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Цена минималног сата рада најмање 190 динара 

Циљ је да се до 2021. изједначи минимална зарада са потрошачком корпом. – Преговори око 

цене минималца почињу 15. августа 

 

Аутор: М. Бракочевић 

 

Да би до почетка 2021. године минимална цена рада била изједначена са минималном 

потрошачком корпом што је, у начелу, и тежња социјалних партнера – државе, синдиката и 

послодаваца, који крајем сваког лета преговарају о новој цени минималца, потребно је да се 

овог септембра минимални рад по сату процени на најмање 190 динара, уместо садашњих 155 

динара. Тих најмање 33.440 динара, колико би износио минималац за наредну годину, 

израчунат у односу на могућих 176 часова рада у месецу, засигурно би дало могућност 

минималној заради да до краја следеће године достигне минималну потрошачку корпу, а то је 

и крајњи циљ, уверава Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије. 

Он се јуче састао са Зораном Ђорђевићем, министром за рад, са којим је разговарао о начину 

рада, преговорима и ставовима синдиката у вези са повећањем минималца. 

– Званични преговори почињу 15. августа, а до 15. септембра Социјално-економски савет 

требало би да заузме и коначан став по питању нове минималне зараде. Засад смо само 

разговарали о томе како ћемо да радимо, у ком смеру ће протећи преговори – казао је Орбовић. 

Уназад месецима све учесталије се говори о повећању минималне зараде са садашњих нешто 

више од 27.000 динара на око 30.000 динара. То је недавно изјавио и председник Александар 

Вучић када је рекао да ће се држава трудити да буде на радничкој страни, да пређе ту магичну 

цифру од 30.000 динара. 

За Орбовића би, како признаје, то повећање минималца на око 30.000 динара било једно од 

највећих досад – чак 11 одсто, али ни оно ипак не би било довољно. 

– Још пре две године договорили смо се, а то је и прихваћено на седници СЕС-а, да минимална 

зарада за укупно три године сустигне минималну потрошачку корпу (овог априла била је 

37.480 динара). То би значило да ако сада подигнемо минималац на тих 30.000 динара онда до 

краја следеће године, када се окончава наш трогодишњи план, никако нећемо моћи да 

сустигнемо износ минималне потрошачке корпе. Јер, онда бисмо идуће године морали да 

подигнемо цену минималца 20 и нешто процената, а то би било мало теже изводљиво. Зато ће 

се наши захтеви кретати у смеру да се приближимо вишем износу од 30.000 динара, а реално 

би било да се сат минималног рада повећа на 190 динара. Тако бисмо до 2021. успели да 

изједначимо минималну потрошачку корпу са минималном зарадом – истиче Орбовић. 

http://www.politika.rs/
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Председник Србије недавно је подсетио и на то да у току преговора о повећању минималне 

зараде држава мора да води рачуна о послодавцима, јер су како је рекао „они ти који гурају 

земљу напред”. 

– Послодавци траже да се ослободе неких намета државе ако се минималац повећа изнад 

њихових очекивања. Уколико би се привреда растеретила плаћања појединих дажбина, онда ће 

послодавци фактички бити ослобођени од плаћања пореза на 2,2 милиона упослених у Србији, 

што није логично јер према неким проценама минималац прима само око 350.000 људи. Зато 

и за тај проблем треба да се нађе некакво решење – подсећа Љубисав Орбовић. 

Иначе, чланом 112. Закона о раду утврђена је надлежност Социјално-економског савета Србије 

за утврђивање висине минималне зараде, уз обавезу да се рачунају параметри: трошкови 

живота, кретање просечне зараде у Србији, егзистенцијалне и социјалне потребе запосленог и 

његове породице, стопа незапослености, кретање запослености на тржишту рада и опште 

економске развијености земље. У случају да на седницама СЕС-а социјални партнери не 

постигну сагласност о висини минималне зараде одлуку доноси Влада Србије, што је минуле 

године управо и урадила када је одлучено да нето цена радног сата од јануара до децембра у 

2019. буде 155,33 динара, јер социјални партнери нису успели о томе да се договоре. 

Минимална зарада за 2019. годину повећана је десет одсто и тренутно износи око 27.280 

динара, а у последње две године кумулативно 18,6 процената. 

