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Премијерка: Морамо да оживимо ИМТ и производњу трактора 
Извор:Танјуг 

 

КОЦЕЉЕВА: Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је веома важно да оживи 

производња трактора у Србији, наводећи да је за ИМТ заинтресована индијска компанија 

Тафе.  

Морамо да пробамо да оживмо ИМТ. Као што је Александар Вучић рекао када се вратио из 
Индије, имамо великог индијског инвеститора, компанију Тафе која је заинтересована за ИМТ 
и радимо са њима како би могли да поново покренемо производњу трактора у Србији, рекла је 
Брнабић новинарима у Коцељеви. 
Она је додала да би то било важно, не само због производње и извоза, него зато што би се 
субвенционисао производ који се прави у Србији.  
То је један од приоритета на којима влада ради, рекла је она. 
На питање да ли влада размишља како да помогне пољопривредницима који су претрпели 
штету због суше, Брнабић је навела да је то један од разлога због којих је заказана заједничка 
седница републичке и покрајинске владе за 6. октобар.  

 
 
Фискални савет: Постоји простор за смањење пореза на зараде 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Порези и доприноси на зараде у наредној години би могли да буду смањени за 

најмање два до највише 3,5 одсто, што би уз раст јавних инвестиција била још једна мера за 

подстицање привредног раста, сматра Фискални савет. 

Према проценама Фискалног савета, који је данас представио фискална кретања у 2017. и 
предлог политика за наредну годину, буџетски простор од 15 милијарди динара омогућава 
смањење пореза и доприноса на зараде са 64 одсто на 62 одсто.  
Члан Савета Владимир Вучковић рекао је да би већи буџетски простор од 25 милијарди динара 
омогућио смањење пореза и доприноса на плате на 60,5 одсто.  
Фискални савет процењује да би порези и доприноси на плате могли бити смањени повећањем 
неопорезивог цензуса на зараде и смањењем доприноса за незапосленост и здравство. 
У Фискалном савету оцењују да је могуће издвојити од три до пет милијарди динара за пореско 
ослобађање нових предузетника током првих 12-18 месеци рада.  
Наводе да је за одржавање добрих фискалних резултата и њихово даље унапређење неопходна 
модерницазија Пореске управе. Указано је и да су предузећа у приватизацији и даље фискални 
трошак и ризик.  
Међу препорукама Фискалног савета су ефикасније спровођење приватизације или стечаја, 
заустављање снабдевања неплатиша гасом и струјом и транспаретнији приказ помоћи 
предузећима која се финансирају из буџета. 
Укупан дуг за гас, према проценама Фискалног савета, могао би да достигне пет милијарди 
динара у 2017. години, а највећи дужници су Азотара, МСК, Нови Сад - Гас, Српска фабрика 
стакла.  
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Простор за повећање плата већи него што Фискални савет мисли 
Аутор: С. Ћирић 

 

Премијерка Ана Брнабић на традиционалном Фестивалу зимнице у Коцељеви најавила веће 

субвенције за пољопривреднике и да ће влада покушати да поново покрене производњу 

