈСКИ ПОЛИЦАЈАЦ- АКТИВНОСТИ ММФ у неким земљама су биле
контрапродуктивне - напомиње Драгован Милићевић. - Дошло је до валутне кризе у
југоисточној Азији и неким земљама Африке. Правила искључују развојну компоненту домаће
привреде, јер су усмерена на штедњу и ригорозно ограничење потрошње. Искључују и потпуну
слободу државе у формулисању и вођењу економске, платнобилансне, девизне и пореске
политике. ММФ је пре свега финансијски полицајац који је условио и пад многих влада.
ЈЕДНА од незаобилазних реформи је и запосленост у јавном сектору. Вишкови се, осим у
државној управи, јавним предузећима, виде и у образовању и здравству. Иначе, запослени ће
буџет 2013. године коштати чак 266 милијарди динара.
- Детаљније анализе показује да има око 20.000 вишка запослених у јавном сектору - каже
Милојко Арсић. - Толико би могло да изгуби посао, а да се притом не угрози доступност тих
услуга и њихов квалитет. Од укупно 435.000 запослених у јавном сектору, 125.000 ради у
образовању, 108.000 у задравственој заштити. У Војсци и полицији је око 80.000 људи. Уштеде
треба спровести тамо где не постоји потреба за радом људи. Не линеарно смањивати број.
Посао ће бити неизвестан и за добар део радника запослених у предузећима уз која годинама
стоји одредница - у реструктурирању. ММФ дуго упозорава Србију да су то фирме на које се,
кроз директне и инедиректне субвенције, троши пуно новца и да се њихова судбина мора
одредити. Држава је то већ прихватила и најавила да ће нови рок за завршетак
реструктурирања бити крај јуна 2014. У овим предузећима се око 60.000 људи води као
запослено.
УЗ све уштеде, да би буџет опстао, неопходно је да се покрене приватни сектор. Јер он, преко
пореза, пуни касу. А ММФ верује да ће се запошљавање у приватном сектору покренути, између
осталог, и променом радног законодавства. Она би послодавцима омогућила да отпремнине
обрачунавају само по годинама стажа проведеним код њих, али и да запошљавају на одређено
и до три године. Следећа тема би била реформа колективног преговарања.
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- Испоставља се да је промена радног законодавства, његова либерализација, у интересу самих
радника, јер значи лакше запошљавање и отпуштање - каже Арсић. - У крајњем случају доводи
до веће стопе запослености. Привремено ће неки радници остати без посла, али ће наћи неки
други.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:406432-Bez-dana-staza-266148-ljudi-u-Srbiji

Без дана стажа 266.148 људи у Србији
М. ПОПОВИЋ
Међу онима који су се први пут пријавили на биро доминира „слабији пол“, па су
тако међу особама без икаквог радног искуства чак 158.593 жене
ТРЕЋИНА незапослених становника Србије је без иједног дана радног стажа! Међу онима који
су се први пут пријавили на биро доминира „слабији пол“, па су тако међу особама без икаквог
радног искуства чак 158.593 жене. Овај податак још је забрињавајући, ако се узме у обзир то да
је међу овом популацијом више око 40.000 особа које су старије од 45 година. Највећи проблем
је, како кажу у НСЗ-у, што су њихова занимања потпуно неприлагођена тренутном тржишту
рада.
На евиденцији Националне службе запошљавања налази се 266.148 особа без икаквог радног
искуства иза себе. Највећи број њих су људи са средњом стручном спремом, и то скоро
половина. Око 40 одсто је без икаквих квалификација, а свега 2,8 одсто има вишу школу или
факултет.
Они просечно на посао чекају четири и по године, али има и оних који се на бироу рада
задржавају и једну деценију. Ни њихов број није тако мали - има их око 38.000.
ДОКТОРИПРЕМА подацима Националне службе запошљавања, од 48 незапослених доктора
наука, деветоро нема ни дана радног стажа. Није много боља ситуација ни када су у питању
незапослени са титулом магистра, међу којима је чак 164 људи без икаквог искуства. Међу
онима са факултетском дипломом без радног искуства највише је економиста, правника и
лекара.
У НСЗ кажу да је главни проблем незапослених без радног искуства неквалификованост за
стручне послове.
- Њихово знање је технолошки неприлагођено, због чега им је често потребна додатна помоћ
приликом увођења у посао, посебно у ситуацијама када је послодавац обезбедио увођење нових
технологија и машина у производњи - објашњава Дејан Ковановић, директор националне
службе запошљавања. - Њихово знање није некорисно, али је, једноставно, технолошки
неприлагођено и у сегментима неких занимања, попут књиговођства, информатике,
финансија... треба их допунити.
Посебно забрињава то што је половина оних који никад нису радили млађа од 30 година.
Занимљиво је, међутим, да међу старијима од 45 година чак 41.593 њих у радној књижици нема
уписан ни дан радног стажа.
- Највише незапослених без дана радног искуства има у занимањима економски техничар,
продавац и матурант гимназије. Међу ауто-механичарима 4.504 је без радног дана, а никада
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није радило ни 3.899 машинских техничара, као ни 1.369 економиста за финансије и
рачуноводство - кажу у НСЗ.
Мањак радног искуства у НСЗ третирају као један од основних узрока дуготрајне
незапослености.
- Да би га „надоместили“, организовали смо разне програме кроз које је до сада прошло око
30.000 младих људи - кажу у НСЗ-у. - Послодавци најчешће имају потребе за радницима са
искуством. У овом тренутку једна трећина предузећа није задовољна постојећом понудом радне
снаге.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:406325-Stize-pomoc-za-12000-penzionera

