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Послодавци користе задруге да би уштедели 
на радницима 

Катарина Марковић  

Послодавци у Србији све чешће злоупотребљавају законску могућност ангажовања младих 

преко омладинских задруга тако што на једном радном месту непрестано упошљавају 

“омладинце” уместо да понуде стални посао. 

Фирме не ангажују раднике преко задруга само за сезонске послове 

“Блиц” сазнаје да је ова пракса нарочито заступљена на бензинским пумпама широм земље где 

се током читаве године унајмљују људи преко студентских и омладинских задруга науштрб 

примања радника у стални радни однос. 

 

“Ово је већ друга година заредом како сам преко омладинске задруге на пумпи. Чим ми 

истекне један уговор од 120 дана, поново ме ангажују и тако унедоглед. Да сам примљен за 

стално, уместо 24.000, имао бих бар пет хиљада већу плату”, овако за “Блиц” један младић који 

је желео да остане анониман објашњава како власници готово свих бензинских пумпи у Србији 

“попуњавају” упражњена радна места. 

 

Према Закону о раду, послодавцу је дата могућност да за обављање послова који су по својој 

природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години закључи уговор и са 

лицем које је члан омладинске или студентске задруге и које није старије од 30 година. Уместо 

само сезонски, власници фирми чак и по неколико година плаћају раднике преко задруга јер 

им се то исплати из више разлога. 

 

Послодавци су у случају запошљавања преко омладинских задруга ослобођени плаћања пореза 

на зараде, јер примања преко студентских задруга немају третман зарада, већ накнада - 

појашњава Радмила Катић Букумирић. 

 Ослобођени пореза 
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Како за “Блиц” објашњава Радмила Катић Букумирић из Министарства рада, послодавцима се 

не исплати примање у стални радни однос јер би у случају евентуалног давања отказа морали 

запосленом исплатити отпремнине за све године радног стажа. Друго, доприноси који се 

плаћају особама ангажованим на овај начин нижи су од оних који су предвиђени у сталном 

радном односу, јер послодавац и омладинац уговарају накнаду и у складу с њом уплаћују 

доприносе. 

У задругама је чак највећа потражња за студентима, а не према незапосленима преко 26 

година, јер у том случају фирме не плаћају доприносе за здравствено осигурање. 

 

Предраг Перуничић, директор Инспектората за рад, објашњава да се највише “унајмљених” 

преко омладинских задруга среће у области физичко-техничког обезбеђења, послова 

одржавања хигијене и угоститељства. Међутим, колико је масовна појава злоупотребе овог 

института, на овој адреси нису желели да кажу, наводећи да “не воде посебну евиденцију о 

ангажовању особа преко омладинске задруге, односно на сталним пословима код послодавца”, 

али и да им током године по овом основу пристиже мали број жалби. 

 

У омладинским задругама, међутим, нису желели да откривају компаније којима свој кадар 

“изнајмљују” на одређено време. Бледа Милић из омладинске задруге “Булевар” каже да је 

веома разнолик образовни профил кадрова који склапају уговоре овог типа са послодавцима, 

почевши од административно секретарских, преко оператера, магационера, до разних 

студентских послова који се односе на паковање летака и промоције пропагандних садржаја. 

  

   Ценовник рада 

 ПОСЛОВИ  НЕТО 

Чишћење простора, магацина, паковање 130 дин./сат 

Кафе куварице 130 дин./сат 

Портири, возачи, конобари, дељење летака 140 дин./сат 

Производни радници 140 дин./сат 

Медицинске сестре 150 дин./сат 

Селидбе 1.600 дин./по дану 

Тешки физички послови на градилишту 2.000 дин./по дану 

Једнократне дневнице (2-3 дана се ради) 1.400 дин./по дану 

Послови до четири часа дневно 950 дин./по дану 
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Хостесе 1.600 дин./дану 
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НАША ПРИЧА - Поједине европске земље због кризе укидају државне празнике 

У Србији најмање нерадних дана 

АУТОР: М. Д. МИЛИКИЋ 

Београд - Иако неке европске земље, као што је Португал, због кризе укидају државне празнике 

како би смањили буџетски дефицит и подстакле економију, у Србији се оваква идеја чак и не 

разматра. Наиме, како за Данас објашњавају у Министарству рада и социјалне политике, наша 

земља је крајем прошле године усвојила неколико нових државних празника и тренутно се не 

размишља о укидању или увођењу нових датума празновања.  