трактора у Србији 

Коцељева – Субвенције за пољопривреднике за фискалну 2017. годину подигнуте су неколико 
пута, а обезбеђено је и додатних 200 милиона динара само за субвенције за тракторе, изјавила 
је у Коцељеви председница Владе Србије Ана Брнабић. Премијерка је обишла штандове 
традиционалног Деветог фестивала зимнице који је у овој општини Мачванског округа окупио 
230 излагача из Мачве, Тамнаве, Подриња и многих других крајева. 
У обраћању, премијерка је констатовала да се велики број пољопривредника управо из 
коцељевачког краја пријавио за субвенције за тракторе, машине и опрему, као и за подршку 
младим пољопривредницима. 
– Морамо да пробамо да оживимо ИМТ. Имамо великог индијског инвеститора, компанију 
која је заинтересована за ИМТ. Радимо с њима како бисмо могли поново да покренемо 
производњу трактора у Србији, што би било важно не само због производње и извоза него и 
због тога да када дајемо субвенције за тракторе, оне буду за тракторе који се производе у 
Србији – поручила је премијерка. Она је за 6. октобар најавила заједничку седницу влада 
Србије и Аутономне покрајине Војводине, на којој ће бити речи и о мерама за отклањање 
последица велике суше која је ове године погодила земљу. 
Одговарајући на новинарска питања, замољена да прокоментарише ставове Фискалног савета о 
повећању пензија и плата у јавном сектору, премијерка Брнабић је оценила да је Фискални 
савет увек доста конзервативан и строг. 
– Ја волим што имамо такав Фискални савет, јер нам они увек дају неки простор где можемо да 
се држимо у балансу. Фискални савет је као мали ММФ. Ја верујем да имамо мало више 
простора, али разговараћемо с њима. Нисмо као влада увек имали потпуно разумевање, али 
чини ми се да смо показали да смо довољно одговорни да када донесемо одлуку, она неће 
угрозити фискалну стабилност Србије – рекла је Брнабићева. А на конкретно питање колико ће 
бити повећање плата, одговорила је да то сад не може да каже, али да обећава да ће ускоро 
бити објављено. 
– Ускоро иде обележавање сто дана владе, морам да чувам нешто и за то – поручила је 
премијерка, додајући да ће 14. октобра представити резултате рада Владе Србије у првих сто 
дана мандата. 
Она је потврдила да око Нацрта закона о запосленима у јавним службама, чије повлачење су 
тражили синдикати образовања и здравства, има потпуно другачије ставове од оних које 
заступају синдикати образовања. 
– То је озбиљан, реформски закон који ће нам први пут омогућити да наградимо најбоље. Ја 
нећу одустати од тог закона, седећу с њима колико год буде потребно, али ни даље ми није 
јасно зашто су против. Апсолутно није тачно да им тај закон укида неке бенефиције – рекла је 
Ана Брнабић и додала да је о овом пропису постигнут споразум са свим репрезентативним 
синдикатима здравства. Поводом захтева за повлачење закона она је поручила да о њему чак 
није почела ни јавна расправа, да није дошао ни до владе, а камоли до скупштине. 

http://www.politika.rs/
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На новинарско питање да ли размирице између министара Александра Вулина и Зоране 
Михајловић потресају владу, Ана Брнабић је дала одричан одговор, уз констатацију да влада 
ради свој посао. Она је одбила да јавно коментарише приче да ће сменити Александра Вулина, 
додавши да не жели да ради под било чијим притиском. 
– Апсолутно бих волела да се два министра у влади не свађају преко медија и разговараћу с 
њима о томе, разговарали смо и на седници владе. Мислим да грађане то не треба да занима, 
већ резултати које имамо. Добро је да имамо различита мишљења, да их сучелимо и да дођемо 
до најбољих решења за грађане Србије  – истакла је Ана Брнабић. 
По недељницима се четвртак познаје 

На питање о односу државе према медијима, премијерка Ана Брнабић оценила је да се 
новинари у Србији не плаше да кажу и напишу шта год хоће о њој, председнику Србије и влади 
што је, како је навела, најизраженије у недељницима. 
– Знам да је четвртак тако што кад устанем добијем прес-клипинг који изгледа овако: 
негативан клипинг, негативан клипинг, негативан клипинг... Тада знам да је четвртак и да су 
изашли недељници – рекла је Брнабићева, а преноси Бета. 
Упитана на којој је телевизији видела негативан прилог, Брнабић је поменула Н1 и РТС и 
наставила: „Који то новинари се плаше да кажу нешто против владе? Који? ’Време’, НИН, 
Крик, ’Курир’, ’Данас’, Н1?” 
Истовремено, други медији, које није поменула, „очигледно мисле да влада ради добро свој 
посао”, оценила је. „Само да не замењујемо тезе, ако неко мисли да влада не ради добро свој 
посао, ево, реците ми, ко то не може да каже?”, питала је Брнабићева новинаре.  
  