Стиже помоћ за 12.000 пензионера
В. Н.
Накнадна исплата првог дела једнократне помоћи Владе Србије у износу од 4.000
динара планирана је за среду, 21. новембар
НАКНАДНА исплата првог дела једнократне помоћи Владе Србије у износу од 4.000 динара, за
пензионере који су то право остварили применом међународних споразума о социјалном
осигурању, планирана је за среду, 21. новембар.
У тој категорији су корисници војних пензија, самосталних и пољопривредних делатности.
Како је саопштила Дирекција Пензијско-инвалидског фонда, исплата помоћи за категорију
запослених предвиђена је за 24. новембар.
На основу пристиглих пријава, око 12.000 пензионера из те категорије испунило је услов за
исплату једнократне помоћи.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Da-li-je-moguca-puna-plata-za-sve-trudnice.sr.html

Да ли је могућа пуна плата за све труднице
Да би се проблем системски решио неопходно донети измене Закона о здравственом осигурању
и обезбедити 3,5 милијарди динар у буџету
У Србији се годишње породи око 70.000 жена
Попут будућих мајки у Београду, све жене у Србији које су на трудничком боловању добијаће
пуну плату уместо садашњих 65 одсто уколико буде усвојен амандман Партије уједињених
пензионера Србије на предложени републички буџет за наредну годину.
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Предвиђено је да се у те сврхе затражи увећање од 3,5 милијарди динара у буџету како би ова
иницијатива била остварена, али како у изјави за наш лист истиче Милан Кркобабић,
потпредседник ПУПС-а, ту бројку треба узети са опрезом:
– Не можете прецизно знати колико ће жена користити трудничко боловање и на колико
месеци, али смо урадили процену узимајући у обзир издвајања која у те сврхе даје град
Београд, што је годишње седам-осам милиона евра. На основу тога, верујемо да би увећање које
смо тражили било довољно за целу републику.
Кркобабић истиче да ће се тиме труднице у Србији бити у равноправном положају, јер тренутно
само у Београду и неким локалним срединама добијају пуну плату што им обезбеђује локална
самоуправа:
– У свим другим местима оне су практично кажњене са 35 одсто мањом платом. Овај амандман
је и наш допринос Стратегији за повећање наталитета која је усвојена 2011. године. То је тек
један мали, али неопходан корак. Следећи би био доношење измена Закона о здравственој
заштити како би овај проблем био системски решен. А да не говоримо о мерама какве постоје у
Француској, на пример, где мајке које имају троје или више деце раније одлазе у пензију.
Министарство здравља подржава предлог да се из средстава буџета Републике Србије обезбеде
додатна средства, како би се женама које су привремено спречене за рад због болести или
компликација у вези са одржавањем трудноће обезбедила накнада зараде у пуном износу.
„У циљу реализовања овог предлога, Министарство здравља предложиће измене и допуне
Закона о здравственом осигурању”, наводе у овом министарству. Тренутно законско решење
предвиђа 65 одсто плате као накнаду за жене које су на боловању због одржавања трудноће. У
Министарству здравља додају и да се према подацима Института за јавно здравље Србије
годишње обави у просеку 70.000 порођаја.
Мера је популистичка јер се односи на мањи број жена, сматра економски аналитичар Горан
Николић и указује да је много више незапослених жена и многе због тога одлажу рађање. Он
истиче да се поново помаже онима који имају више уместо да помоћ оде онима којима је то
потребније:
– Прошле године било је око 65.000 порођаја, ако од тог броја одузмете труднице у Београду,
које већ добијају пуну плату, и незапослене, ова мера конкретно се односи на можда око 40.000
жена. Ако већ може да се обезбеди 3,5 милијарди динара у буџету за те сврхе зашто та средства
не би била искоришћена да се помогне незапосленим трудницама или онима које су изгубиле
посао, а њих има далеко више? Оне не примају никакву помоћ државе, а запослене труднице
ипак имају 65 одсто плате. Наравно, најбоље би било обезбедити средства и за једне и за друге,
али за то нема пара.
Николић сматра и да би требало радити на подстицању рађања другог детета будући да је то
кључно за наталитет. Једно од решења које сматра добрим, а које не би захтевало никаква
додатна средства било би да се смањи породиљско одсуство за прво дете, а повећа за друго.
Ј. Чалија
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НЕИЗВЕСНО ОДРЖАВАЊЕ 6.000 КИЛОМЕТАРА ПУТЕВА