 
- Ако се упоредимо са осталим европским земљама, ми имамо најмање празника и многе земље 
које празнују знатно више дана имале би већу корист од укидања појединих празника него ми, 
наглашавају у овом министарству. Сличног мишљења су и економисти, који истичу да се 
Србија са десет нерадних дана, који се обележавају као државни празници, налази далеко иза 
многих европских и светских земаља које обележавају и више од 20 дана у току године. 
Мирослав Здравковић, економиста, каже за наш лист да Србија не би имала претеране користи 
од укидања појединих државних празника. 

- Ми смо недавно обележили 1. мај када се није радило два дана и ми практично до краја 
године немамо ниједан празник који се обележава више дана. Одокативно гледано, година има 
52 недеље, ако од тога одбацимо викенде и нерадне дане, радно је око 220 у току године, што је 
знатно више него у многим другим земљама, истиче Здравковић. Он додаје да и неке гране 
привреде, као што је пољопривреда, нису везане за државне празнике. 

- У Хрватској се водила борба између власника малих продавница и великих трговинских 
ланаца, како трговински ланци не би радили викендом и како би власници малих продавница 
радили тих дана да би имали веће приходе. И то је опет рад викендом, објашњава Здравковић. 

Подсетимо, у нашој земљи се према последњим изменама закона прослављају два нова 
празника - 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, који се празнује нерадно и 21. 
октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који се обележава радно. Такође, 
изменама Закона о државним и другим празницима Сретење се празнује два дана, односно 15. 
и 16. фебруара. Државни празници у нашој земљи су поред верских празника - Божића и 
Ускрса, још Нова година, која је празнује 1. и 2. јануара, Празник рада који се обележава 1. и 2. 
маја, док се радно славе Свети Сава 27. јануара, Дан победе 9. мај и Видовдан 28. јуна. 
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Генерацијски неспоразуми – узроци, последице – Јелена Стојилковић 

Млади, образовани, незапослени 
Уколико бисмо генерацију посматрали у демографском (а не генеалошком или социолошком 

смислу), што би значило да у средиште стављамо старосну структуру, могли бисмо условно да 

издвојимо два типа генерација (кохорти): малобројне „крње” генерације које су рођене за време 

ратова и оне бројније „бејби бум” рођене после њих. Ове прве су формиране за време Првог и 

Другог светског рата па су према подацима пописа из 1953. најмалобројније кохорте чинили 

становници од седам до 10 година (рођени 1943/46) и они од 34 до 39 година (рођени 

1914/1919). После њих по правилу долазе бројније генерације настале услед периода 

компензације, па је ,,испупчење” у старосној структури, које је створила бејби-бум генерација 

после Другог светског рата, слично феномену забележеном и након Првог светског рата када је 

такође дошло до пораста рађања. 

Утицај ових генерација на старосну структуру није краткорочан, чак насупрот, он се може 

приметити и данас. Уколико не дође до неких великих и тренутних потреса (ратови, кризе, 

епидемије), односно ако се становништво развија у релативно стабилним условима, које 

осликава низак наталитет и морталитет, утицај различитих генерација се примећује преко 

величине кохорте које оне репродукују. Наиме, популационо бројније генерације чак и у 

условима ниског рађања стварају и бројније потомство посматрано у апсолутним цифрама, и 

обрнуто. 

Чињеница да је 1981. године број најмлађих становника био већи у односу на 1971. иако је 

фертилитет био у константном опадању, јесте пример утицаја наслеђене старосне структуре на 

природно кретање, што је последица ступања многобројних бејби-бум генерација (после Другог 

светског рата) у репродуктивни период. Ово повећање броја становника старих 0-8 година 

створило је феномен познат као ехо генерација – децу бејби-бум генерације. 

Наставак утицаја демографске инерције на старосну структуру може се приметити и 1991. 