 
Бивши радници Стакларе траже преиспитивање стечаја и социјални 
програм 
Извор:Бета 
 
ПАРАЋИН – Бивши радници Српске фабрике стакла у Параћину траже од Апелационог суда 
да преиспита одлуку о стечају, а од државе социјални програм, речено је на састанку са 
представницима Самосталног синдиката општине Параћин. 
Пошто је Привредни суд у Крагујевцу 20. септембра прогласио стечај над Српском фабриком 
стакла, одлуком стечајног управника Саше Јовановића 230 радника је проглашено вишком од 
укупно 810 колико је радило пре стечаја. 
Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Србије Љубиша Несторовић је казао да 
је одлука о стечају криминална. 
„Наш захтев је да се покрене жалба Апелационом суду у Београду и да се са валидним 
документацијама суд изјасни да ли је стечај легитиман или није. Ако је документација, коју су 
поднели мафијаши са плаћеницима из Чачка валидна, Стаклара ће остати у стечају. Ако није 
валидна, шта ћемо онда, како и кога да казнимо”, упитао је Несторовић. 
Несторовић је казао да је фирма „Вексилум” из Чачка, која је поднела захтев за увођење 
стечаја, основана пре неколико месеци са два запослена. 
„Највећи бугарски мафијаш Василев, који има азил у Србији, је пренео своја спорна 
потраживања на ту фирму и она је поднела захтев за стечај Стакларе”, рекао је Несторовић и 
навео да је у мају та фирма поднела захтев да се уведе стечај над Стакларом, али да је тада 
Привредни суд то одбио. 
Он је упитао како је могуће да је после неколико месеци иста документација са истим људима 
валидна за судију. 
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Према његовим речима, Стаклара последњих шест месеци направила историјски помак у 
производњи јер се са 120 тона дневна производња повећала на 190 тона и урађено је 40 нових 
производа. 
„Стаклара 60 одсто производње извози. То гарантује да ће се производња повећавати. Требало 
је сачекати још неколико месеци, али неко је одлучио другачије. Неко је имао идеју да се након 
стечаја Стаклара изнајми на годину, две или три некоме ко ће да настави производњу и обогати 
се, а радници никога не занимају”, казао је Несторовић. 
Упитао је од чега ће живети и како ће се школовати најмање хиљаду деце радника Стакларе. 
Повереник Самосталног синдиката општине Параћин Микица Симић рекао је да ниједна 
фабрика није изашла из стечаја већ отишла у ликвидацију. 
„У Стаклари су плате у просеку биле око 35.000 динара, што је знатно испод републичког 
просека. Сада више немају ни то. Одлазе на биро рада где ће добити 15.000 динара. То више 
нису радници већ социјални случајеви”, рекао је Симић и навео да од државе траже да им 
помогне бар кроз социјалне програме. 
Позвао је државу да људима помогне да се снађу бар у наредних годину дана јер од социјалне 
помоћи са бироа рада не могу да живе. 
Симић наводи да је сумњиво то што држава није покренула стечај јер је велики поверилац. 
Међу отпуштеним радницима има инвалида, трудница, самохраних мајки и болесних људи. 
Један од њих је Живадин Благојевић који у Стаклари ради од 1978. године, а 1990. је на радном 
месту, у фабрици, остао без десне руке. Од тада носи протезу. 
„Радио сам до пре неколико дана када сам добио отказ. Упућен сам на Биро рада, али су ми 
тамо рекли да нисам за Биро рада већ за пензију. У Фонду ПИО су ми рекли да немам право на 
пензију јер имам 38 година ефективног рада и две године бенефицираног. У породици нико 
нема примања, и син ми је отпуштен из фабрике тако да ја не знам шта сада да радим”, рекао је 
Благојевић. 
Бивше радница Стакларе Весна Симић је дијабетичарка, који четири пута дневно прима 
инсулин, али упркос томе како је рекла наставиће да се бори за правду. 
Како су рекли представници Самосталног синдиката у Параћину, жалбу на одлуку Привредног 
суда поднеће адвокатска канцеларија из Београда, као и локална самоуправа у Параћину као 
један од поверилаца.  

 
 

 
 