Возачи ће гинути јер се држава и путари
свађају око новца
Бојана Анђелић
Возачи ће ове зиме носити главу у торби, јер је одржавање више од 6.000 километара путева,
које је од општина требало да преузме ЈП “Путеви Србије”, под знаком питања. Директор
„Путева“ Зоран Дробњак тражи две милијарде динара за тај посао, уместо 900 милиона колико
је предвиђено буџетом.
„Путеви“ траже две милијарде, држава даје 900 милиона за одржавање путева
У “Путевима Србије” тврде да су спремни за почетак зимске сезоне и одржавање путева, али не
и за преузимање одговорности за саобраћајнице које су у марту пребачене у надлежност
општина и градова, а затим осам месеци касније поново враћени Републици. Зоран Дробњак, в.
д. директора “Путева Србије”, каже да за то нема довољно новца.
- Само за зимску службу потребно је 900 милиона. Пре тога морамо да припремимо путеве који
нису одржавани од кад су их преузеле општине. То кошта преко милијарду - тврди Дробњак.
На питање да ли то значи да ће 6.000 километара путева у Србији бити завејано зато што они
не могу да се договоре са државом, Дробњак каже да не може да попусти.
- Надам се да ћемо наћи заједнички језик са Владом, али нећу пристати на 900 милиона
динара. Ако то урадим, пробићу буџет за ову годину, па ћу опет добити кривичну пријаву - каже
Дробњак, који је иначе заједно са бившим министром Оливером Дулићем осумњичен за
злоупотребу службеног положаја приликом доделе дозволе “Нуби инвест” за постављање
оптичких каблова.
Дробњаков захтев није наишао на разумевање у надлежном Министарству за регионални
развој.
- Није јасно на основу којих параметара су “Путеви” проценили да су им потребне две
милијарде јер општине тврде да није било примопредаје путева. Ипак, о њиховом захтеву ће се
изјаснити Влада Србије - речено је “Блицу” у Министарству за регионални развој.
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Путеве у Србији ће од 15. новембра до 31. марта одржавати и предузећа чији су директори
ухапшени због финансијских проневера - “Нибенс група” Мила Ђурашковића и “Војводинапут
Зрењанин” Душана Боровице, каже Дробњак.
Казне због зимских гума
Сви возачи који не буду имали све четири зимске гуме,
уколико је на путу снег, лед или поледица биће кажњавани,
упозорио је начелник Управе саобраћајне полиције
Драгиша Симић. „Возачи од 1. новембра до 1. априла
морају да имају све четири зимске гуме ако је на путу снег,
лед или поледица - рекао је Симић. Казна за гуме које не
одговарају временским условима је 3.000 динара. Шара на
њима не сме да буде плића од четири милиметра.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/353451/Budzetski-deficit-za-deset-meseci-1479-milijardi-dinara