године када је број најмлађих знатно смањен у односу на период од пре 10 година, јер су 

рођени унуци крње генерације рођене за време Другог светског рата. Најмлађа крња 

генерација рођена је 1999. године (НАТО бомбардовање), када је број живорођених достигао 

рекордно низак број, праћена је ,,мини компензационим” периодом на почетку новог 

миленијума. 

Колико број рођених у одређеном периоду утиче на њихов даљи животни циклус? Да ли већи 

број значи већу конкуренцију? Да ли је (међу)генерацијско слагање само питање друштвеног и 

политичког контекста, или и демографија игра битну улогу? 

Истерлинова теорија претпоставља да су мање кохорте у друштву предност за њихове 

породице, школе, тржиште рада, односно да оне уживају виши ниво благостања током живота. 

http://www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/Mladi-obrazovani-nezaposleni.sr.html
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Велике кохорте смањују дохотке и економске могућности њених чланова у односу на мање 

бројне генерације, што доводи до смањења фертилитета, виших стопа активности жена, 

каснијег склапања брака, већег броја развода, отуђења. Велике кохорте се суочавају са 

претрпаним тржиштем рада, већим бројем радника и већом конкуренцијом, мањим 

могућностима за напредовање, па економски успех кохорте може бити директно у вези с њеном 

популационом величином. У нашој земљи ипак смо имали случај да су баш многобројне 

генерације позитивно утицале на економски развој током седамдесетих година, али треба 

нагласити да су свеукупни друштвени услови били повољни. 

Уколико бисмо посматрали број незапослених становника у Србији у циљу сагледавања 

генерацијске фаворизованости одређених кохорти, могли бисмо да закључимо да се млађе 

старосне групе налазе у подређеном положају. Више од 100.000 становника старости од 25 до 

29 године је незапослено, а имају највећи удео вишег и високог образовања у односу на остале 

старосне групе. Заправо овде настају генерацијски неспоразуми – старије многобројне 

генерације (бејби-бум) на корак су од пензије док су млађе, ехо (њихова деца), увелико ушле у 

радноспособно становништво, али данас неповољни економски трендови лоше утичу на 

њихову запосленост. Најмањи број незапослених је од 35 до 49 година, тако да те генерације 

највише учествују и у укупној запослености. Јасне су и полне асиметрије, па мањи број 

незапослених жена које су старије од 55 година највероватније значи да су већ стекле право на 

пензију. Велики број незапослених мушкараца старијих од 50 година погођени су транзицијом 

(нису стекли право на пензију а при том су изгубили посао). 

Географски Институт ,,Јован Цвијић” САНУ 
Јелена Стојилковић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-dobosu-i-lokali-i-mlinovi-i-deo-hotela 

На добошу и локали и млинови и део 
хотела... 
 

Када је криза, онда уз станове на добош одлазе и пословни објекти, па тако банке 

широм Војводине покушавају да продају и производне хале и млинове и хотеле... 

 Путем портала „Добош„ последњих недеља, па и ових дана, оглашавана је јавна продаја 

педесетак пословних објеката широм Војводине, чији су повериоци најчешће банке, које на 

основу Закона о хипотеци покушавају да наплате дуговања. Иако је почетна продајна цена 

много нижа од стварне вредности, продаја је отежана па се јавна продаја за некретнине 

понавља. 

Тренутно је у Новом Саду оглашена продаја четири непокретности. Већ други пут покушава се 

продаја дела хотела „Елит”, чији је поверилац (продавац) Рајфајзен банка. Ради намирења 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-dobosu-i-lokali-i-mlinovi-i-deo-hotela
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поверилаца продаје се и пословни објекат на Лиману 1 од 252,90 квадрата, у приземљу зграде 

смештене између „Спенса„ и Штранда. Почетна цена је 300.463 евра. 

Сосијете женерал банка огласила је продају 37 квадрата пословног простора у Новом Саду у 

Улици цара Душана у приземљу стамбено-пословне зграде, изграђен 1996. Цена и датум нису 

одређени, па сви заинтересовани купци могу контактирати с продавцем... 