 

 

РГЗ писао Вучићу и Брнабић: О квалитету нашег рада говоре 

извештаји ревизора и Светске банке 

Поводом оптужби које су изнели запослени, чланови два синдиката Републичког геодетског 

завода (РГЗ), реаговало је руководство ове установе писмом које је упућено на адресе 

председника и премијерке Србије Александра Вучића и Ане Брнабић, као и надлежном 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Ово писмо је уследило као одговор на оно од јуче, које су синдикални лидери Синдиката 

"Независност" и АСНС такође упутили председнику Србије у коме су, како се наводи у 

саопштењу РГЗ, пласирали лажну слику о катастру, и у коме су "себе приказали као жртву 

режима". 

Како пише у саопштењу РГЗ, ради се о неоснованим нападима лидера синдиката који нису 

репрезентативни, и који се односе на пројекат "Унапређење земљишне администрације у 

Србији", као и на РГЗ у целини. 
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У њему, између осталог, пише да о исправности рада РГЗ говори ревизорски извештај за 

прошлу годину где се истиче да у раду нису уочене неправилности, као и да су налази ревизије 

у складу и поклапају се са налазима надзора Светске банке за управљање финансијама, који 

такође није уочио никакве проблеме. 

Наводи се и да су организације Европска комисија, Светска банка, Организација УН за храну и 

пољопривреду (УНФАО), Експертска комисија УН за глобално управљање геопросторним 

информацијама за Европу (УНГГИМ-Еуропе) и Економска комисија УН за Европу (УНЕЦЦЕ) 

препознале РГЗ као лидера у области дигитализације у управљању просторним подацима. 

Управо то је био повод да се РГЗ повери организација међународне конференције 

"Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи", која се одржава у 

септембру ове године. 

Пише и да је Светска банка препознала РГЗ у заштити права жена, јачању пословања и 

унапређењу законских норми, и доделила му сертификат о изузетности. 

Наводи се и да је тренутно РГЗ лидер у реформама у Републици Србији, о чеми сведочи и 

титула "Реформатор године" коју је НАЛЕД доделио директору РГЗ Борку Драшковићу за 

изузетне успехе и исказано лидерство и стални напредак на "Дуинг бизнис" листи Светске 

банке. 

- Зато вас молимо да све што изнесу лидери нерепрезентативног синдиката у РГЗ узимате са 

великом резервом - пише у саопштењу. 

У писму послатом дан раније на Вучићеву адресу, представници Синдиката "Независност" и 

АСНС упитали су га чиме је "њега и његове блиске сараднике задужио директор РГЗ-а Борко 

Драшковић" због којег се, како су навели, "доводе у питање даље европске интеграције Србије, 

добијају лоше оцене од стране Европске комисије и ризикује пад на "Дуинг бизнис" листи". 

 

КОЛИКО КО ДОБИЈА ДРЖАВНОГ НОВЦА Објављен лимит за 

кориснике буџета 

Извор: Танјуг 

Министарство финансија објавило је Упутство за припрему буџета за 2020. и пројекције за 

наредне две фискалне године. Лимити за наредне три године објављени су за 56 буџетских 

корисника, а како се наводи на сајту Министарства финансија, у упутству се утврђују смернице 

за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака 

корисника буџетских средстава. 

https://www.danas.rs/politika/sindikati-u-pismu-vucicu-cime-vas-je-zaduzio-predsednik-rgz-a-borko-draskovic/
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Горња линија средстава у наредној години за буџет Скупштине Србије је 3,16 милијарди 

динара, за председника Републике лимит за буџет у 2020. је 173.292.000 динара, Владу Србије 

20,4 милијарде, а највећи лимит, уобичајено, има Министарство финасија од 414,1 милијарду 

динара. 

По висини одређеног лимита следе га Министарство просвете са 171,2 милијарде динара, 

Министарство за рад са 126, ресор Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре са 

95,6 милијарди, Одбране 90 милијарди... 

Министарство финансија објавило Упутство за припрему буџета за 2020. 

Како се наводи у Упутству узимајући у обзир актуелне економске показатеље и изгледе за 

Србију као и међународно окружење, задржана је пројекција привредног раста у наредних 

годину од четири процента међугодишње. 