ПОСКУПЕЛО: Од данас цена струје већа за два одсто  
Извор:Танјуг 
 
ЕПС је, након анализе са експертским тимом Светске банке, а у складу са планом финансијске 
консолидације, упутила захтев АЕРС-у, за повећање цене електричне енергије у износу од два 
одсто 
Струја у Србији поскупела је данас за два одсто, сходно одлуци донетој пре месец дана. 
Наиме, "Електропривреда Србије" је, након анализе са експертским тимом Светске банке, а у 
складу са планом финансијске консолидације, упутила захтев АЕРС-у, за повећање цене 
електричне енергије у износу од два одсто, саопштило је крајем августа Министарство 
енергетике. 
То представља усклађивање цене само за део инфлаторног кретања што је последица укупне 
финансијске стабилизације у Србији, као и добрих финансијских резултата које је остварио 
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ЕПС, за шта је добијена позитивна оцена и сагласност међународних финансијских 
институција, речено је. 
Савет Агенције за енергетику Србије се сагласио са одлуком да се цена електричне енергије за 
домаћинства и мале купце повећа за два одсто од 1. октобра, а месечни рачун за струју 
просечног грађанина ће бити повећан за 68 динара, наведено је у саопштењу Агенције. 
Како су из Министарства навели, Србија остаје држава са убедљиво најнижом ценом 
електричне енергије у Европи, далеко испод цена у региону. 
"Струја је код нас јефтинија 19 одсто него у Македонији, 20 одсто него у Албанији, 21 одсто него 
у БиХ, 31 одсто је нижа цена него у Црној Гори и 50 одсто него у Хрватској." 
 

 

Пензије и плате могу да расту до пет одсто  
Аутор:М. Н. С. 
 
Председник Фискалног савета сматра да раст примања треба да одговара БДП. Петровић: 
Након три године има простора за повећање потрошње 
ПРОСТОР за повећање пензија и плата у јавном сектору у 2018. постоји и то до пет одсто у 
просеку, што одговара расту БДП-а, изјавио је данас председник Фискалног савета Павле 
Петровић. 
На конференцији "Фискална кретања у 2017. години и предлог политика за 2018.", Петровић је 
рекао да се после три године фискалне консолидације први пут отвара простор за повећање 
потрошње и то на основу постигнутих резултата. 
Петровић је оценио да би најбоље економско решење што се тиче пензија било да се свима 
повећа за 2,5 одсто, а да се остатак користи на делимично враћање пензија онима од којих је 
узето на почетку фискалне консолидације пре три године. 
- Најбоље решење за плате је линеарно повећање свима за пет одсто - каже Петровић. - 
Економски штетно би било да плате и пензије расту изнад раста БДП-а јер тиме не би био 
постигнут привредни раст. 
Фискални савет, како је навео, процењује да је фискална консолидација у ужем смислу 
окончана, да резултати постигнути у 2017. години отварају простор за око 800 милиона евра 
који могу да се потроше у 2018. а да се одржи дефицит од 0,5 одсто БДП-а. 
Навео је да најмање пола износа од 800 милиона евра треба искористити за привредни раст у 
2018. за који каже да није сјајан у 2017. јер је испод просека у односу на упоредиве земље, а 
другу половину за повећање потрошње. 
Добра вест је наставак смањења расхода због смањења јавног дуга, али постоји ризик и 
опасност давања нове гаранције за задуживање јавних предузећа - оцењио је Петровић. 
Фискални савет очекују да ће у идућој години привредни раст износити од 3,5 до четири одсто, 
а да је процена да ће ове године бити низак и бити од 1,5 до два одсто, због суше и лошег 
управљања ЕПС-ом. Петровић је рекао и да се процењује да ће суфицит у 2017. бити око 20 
милијарди динара. 
Укупан дуг за гас, према проценама Фискалног савета, могао би да достигне пет милијарди 
динара у 2017. години, а највећи дужници су "Азотара", МСК, "Нови Сад - Гас", "Српска 
фабрика стакла". 
Он је оценио да би у 2018. требало укинути забрану запошљавања у јавном сектору, а да 
догодине приоритет треба да буде повећање јавних инвестиција.  
ПОРЕЗИ НА ЗАРАДЕ 
ПОРЕЗИ и доприноси на зараде у наредној години би могли да буду смањени за најмање два до 
највише 3,5 одсто, што би уз раст јавних инвестиција била још једна мера за подстицање 
привредног раста, сматра Фискални савет. 
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Вулин: Највеће повећање плата за најниже чинове  
Извор:Танјуг 
 