У Зрењанину Ерсте банка као поверилац продаје грађевинске објекте, земљиште и опрему за 

близу 1,9 милион евра, за шта се тражи јемство потенцијалних купаца од око 754.000 евра. У 

Суботици су у понуди чак три пословна објекта. Финдоместик банка продаје пословни простор 

у приземљу стамбено-пословне зграде од 84 квадрата по почетној цени од 66.105 евра, без 

назанке за износ јемства. Пиреус банка огласила је продају објекта од 835 квадрата на Палићу 

за 238.000 евра, где пословни простор нуди и  Војвођанска банка. 

Фолкс банка погодбом продаје локал од 32 квадрата у Руми, на 1. спрату пословног тржног 

центра „Атријум”. Иста банка у Сомбору на исти начин нуди пословни објекат од 228 квадрата, 

који се састоји од приземља и тавана, има шанк -салу, ресторан и кухињу, а налази се 200 

метара од центра Колута. 

У Панчеву су у понуди три некретнине. Две продаје Фолкс банка: млин с привредним зградама, 

магацином и њивама на два ара, све на путу према Ковину, 12 километара од Панчева, те 

пословни простор од 158 квадрата у граду, а за обе некретнине с повериоцем се може 

договорити и цена и датум продаје. У истом месту Ерсте банка је огласила продају пословног 

простора од 620 квадрата за 348.750 евра, уз јемство од десет одсто. 

Војвођанска банка понавља продају три пословна објекта у Новом Бечеју. Нуди се зграда 

трговине у Новом Милошеву од 798 квадрата, а почетна цена на претходној аукцији износила 

је 35.000 евра. Понавља се и аукција за робну кућу у том месту од 664 квадрата (приземље и 

спрат), сазидану 1986. Почетна цена на претходној аукцији износила је 70.000 евра. У понуди је 

и пословни објекат у Бочару од 954 квадрата на земљишту од 1.686 квадрата, за које је прошли 

пут почетна цена била 25.000 евра. 

У Старој Пазови се продају четири пословна објекта. Ерсте банка нуди погодбом складиште 

које у близини аутопута Београд – Нови Сад. С обзиром на то да је објекат изграђен на 

земљишту чији је власник Република Србија, извршена је конверзија права коришћења у право 

власништва над изграђеним грађевинским земљиштем. Објекат је опремљен неопходном 

инфраструктуром, од водоводних до канализационих и електроинсталација, има телефон, 

рачунарску мрежу и остало. Понуда је добра, на жалост досадашњих власника који нису могли 

да враћају дуг, још се само траже купци. 

Ту није крај јер се у Иригу на продају нуди млин, у Ковачици пословно-производни простор, у 

Вршцу столарска радионица, у Оџацима стаја за музне краве... 

Р. Даутовић 

 

Базени траже новог власника 
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Фолкс банка у Старој Пазови погодбом продаје три објекта: пословно-рекреативни центар који 

се простире на 20 ари уређеног простора, има два базена, продавницу, отворени бар и 

спремиште за пумпе, затим производно-пословни објекат у селу Белегиш од 244 квадрата 

намењен обради меса и месних прерађевина саграђен 2003, те пословну зграду у КО Војка од 

2.312 квадрата. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/industrija-bi-mogla-pasti-35-odsto 

Индустрија би могла пасти 3,5 одсто 
 

До краја јуна индустријска производња могла би забележити пад од 3,5 одсто у 

односу на исти период 2011, процене су економиста и сарадника Економског 

института. 

  

Очекивања су и да ће потрошачке цене у првих шест месеци ове године, у поређењу с 

децембром 2011, порасти 4,4 посто, као и да ће промет робе у трговини на мало у сталним 

ценама у првих шест месеци ове године бити 0,2 одсто мањи. Те прогнозе су наведене у 

часопису „Макроекономске анализе и трендови” (МАТ) који издаје Економски институт у 

сарадњи с Привредном комором Србије. 

Процене су и да ће извоз робе у еврима имати пад од два одсто, а увоз робе раст од пет 

процената. Априлска анкета привредника коју је спровео МАТ донела је лошије оцене у односу 

на претходни месец о очекиваној пословној клими у државно-друштвеном сектору и 

непромењене оцене у приватном. Најважнији налаз из априла је пад индикатора очекиване 

продаје од 14,2 процентна поена, чиме је овај показатељ прекинуо тренд раста започет у 

фебруару. 