Очувана стабилност јавних финансија обезбедила је фискални простор за повећање 

капиталних расхода, али и омогућила конкретне мере у правцу растерећења привреде и 

афирмације приватног инвестирања, наводи се у смерницама за израду буџета. 

Прилив страних директних инвестиција обезбедиће, каже се, трансфер знања и технологије, 

подићи конкурентност и обезбедити нове "продајне канале" домаћим произвођачима. "У 2020. 

години инвестиције ће бити друга по значају компонента у погледу позитивног доприноса 

расту, што је веома важно са становишта његове одрживости". 

Надлежни наводе да ће раст бележити услужни сектор, укупна индустрија за коју се каже да ће 

се због спољашње тражње и активирањем нових производних капацитета убрзати у 2020. 

години, за грађевинарство се предвиђа наставак стабилног раста... Под претпоставком 

просечне пољопривредне сезоне, за сектор пољопривреде пројектован је благи позитиван 

допринос расту БДП у 2020. години. 

У средњорочном периоду очекује се наставак позитивних кретања на тржишту рада и 

достизање једноцифрене стопе незапослености... Такође, очекује се да ће раст реалних нето 

зарада у приватном сектору бити бржи него раст зарада у јавном сектору што ће, наводи се у 

документу, резултирати смањењем јаза у зарадама ова два сектора. 

Пројекцијом за 2020. годину предвиђено је побољшање спољнотрговинских токова које се 

заснива, наводи се, на модернизацији и ширењу производних капацитета у делатностима 

разменљивих добара, јачању конкурентности на међународном тржишту и освајању нових 

тржишних "ниша". Очекује се да ће досадашњи интензивирани инвестициони циклус имати 

утицај на извозну активност и учинити је динамичнијом од увозне, компензујући смањење 

спољне тражње услед споријег пројектованог раста евро зоне. 

 



7 

 

Обезбедиће се "даље фискално растерећење привреде" 

"Током 2019. године настављен је тренд позитивних кретања на приходној страни буџета. 

Узимајући све то у обзир процењујемо да ће се 2019. година завршити на нивоу планираног 

резултата, како на нивоу опште државе, тако и на нивоу републичког буџета", истичу 

надлежни. 

Како се наводи, буџетом за 2020. годину обезбедиће се "даље фискално растерећење привреде, 

одрживо повећање пензија и плата и додатно повећање развојно оријентисаних расходних 

категорија" и у потпуности се напуштају, из периода фискалне консолидације, кризне мере. 

Дефинитивно се укида Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава чије је фазно 

укидање почело у овој години. 

У републичком буџету средства опредељена за јавне инвестиције чине 3,2 одсто БДП-а, док на 

нивоу опште дрž аве који укључује и инвестиције у локалну инфраструктуру опредељена 

средства чине 4,3 процента БДП-а у 2020. години. 

Пројектовани износ расхода по основу камата за наредну годину износи 106,5 милијарди 

динара. Рок министарствима за достављање предлога својих финансијских планова на основу 

којих ће се израдити Предлог буддзета за наредну годину је 1. септембар. 

 

У СРБИЈИ ОТВОРЕНО 40 НОВИХ ПОГОНА 2018. Шта је нашу земљу 

довело на прво место у гринфилд инвестицијама 

Аутор:  Т.Ковачевић 

У Србији је у прошлој години забележено 107 пројеката директних страних инвестиција (СДИ) 

и то у различитим секторима, а највише у производњи. То је један од разлога који је нашу 

земљу поново после три године "довео" на чело светске ранг листе британског листа 

"Фајненшел тајмс" по броју СДИ у односу на величину своје привреде. 

Стручњаци тврде да је на то утицало више фактора, али и упозоравају да треба обратити пажњу 

на квалитет тих инвестиција и сагледати шта све доносе Србији. 

Директне стране инвестиције у Србији су прошле године порасле на 3,2 милијарде евра нето, 

чему је, према мишљењу економиста највише допринела макроекономска и политичка 

стабилност. 