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да ће, поводом најављеног повећања 
плата у јавном сектору, предложити да се примања највише повећавају онима којима је помоћ 
најпотребња, а да су у Војсци то војници по уговору и подофицири. 
Вулин је за ТВ Пинк рекао да ће се о повећању плата разговарати, а да је његов предлог да се 
примања у већем проценту повећају нижим чиновима у Војсци Србије. 
Највише, каже, треба помоћи управо њима јер су то, наводи, људи који су најмање плаћени, а 
њихов ентузијазам и њихово ангажовање сигурно није најмање. 
"То је мој предлог, видећемо да ли је могућ и како га остварити, да се повећа у већем проценту 
нижим чиновима и војницима по уговору", каже Вулин и подсећа на одлуку о повећању 
трупних дневница са 800 на 1.100 динара, а које су намењене онима који раде у најтрежим 
условима. 
"То је надокнада за рад на терену, за спавање у шаторима, за чување страже ван објеката и у 
објектима, тамо где је заиста најтеже. То по правилу раде војници по уговору, подофицири и 
нижи официри, они који су срж, суштина сваке војске. Њима се на овај начин помаже", рекао је 
Вулин. 
Такође, каже, у складу са закључцима радне групе која је формирана по наређењу председника 
Србије и врховног командата Александра Вучића први пут је предвиђена солидарна помоћ у 
износу просечне плате у Србији за војника који добије дете. 
"То до сада није био случај, а сви државни службеници су имали то право. Сад исправљамо ту 
неправду", наводи министар одбране. 
Министар каже да је Вучић јасно дефинисао оно што треба да урадимо да би се побољшао 
живот свих припадника Војске Србије. 
"Његова политика и наша политика је јака и задовољна војска", каже Вулин. 
 
 

 

 
 

ОПШТИ ХАОС У "ЛАСТИ" Радници траже оставке, директор прети 
стечајем  
Аутор:Жељка Јевтић 

 

Најава штрајка синдиката у превознику “Ласти” довела је до опште пометње, а све је 
кулминирало невероватном поруком менаџмента и претњом да ће “фирму отерати у стечај” ако 
радници не одустану од захтева. 
Покушавајући да сачувају своје руководеће позиције, али и да оптуже запослене за блокаду 
фирме, директори „Ласте“ и део Надзорног одбора вршили су јуче током дана, иза затворених 
врата, на вишечасовном састанку, притисак на све руководиоце у „Ласти“ да поднесу оставке, 
сазнаје „Блиц“. У случају да и они директори чије оставке радници нису тражили подлегну 
притиску, то би практично значило блокаду рада предузећа. 
„Блиц“ је током дана разговарао са појединим члановима менаџмента и они су одреда 
демантовали праву драму која се одвијала међу руководством. “Ето, састанчимо нешто”, био је 
најчешћи одговор. 
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Оба репрезентативна синдиката “Ласте” пре десетак дана најавила су да ће 3. октобра 
обуставити рад уколико се не смене Извршни одбор и генерални директор, а које оптужују за 
катастрофално вођење предузећа и мутне послове. Од генералног директора Вељка 
Вукобратовића радници приде траже и да се извини што је путнике назвао “шверцерима”, а 
раднике “лоповима”. 
У синдикату за „Блиц“ кажу да је ствар потпуно јасна и да све што се ових дана догађа у „Ласти“ 
иде у прилог њиховој тврдњи да се овом фирмом управља катастрофално и непрофесионално. 
Синдикати истичу да штрајк који су најавили није политичке природе, и уперен је искључиво 
против неодговорних руководилаца који уништавају предузеће. 
- Дошло је до замене теза. Ми смо тражили оставке и деблокаду рада Надзорног одбора, а они 
су запретили стечајем. То нигде нема, да се прети стечајем због оставке три неспособна човека - 
каже заменик председника Независног синдиката Драган Филиповић. Он додаје да је 
руководство “лагало о свему Министарство привреде” а да је списак лажи подугачак. 
- Ако су непоштени појединци вреднији од целе „Ласте“, онда нека одемо у стечај и нека 
држава каже да су таква три човека преча од свега осталог. Ми се надамо да ће бити супротно, 
јер ово није штрајк против власти, а и то су пробали да нам пришију. Свачим су се користили 
задњих дана, али ми не одустајемо од захтева. Ово је штрајк унутар „Ласте“ и има везе 
искључиво са начином на који се управља предузећем - поручује Филиповић. 
“Нисам претио, само сам упозорио” 
Директор Вељко Вукобратовић, чију оставку траже синдикати, каже да се изашло у сусрет делу 
захтева синдиката и да је деблокиран рад Надзорног одбора тиме што је изабран председник 
тог тела. 
- Постоји шанса и да ми поднесемо оставке - устврдио је Вукобратовић, али и додао да “све 
зависи од става државе према томе”. 
Вукобратовићу је, међутим, најава стечаја због затражених оставки судећи по одговору 
нормална ствар. 
- А нисам ја претио стечајем. Само сам упозорио да уколико се крене у штрајк, може да буде и 
стечај - каже директор. 
 