Висока непредвидљивост индикатора очекиване продаје указује на релативно непредвидљиву 

тражњу на домаћем и главним извозним тржиштима. У априлу је поново забележен релативно 

висок ниво инфлационих очекивања – чак 65 одсто анкетираних фирми изјаснило се да 

очекује раст цена својих инпута у наредна три месеца (у марту 70,2 одсто) уз 37 осто фирми које 

очекују раст цена својих готових производа у истом периоду (у  марту 39,3 одсто). 

Вероватан разлог за овакво кретање је слабљење динара, као и раст цена сировина на 

глобалном тржишту, оцењују сарадници МАТ-а. У априлу је забележен и већи ниво коришћења 

приозводних капацитета у приватном и државно-друштвеном сектору својине у односу на 

март, и то за 2,2 процентна поена. 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/industrija-bi-mogla-pasti-35-odsto
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:380607-Jednostavniji-do-privatne-firme 

Једноставнији до приватне фирме 
С. БУЛАТОВИЋ  

На десетак шалтера седам поступака. Све кошта неколико хиљада динара 
 

НЕДЕЉУ дана, десетак шалтера, неколико хиљада динара и ствар је решена. Постали сте 
предузетник или власник предузећа, зависно од амбиција. Наравно, само на папиру. Решење о 
пореском броју свакако не значи да ћете доживети да плаћате и порез на профит. 
Процедура регистровања предузећа је у Србији последњих година значајно напредовала. Сама 
пријава у Агенцији за привредне регистре траје три дана. 
- Решење о регистрацији сада се добија за три дана - кажу у АПР-у. - Добија се решење и 
порески идентификациони број. Пре 2003. године та процедура је трајала и више од 50 дана.  

 

И заиста Светска банка, која прати услове пословања широм света, у свом извештају за 2004. 

годину каже да вас у Србији од покретања бизниса дели 10 процедура. Изражено у данима - 44. 

У последњем извештају ове институције стоји да до почетка посла треба да прођете кроз седам 

процедура и на њих потрошите 13 дана. По томе смо 92. у свету. Значи, може и брже, мада је 

просек за Источну Европу - 16 дана. 

Први дан, како каже Светска банка, потрошићете на оверу меморандума у надлежном суду. 
Други дан иде на отварање привременог рачуна у банци и уплату основачког капитала. 
Онда на ред долази Агенција за привредне регистре, у којој се за три дана решава пријава и 
добијање потврде о регистрацији, порески идентификациони број, сертификати пензијског и 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:380607-Jednostavniji-do-privatne-firme
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здравственог фонда, овера потписа за отварање банковног рачуна и регистровање уговора о 
раду. На то се потроши око 6.000 динара. 
НАЈЛАКШЕ НА ЗЕЛАНДУНАЈБОЉА земља, по лакоћи започињања бизниса, у евиденцији 

Светске банке је Нови Зеланд. Тамо то траје свега један дан и не кошта ни долар, 

новозеландски. Друга је Аустралија, а трећа Канада. Из нашег региона, Македонија је најбоља - 

шеста. Следи Словенија - 28. Црна Гора је по овом питању 47. на свету. Хрватска за њом каска 

20 позиција, ми смо 92, а Босна и Херцеговина је на незавидном 162. месту. 

Следећег дана се отвара трајни рачун у банци, што кошта око 400 динара. Још један дан 
протекне у изради печата, а то кошта око 2.500 динара. Наредних пет дана траје регистрација 
код локалних пореских институција и на крају још дан за оверу уговора о раду. 
- Регистрација фирме је заиста најмањи проблем - кажу и у Унији послодаваца. 
- Проблем је, међутим, што будући предузетник или власник предузећа у Србији не може на 
једном месту, на нивоу своје делатности, да сазна шта га све чека током пословања. Које све 
обавезе има, која одобрења мора да прибави, које су му накнаде и по којим законима. То 
открива тек током пословања, а у сваком моменту може да заради казну инспекције. Власници 
угоститељских објеката некада дуго чекају санитарну инспекцију, па још седам дана да им она 
достави решење. Финансијски инспектори су хитри, они брзо дођу. 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Prijavi-se,-tra%C5%BEi-

posao&catid=11&Itemid=122 

Пријави се, тражи посао 

Пројекат који спроводи Друштво за едукацију Рома у Власотинцу у партнерству с Националном 