Највише СДИ било је у аутомобилској индустрији 



8 

 

Према подацима Народне банке Србије, највише страних директних инвестиција у прошлој 

години је дошло из Француске (710,7 милиона евра), затим Хонг Конга (434,6 милиона евра), 

Холандије (317,5 милиона евра), Немачке (263,7 милиона евра) и Русије (237,3 милиона евра). 

Посматрајући области у које страни инвеститори највише улажу то су прерађивачка индустрија 

(924,8 милиона евра), саобраћај и складиштење (660,1 милиона евра), затим следе финансијске 

делатности, грађевинарство и рударство. 

Неке од најзначајнијих инвестиција (по вредности) које су започете у 2018. години у Србији су 

"Ванси", "Зиђин Мининг", "Линглонг Интернатионал Еуропе" и фабрика "ЗФ 

Фриедрицхсхафен". 
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Гринфилд инвестиције 

О инвестицијама 

Економиста Миладин Ковачевић објашњава за "Блиц Бизнис" да је више фактора допринело 

таквом статусу Србије између којих су стабилност, инфраструктура и квалитетна радна снага. 

"Један од фактора толиког броја СДИ је и релативно квалитетна радна снага, добро обучена и 

образована. Без обзира на то што тренутно имамо и недостатак радне снаге, у Србији је ипак 

приступачна и квалификована. Један од фактора је и трговинска отвореност Србије, као и 

солидна инфраструктура, где пре свега мислим на завршавање коридора који представљају 

'кичму инфраструктуре'", каже Ковачевић. 

Наравно, како истиче, ту је и велики број индустријских зона, у којима је могуће градити 

погоне и има капацитета за проширење, а које су близу великих градова. Ковачевић каже да 

велики број СДИ утиче на све - раст стандарда, производње, радних места и плата, као и на 

повећање извоза и уопште на економски раст и развој. Интензитет инвестиција је генерално јак 

у Србији, укупан раст ће ове године прерасти 8,5 одсто. Стране директне инвестиције ће 

сигурно прерасти 2,5 милијарди евра, а можда достигну и прошлогодишњи ниво, каже 

Ковачевић. 

С друге стране, како тврди консултант за страна улагања Милан Ковачевић треба имати у виду 

и квалитет тих инвестиција и сагледати у потпуности шта држава тиме добија, али и шта губи. 

"Ми дајемо најповољније услове тим инвеститорима, зато и имамо највише страних улагања. 

Сваки страни улагач има своју рачуницу и он покушава са што мање новца да добије што већи 

повраћај. Ако се међу великим бројем земаља Србија издвоји и каже да шта год да вам други 

дају ми ћемо још више понудити, онда је логично да ћемо и највише добити, али очито ми онда 

добијамо и најмањи квалитет тих улагања. Заправо, највише удовољавамо страним улагачима 

и то највише на своју штету", објашњава Милан Ковачевић. 

Наравно, како каже, у свему томе има и добрих и лоших страна инвестиција, али треба све 

сагледати и неке не треба прихватити. "Србија је страна улагања започела када и Кина, а 

погледајте где је Кина, а где смо ми. Ми смо и претерали са страним инвестицијама, јер не 

треба све да буде у рукама странаца", истиче наш саговорник. 

Страни инвеститори су према раније објављеним подацима, у Србији прошле године отворили 

око 40 нових фабрика, погона, производних линија и дистрибутивних центара. 

Србија је иначе привукла 57 одсто свих директних страних инвестиција у региону. 
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Скоро 12 пута већа количина гринфилд инвестиција од очекиване 

ФТ објашњава да Србија, са оценом 11,92, привлачи скоро 12 пута већу количину гринфилд 

инвестиција која би се могла очекивати с обзиром на величину њене економије. А и 2016. 

године такође је била прва на овој листи. 

Свака од првих 10 земаља рангираних у индексу доживела је пораст броја СДИ пројеката у 

2018. у односу на 2017. годину. Индекс користи методологију коју је Унцтад осмислио за укупна 

страна улагања и примењује је само на гринфилд СДИ. 

 

ПОСТОЈИ ПЛАН ЗА РЕСАВИЦУ Брнабић: "Рудари не морају да брину, 

држава их неће оставити без посла" 

Извор: Танјуг 

 

Држава има план да за предузећа која су годинама била на терету буџета, а нека су још увек, 

пронађе стратешке пратнере, као што је то урадила у случајевима РТБ Бор, Железаре 

Смедерево, ПКБ..., каже премијерка Ана Брнабић и наглашава да држава има план и за 

"Ресавицу", чија би четири рудника по препоруци ММФ требало затворити. 