 

 
 
 

Брнабић: Простор за раст плата већи од пет одсто 
Извор:Бета 

 

Премијерка Србије Ана Брнабић је у Коцељеви казала да је простор за раст плата нешто већи 
него што то процењује Фискални савет и да ће Влада ускоро објавити за колико процената ће 
бити повећане зараде. 
"Верујем да имамо мало више простора, али разговараћемо и са њима", рекла је Ана Брнабић 
новинарима поводом навода Фискалног савета да у буџету има новца за повећање 
плата у јавном сектору и пензија, али максимално до пет одсто.  
Ана Брнабић на отварању "Фестивала зимнице" у Коцељеви, поновила је да је Влада до сада 
показала да је довољно одговорна да доноси одлуке које неће угрозити фискалну стабилност у 
Србији. 

http://rs.n1info.com/a331348/Biznis/Fiskalni-savet-o-povecanju-plata-i-penzija.html
http://rs.n1info.com/a331348/Biznis/Fiskalni-savet-o-povecanju-plata-i-penzija.html
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Поручила је и да Влада неће одустати од Закона о запосленима у јавним службама, али и да јој 
је и даље нејасно зашто се синдикати просвете противе том документу. 
"Инситраћу на том Закону, причати о њему желим да нађем начин да објасним свим 
просветним радницима, родитељима, грађанима намеру закона јер је он један од апсолутно 
њаважнијих који ћемо морати да усвојимо", рекла је Брнабић. 
Одговарајући на питања новинара она је рекла да се на састанцима са синдикатима чуло само 
то да су они против тог закона зато што укида неке бенефиције што како је додала апсолутно 
није тачно, и закон се тиме не бави. 
Према њеним речима, то је озбиљан реформски закон који ће први пут омогућити да се 
награде најбољи. 
Представљање резултата првих 100 дана Владе 14. октобра 

Премијерка је најавила да ће 14. октобра представити резултате рада Владе Србије у првих 100 
дана мандата. 
Она је казала да је у првих месец дана свог мандата била забринута, али да је данас задовољна 
оним што је урађено.  
"Већ сада је јасно да је урадјено јако пуно, иако је Кабинет кренуо са радом у доста тешким 
околностима", казала је Ана Брнабић и подсетила да је тада решен штрајк радника у Фијату и 
протест малинара, као и да се потом решено кренуло "храбро напред у континуитету са 
претходном владом". 

 
 
Бивши радници Стакларе: Суд да преиспита одлуку о стечају 
Извор:Бета 

 

Бивши радници Српске фабрике стакла у Параћину траже од Апелационог суда да преиспита 
одлуку о стечају, а од државе социјални програм, речено је на састанку са представницима 
Самосталног синдиката општине Параћин. 
Пошто је Привредни суд у Крагујевцу 20. септембра прогласио стечај над Српском фабриком 
стакла, одлуком стечајног управника Саше Јовановића 230 радника је проглашено 
вишком од укупно 810 колико је радило пре стечаја. 
Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Србије Љубиша Несторовић је казао да 
је одлука о стечају "криминална". 
Повереник Самосталног синдиката општине Параћин Микица Симић рекао је да ниједна 
фабрика није изашла из стечаја, већ отишла у ликвидацију.  
"У Стаклари су плате у просеку биле око 35.000 динара, што је знатно испод републичког 
просека. Сада више немају ни то. Одлазе на биро рада где ће добити 15.000 динара. То више 
нису радници већ социјални случајеви", рекао је Симић. 
Он је навео да од државе траже да им помогне бар кроз социјалне програме. 
 

 

http://rs.n1info.com/a330369/Biznis/Otpustanje-u-fabrici-stakla-u-Paracinu.html
http://rs.n1info.com/a330369/Biznis/Otpustanje-u-fabrici-stakla-u-Paracinu.html