службом за запошљавање одвија се по етапама, а ПБИЛД је обезбедио 2,2 милиона динара за 

његову практичну реализацију. Координаторка за друштвене интеграције ПБИЛД-а Марина 

Бабовић истиче да се поред овог пројекта на подручју Јабланичког и Пчињског округа 

спроводи још пет, а неколико се интензивно реализују на подручју општине Власотинце. За 

овај програм ангажовано је 26 промотера и они свакодневно контактирају са својим 

сународницима прикупљајући значај не информације за њихову едукацију, а потом и за 

активно учешће у тражењу посла. О досадашњим резултатима у реализацији пројекта Пријави 

се, тражи посао разговарано је на конференцији за новинаре, уз оцену да је незапосленост 

највећи проблем југа Србије. На подручју шест општина Јабланичког округа без посла је више 

од 40.000 радника (први пут догодило се да та цифра буде достигнута), а у Власотинцу за 

запослењем трага око 6.300 лица међу којима је највише младих до тридесете године. 

Последњих година је све дужи списак старијих од педесет година, јер су као технолошки вишак 

остали без радних места у некадашњим друштвеним фирмама, пре свега у текстилној грани и 

аграру. Пре месец и по дана, на првом овогодишњем сајму запошљавања двадесетак 

послодаваца пријавило је потребу за запошљавањем око 340 лица различитих профила 

занимања. Тренутно се највише траже економисти, правници, технолози, машински и 

електроинжењери, продавци, пекари, столари, угоститељски радници (конобари и кувари), 

конфекционари, прелци, плетачи, аутомеханичари, али и лица без занимања за рад у 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Prijavi-se,-tra%C5%BEi-posao&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Prijavi-se,-tra%C5%BEi-posao&catid=11&Itemid=122
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производњи. У организацији НСЗ у Лесковцу одржан је и сајам запошљавања особа са 

инвалидитетом уз учешће 14 послодаваца међу којима су прусутне и стране компаније Јура и 

Фалке. Послодавци су исказали потребу за запошљавањем око 30 особа са инвалидитетом 

различитих профила занимања, а најтраженији су социолози, психолози, дефектолози, 

машински инжењери, продавци, столари, текстилни радници, плетачи и административни 

радници, али и лица без занимања. Како је истакао Јовица Маринковић, директор филијале 

НЗС у Лесковцу, нешто више од половине радних места биће попуњено у наредних шест 

месеци. НСЗ у Лесковцу сајмове запошљавања спроводи девет година и до сада их је било 18, а 

у овој години организована су два сајма запошљавања, јер је то једина прилика да се директно 

сусретну послодавци и незапослена лица, међу којима има и оних који трагају за послом дуже 

од десет година. @ЛЕГЕНДА: Скупштина општине Власотинце 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Stala-epidemija-

%C5%A1trajkova&catid=11&Itemid=122 

Стала епидемија штрајкова 
 

Агенција за мирно решавање спорова покренула је почетком маја поступак по службеној 

дужности, како би се нашао компромис између захтева синдиката да се одложи примена 

Уредбе о корективном коефицијенту, која би, по одлуци Владе и Министарства здравља, 

требало да се примени од 1. јула. Председник синдиката запослених у здравству и социјалној 

заштити Србије Зоран Савић истиче за Здравствени преглед да је изабрани миритељ сазвао 

прву расправу 25. маја, а очекује се присуство представника обе стране. На претходном 

састанку мирења 10. маја нико из Мини старства здравља није дошао, а уколико изостанак 

друге стране понови, миритељ предлаже могуће решење. Ми не одустајемо од првобитног 

предлога да се уредба одложи до краја ове године. Не постављамо за сад никакве ултиматуме, а 

штрајкачке активности и протести су обустављени док траје процес мирења, додаје Савић. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Stala-epidemija-%C5%A1trajkova&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Stala-epidemija-%C5%A1trajkova&catid=11&Itemid=122
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