Рудари не морају да брину, држава их неће оставити без посла, поручује премијерка у интервјуу 

за Тањуг. "Нећемо затворити ниједан рудник све док за 3.500 радника овог предузећа не 

обезбедимо алтернативно запослење", каже Брнабић. 

Наводи да влада има добро припремљен социјални програм који ће понудити радницима 

четири, од шест рудника предвиђених за затварање. Због економске ситуације и демографије 

региона у којем се налазе рудници, влада за сад не жели да их затвори. 

Држава има план за Ресавицу 

"Нисмо желели да кренемо у то сад, док немамо алтернативу у смислу да отворимо неке друге 

привредне активности за све људе. Неки можда желе социјални програм, велики број њих 

жели да се запосли негде даље, тако да паралелно с тим, радимо на отварању нових радних 

места пре него што затворимо руднике у Ресавици", каже Брнабић говорећи о плановима 

државе за решавање питања неколико важних предузећа. 

Она тако напомиње и да се за Азотару из Панчева која је отишла у стечај тражи стратешки 

партнер и да "Азотара није завршена прича". Што се тиче МСК из Кикинде, предузеће које је 

успело да се опорави и сада послује позитивно, Брнабић каже неће бити бити понуђено трећи 

пут на продају. Она подсећа да на два претходна позива за страшко партнерство, није било 

заинтересованих, па је одлучено да се не објављује трећи позив за ту компанију, с обзиром на 
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то да би у том случају вредност понуђеног предузећа била свега 30 одсто од његове процењене 

вредности. 

У овом тренутку, додаје, то је мање од обртног капитала МСК и зато се тражи стратешки 

партнер. Слична ситуација је и када је реч о Петрохемији, за коју држава такође тражи 

партнера, а Брнабић открива да заинтерсованих има, иако за сада, понуде нису у складу са 

очекивањима државе. 

"Петрохемија и МСК више нису терет за буџет. И једна и друга компанија су стабилизоване, обе 

покривају своје издатке, трошкове, и стабилно послују", наводи премијерка. 

Оно што ће поред решавања питања појединих предузећа остати као приоритет њене владе је и 

издвајање више новца за инфраструктуру, што би требало да омогући буџет за наредну годину. 

На питање Тањуга да ли су министарства већ доставила предлоге својих буџета за 2020. и да ли 

ће државна каса бити увећана следеће године, подсећа да министарства имају рок до 1. 

септембра да доставе предлоге, а да ће одлука о увећању зависити и од тога какав буде 

економски раст ове године. Верује да ће пројектовани раст од 3,5 одсто бити достигнут. 

 
 

Ђорђевић: На посебном броју за труднице 114 валидних пријава о 

кршењима закона 
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић казао је да је 

уведен посебан број за породиље и труднице везане за кршење закона попут неисплаћивања 

зарада или отказа и додао да су до сада биле 172 пријаве од којих 114 валидних. 

 

Пише: Бета 

„За мене је и једна пријава много“, рекао је Ђорђевић за Радио-телевизију Србије. 

Он је навео да је позив бесплатан и да без обзира да ли градјани пријавили анонимно или не да 

инспекција излази на терен по пријави. 

Ђорђевић је рекао и да то министарство објављује списак послодаваца који су кршили закон у 

тој области. 

Говорећи о случају породиље Снежане Пешовић која је током трудноће послодавцу давала 

новац за доприносе, он је навео да то није јединствен случај и да постоје такви случајеви. 
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Повереница за равноправност Бранкица Јанковић навела је поводом случаја Пешовићеве да 

појединац не сме да буде изнад закона, као и да држава мора да пошаље поруку да се повреда 

права санкционише, као и да се покаже да је забрањена дискриминација. 

Она је казала да је њена институција покренула стратешку парницу против послодавца 

Пешовићеве и да се у њеном случају ради о вишеструкој дискриминацији. 