Буџетски дефицит за десет месеци 147,9
милијарди динара
Тањуг
Дефицит буџета Србије у првих десет месеци ове године био је 147,9 милијарди динара, при
чему су приходи били 654,9 милијарди, а расходи 802,8 милијарде, објавило је Министарство
финансија и привреде.
Дефицит предвидјен ребалансом буџета за ову годину је 203,6 милијарди динара.
Крајем септембра на снагу је ступио ребаланс буџета за 2012. годину у коме се ефектуирају мере
фискалне консолидације, као што су уштеде на расходној страни и примена одредјених
пореских политика на приходној страни.
Једна од примењених мера је и напуштање концепта сопствених прихода и сврставање свих
прихода буџетских корисника у опште приходе буџета.
У октобру је забележен дефицит у износу од 2,7 милијарди динара.
Приходи су остварени у износу од 93,3 милијарде динара. Високо остварење прихода је
резултат комбинованих утицаја измене пореске политике и специфичности везаних за месечну
наплату прихода.
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Порески приходи износили су 75,8 милијарди динара, а непорески 17,5 милијарди. Највећи
приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ-а и износи 39,1 милијарди динара, а по
основу акциза је остварено 24,5 милијарди динара.
Повећање опште стопе ПДВ, са 18 на 20 одсто, и чињеница да је октобар месец када се уплаћују
тромесечне обавезе по основу ПДВ, утицале су на највише месечно остварење ове године.
Рекордно остварење акциза резултат је, с једне стране, преноса дела уплате из септембра, а са
друге стране настојања обвезника акциза да предупреде више акцизне стопе плаћањем обавеза
пре него што нове стопе ступе на снагу.
Ефекти измена акцизне политике испољиће се у новембру с обзиром да се тада плаћају обавезе
из октобра. Од осталих категорија пореских прихода може се издвојити порез на доходак, код
кога је остварен већи прилив по основу осталих пореза из ове категорије, првенствено пореза
на дивиденде и пореза на приходе од камате с обзиром на повећање пореских стопа са 10 на 15
одсто код оба пореза.
Код непореских прихода, поред редовних који су били на уобичајеном нивоу, забележен је
приход по основу планиране уплате дела добити јавних предузећа од преко три милијарде
динара, а по основу премије на емисију еврообвезница у износу од 3,8 милијарди.
Приход од око четири милијарде динара забележен је по основу гашења рачуна сопствених
прихода буџетских корисника који су били ван буџетске евиденције и њиховог припајања
општим буџетским приходима.
Расходи буџета у октобру 2012. године извршени су у износу од 96 милијарди динара. Највеће
одступање од уобичајеног месечног извршења бележи се код субвенција. У питању је плаћање
заосталих обавеза по основу пољопривредних субвенција, као и учешћа Републике у пројекту
"Фијат".
Значајно већи износ бележе и расходи по основу камата што је карактеристично за овај и
претходни месец (отплата камата на медјународне кредите). Одступање код капиталних
издатака
односи
се
на
откуп
кукуруза
за
робне
резерве.
Највеће ставке на расходној страни представљају исплата плата запосленима и трансфери
организацијама обавезног социјалног осигурања (ПИО фонд, РФЗО, Национална служба за
запошљавање), чији се највећи део односи на пензије.
Јавни дуг Србије на крају октобра 16,59 милијарди евра
Јавни дуг Србије на крају октобра 2012. године био је 16,59 милијарди евра, што значи да је
током протеклог месеца повећан за око 740 милиона евра, објавило је Министарство финансија
и привреде.
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Укупне директне обавезе Србије на крају октобра износиле су око 14,2 милијарде евра, при
чему је унутрашњи дуг био око 6,16 милијарди евра, а спољни дуг 8,044 милијарди.
Укупне индиректне обавезе на крају октобра биле су 2,39 милијарди евра, објављено је на сајту
министарства.
Јавни дуг је на крају прошле године био 14,47 милијарди евра, што је, како је тада објавило
Министарство финансија, било 45,1 одсто БДП-а.
Јавни дуг је на крају 2010. био 12,16 милијарди евра, што је било 42,9 одсто БДП-а.
На крају 2009. године јавни дуг био је 9,85 милијарди евра, односно 34,8 одсто БДП-а, а на
крају 2008. године јавни дуг Србије износио је 8,78 милијарди евра, што је било 29,2 одсто
БДП-а.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/353358/NIS-najuspesnija-srpska-kompanija-u-2011