„Питање је колико се жена суочава са овим проблемом“, рекла је Јанковић за РТС и додала да 

се један део градјана плаши да покрену парницу. 

 

СРБИЈА СЕ СУОЧАВА СА ОЗБИЉНИМ МАЊКОМ РАДНЕ СНАГЕ Ово 

занимање тренутно је најтраженије! Газде нуде плату од 700 евра, али 

НИКО неће ни да чује! 
 

АУТОР: Е. А.  

Србија се суочава са недостатком радне снаге 

* Србији се већ сада суочава са озбиљним недостатком радне снаге 

* Представници синдиката тврде да је једини начин да се радници задрже - 

повећање плата 

* Сви кубуре са радницима 

Србији се већ сада суочава са озбиљним недостатком радне снаге. Готово да нема трафике, 

трговинског ланца, угоститељског објекта, путарског или грађевинског предузећа који не вапе 

за радницима. Представници синдиката тврде да је једини начин да се радници задрже - 

повећање плата. 

Колико је ситуација алармантна, указује то да због недостатка запослених у поподневним 

сатима на одељењу деликатеса и сухомеснатих производа у једном познатом трговинском 

ланцу купце нема ко да услужи. То је и истакнуто на обавештењу да потрошачи не би чекали и 

запиткивали хоће ли се неко смиловати да дође и услужи их. 

И путарска предузећа кубуре са радницима, па српске путеве уместо једрих младића 

асфалтирају пензионери. 

- Већ смо почели да се хватамо за главу због недостатка радника. Имамо посла, али нема ко да 

ради. Ни сами не знамо како излазимо на крај са роковима - каже за „Ало!“ власник једног 

путарског предузећа. 
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Ни на грађевини ситуација није ништа боља. Због недостатка радника, зграде и друге објекте 

по Србији почели су да зидају радници чак из Албаније.  

Угоститељски објекти такође имају велики проблем због недостатка радника, па они који засад 

не планирају да промене посао, а лојални су газди, или је реч о њиховом објекту, раде по цео 

дан, и то углавном седам дана у недељи. 

- Ми већ месецима тражимо роштиљ-мајстора. Сви су, посебно сад током лета, отишли да раде 

или на море, у Хрватску или Црну Гору. Иако нудимо плату од 700 евра, неће ни да чују за то, 

јер ван Србије зараде најмање двапут толико. Зато нас двојица радимо од 7 ујутру до 22. Током 

дана се поделимо, па док је један за роштиљем, други развози поруџбине. Питамо на сваком 

ћошку за роштиљ-мајстора, а једини одговор који добијамо јесте да ћемо пре добити седмицу 

на лотоу него што ћемо наћи роштиљџију - кажу за наш лист двојица власника једне 

роштиљнице у Београду. 

Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), за „Ало!“ 

наводи да је разлог недостатка радне снаге то што нам радници због веће зараде и бољих 

услова рада одлазе у иностранство. Она истиче да је једно од кључних решења за останак 

радника у Србији - повећање плата. 

- Нико са 30.000 динара не може да живи у Србији. Зато и одлазе. Раднике можемо да 

задржимо ако им повећамо плате - наводи наша саговорница. 

Међутим, Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије наводи за „Ало!“ да наша 

привреда још не може да поднесе знатно повећање плата, које би, према његовим речима, 

сигурно задржало раднике у Србији. 

- Држава може да повећа плате у јавном сектору, али не и у приватном, где влада тржишна 

конкуренција. Наши послодавци нису у стању да раднике плаћају више, а они одлазе тамо где 

су зараде добре. Међутим, ни на западу није све мед и млеко. И тамо људи раде по неколико 

послова како би пристојно живели - наводи Атанацковић.  

Нема ко да вози аутобусе 

Ранка Савић из АСНС-а наводи да је алармантна ситуација и у саобраћајним предузећима. 

- Све је мање и возача у Србији, па у великим саобраћајним предузећима малтене нема ко да 

вози. Многи су отишли у иностранство, где зарађују знатно више… Иначе, Немачка је у 

претходним месецима само радницима са наших простора доделила чак 30.000 радних 

дозвола. Наша земља као да није свесна проблема, а ако се нешто хитно не предузме, ситуација 

ће бити још гора - наводи Савићева. 

 

 