НИС најуспешнија српска компанија у 2011.
Д. Нишавић
Нафтна индустрија Србије је по добити и приходу на првом месту листе најуспешнијих
предузећа у Србији у 2011. која је данас објављена у публикацији БИЗНИС ТОП месечника
"Бизнис и финансије".
Добит НИС-а у прошлој години била је 40,6 милијарди, а укупан приход 192,4 милијарде
динара.
На другом месту по добити је Телеком Србије (22,3 милијарде), а трећа је Делта капитал (20,1
милијарди динара).
Електропривреда Србије (ЕПС) је на другом месту по приходу (126,1 милијарда), а иза ње је
Телеком Србија (87,3 милијарде динара).
Путеви Србије први по капиталу
Путеви Србије су на првом месту по капиталу (303,8 милијарди), а следе ЕПС (274,3 милијарде)
и Хидоелектрана "Ђердап" Кладово (208 милијарди динара).

10

Најпрофитабилније српске компаније, како је речено на представљању публикације БИЗНИС
ТОП 2011/2012, нису извозници.
Међу 30 фирми које су оствариле највићи профит у прошлој години само шест су у групи већих
извозника.
- У 2013. привреднике и у свету и у Србији очекују тешки тренуци. Директори највећих светских
фирми очекују да ће готово свакодневно пословати под изузетно великим притиском: са
лошом економијом, нестабилним тржиштима и неизвесним политичким одлукама расте
вероватноћа да компанија повуче погрешан потез или да
не реагује довољно брзо, саопштавају аналитичари ревизорске куће Ернст & Yоунг.
- Један од главних страхова на домаћој сцени је несумњиво могућност да прејак курс динара
закочи очекивани слабашан привредни раст у 2013. години. Иако је маневарски простор мали,
влада има могућност да монетарном и фискалном политиком створи простор предузећима да
преживе и задрже своје запослене сматра економиста Милојко Арсић.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=11&dd=17&nav_id=661045

Стаклара стала на ноге
ИЗВОР: ТАЊУГ
Параћин -- Конзорцијум "Глас индустри" из Бугарске који је од јула власник
Српске фабрике стакла (СФС) Параћин, исплатио је радницима и последњу
заосталу плату.
"Запослени немају више стара потраживања од 'Стакларе"', а према речима председника
синдиката Независност Боривоја Јевтића плате су сада редовне и са свим доприносима.
Јевтић је напоменуо и да је нови власник исплатио и отпремнине за 480 радника, који су,
према социјалном програму, напустили фабрику у септембру и октобру месецу.
У стаклари је сада запослено 1.160 радника.
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Бољи услови за раднике Сунока
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Нови Сад -- Генерални директор компаније "Суноко" Љубиша Раденковић
потписао је нови колективни уговор са репрезентативним синдикатима у тој
фирми.
Тиме је пружена могућност за боље услове рада за запослене и за послодавца, саопштила је
данас та компанија.
"Потписивањем новог Колективног уговора тежили смо да се уваже интереси запослених,
обезбеди додатан степен сигурности и стабилности свим запосленима у компанији, и да се
створи могућност да се зависно од остварених резултата рада омогући додатно
стимулисање запослених", изјавио је Раденковић.
Он је додао да је колективни уговор у потпуности ускладјен са Посебним колективним
уговором за делатност пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде
Србије, с тим да су уговорена и већа права радника - примера ради, регрес и топли оброк су
утврдјени у већем износу од оног предвидјеног Посебним колективним уговором.
Текст новог Колективног уговора "Сунока" је плод заједничког рада представника Синдикалне
организације самосталног синдиката "Сунока" чији је председник Горан Рогановић, Синдиката
привредног друштва "Суноко" чији је председник Ранко Дроњак, као и менаџмента компаније
"Суноко" и одговара свим захтевима Закона о раду Србије и савременог тржишта рада,
наведено је у саопштењу.
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