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Огласио се Синдикат ЈКП "Паркинг сервис" после претњи председника 

"Слоге" да ће се самозапалити  
Извор:НовостиОнлине  

 

Срамно је што председник нерепрезентативног синдиката „Слога“ због личног незадовољства и 
фрустрација прибегава оваквим методама 
Поводом претње председника Синдиката „Слога“ да ће се самозапалити, представници два 
репрезентативна Синдиката ЈКП „Паркинг сервис“-а, “Независни синдикат“ и „Синдикална 
организација – Самостални синдикат“, који броје преко 900 чланова, саопштавају да синдикат 
„Слога“, са пет чланова нема својство репрезентативног синдиката да би у име већине 
запослених, могао да оцењује услове рада.  
Имајући у виду резултате које су у протеклом периоду заједнички остварили послодавац ЈКП 
„Паркинг сервис“ и репрезентативни синдикати запослених, а који су несумњиво довели до 
побољшања услова рада, очигледно је да деловање Синдиката „Слога“ представља политички 
инструисане активности. 
Наиме, репрезентативни синдикати су активно учествовали у изради Колективног уговора, 
којим су обезбеђена већа права за запослене. Обезбеђена је једнократна солидарна помоћ на 
годишњем нивоу и повећани су износи за јубиларне награде. Исто тако свим запосленима који 
живе ван територије града Београда обезбеђена је накнада трошкова превоза у јавном 
саобраћају од места пребивалишта до места рада. Обезбеђени су систематски прегледи за све 
запослене и организован је бесплатан боравак у планинским и бањским одмаралиштима, као и 
учешће на спортским и радно-производним такмичењима. 
У претходном периоду, послодавац и репрезентативни синдикати су заједничким трудом 
допринели да ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, постане модерно предузеће које користи 
савремене технологије за свој рад, које је много улагало у побољшање услова рада, подизање 
квалитета ХТЗ и ИТ опреме, опремање канцеларијског простора и стварање позитивног радног 
окружења. Такође имплементиран је Систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду, као 
вид бриге о свим запосленима и резултат је смањење броја повреда на раду за око 45% у периоду 
од годину дана, као и други међународни стандарди. 
Посебно истичемо значај пријема у радни однос око 400 запослених у 2018. години који су до 
тада радили преко омладинских задруга и агенција за кадровске услуге и чија су примања 
повећана за око 80%, чиме смо обезбедили исти радно правни статус за све запослене. 
Срамно је што председник нерепрезентативног синдиката „Слога“ због личног незадовољства и 
фрустрација због одсуства подршке запослених прибегава оваквим методама, којима угрожава 
свој али и животе других људи. 
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Радник „Крушика“ враћа се у кућни притвор 
Пише: Данас Онлине 

 
Радник „Крушика“ из Ваљева Александар Обрадовић враћа се у кућни притвор, преноси Н1. 
Обрадовић је већ више од 20 дана у притвору због, како је наведено, одавања пословне тајне 
односно јер се сумња да је био новинарски извор за послове у вези са извозом оружја који се 
доводе у везу са оцем министра Небојше Стефановића. 
Виши суд је одбио жалбу Вишег јавног тужилаштва да радник буде у притвору у затвору, те 
остаје на снази одлука судије за претходни поступак и Обрадовић се враћа у кућни притвор 
током ког неће смети да користи интернет. 
Председник правног савета Народне странке адвокат Владимир Гајић нови је правни заступник 
радника „Крушика“ из Ваљева, који је већ више од 20 дана у притвору због одавања пословне 
тајне, пренео је Н1. 
Обрадовић је приведен 18. септембра, а вест о томе објављена је тек пре неколико дана. 
Његов досадашњи адвокат Љубисав Радосављевић рекао је јуче да су разлози за притвор, које 
суд наводи – утицај на сведоке и да не понови дело – бесмислени, пошто је његов клијент све 
већ признао. Бранилац радника Крушика напомињао је и да његов клијент није криминалац 
који одаје пословне тајне да би добио неку корист, већ је узбуњивач јавности. 
„Он је практично својим радом хтео да покаже да је пословање Крушика, апсолутно 
нерационално због грађана Србије, због оштећења буџета“, додаје адвокат. 
Међутим, нејасно је било зашто адвокат није одмах затражио за радника статус узбуњивача и 
зашто се јавности није обратио тада када је његов клијент и послат иза решетака. 
Неколико десетина људи у организацији Иницијативе жена Србије окупило се синоћ испред 
Централног затвора у знак протеста због овог хапшења, а били су најављени свакодневни 
протести у 18 часова испред ЦЗ-а док Обрадовић не изађе. 
 
 

Брине слаб напредак институција 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
У односу на прошлу годину Србија није остварила лошији индекс конкурентности, али је на 
светској листи по том критеријуму пала за седам места, јер су друге земље напредовале брже од 
нас, оцена је аналитичара након објављивања Извештаја о глобалној конкурентности који је 
сачинио Светски економски форум. 
Са укупно 60,9 поена заузели смо 72. место док смо у прошлогодишњем рангирању са истим 
бројем поена били на 65. месту од укупно 141 земље. Са таквим резултатом налазимо се у нивоу 
глобалног и испод просека региона. Из окружења, испред нас су Словенија, која је на 35. месту, 
иначе најбоље пласирана, следе Мађарска, Бугарска, Румунија и Хрватска, док су лошије 
позиције заузеле Црна Гора, Албанија, Северна Македонија и БиХ. 
Јуриј Бајец, професор Економског факултета, објашњава да се оцена конкурентности формира 
на основу сагледавања 12 сектора, „стубова“ у оквиру којих се мери више параметара, неки на 
основу статистике, а неки се добијају из анкете са менаџерима фирми изабраних методом 
узорка. 
– Оно што највише брине је да се „стуб“ институција у Србији, од кад је ушла на листу, уназад 15, 
20 година, а поготову у неким показатељима, јако слабо котирао, од 80. места па на ниже. То 
указује да или оне нису добро законским оквиром постављене или да постоји велики раскорак 

https://www.danas.rs/drustvo/advokat-vladimir-gajic-novi-pravni-zastupnik-uzbunjivaca-iz-krusika/
https://www.danas.rs/drustvo/advokat-vladimir-gajic-novi-pravni-zastupnik-uzbunjivaca-iz-krusika/
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између норме и начина на који се она спроводи. А то је врло битан показатељ који доприноси 
конкурентности земље и способности њене привреде да иде напред. Важно је и што страни 
улагачи гледају све елементе појединих стубова и ако сте годинама при дну листе у некој 
области онда би заиста требало нешто да се предузме – каже Бајец и додаје да смо јако ниско на 
лествици и по способности државе да задржи младе у земљи. 
Према речима Љубодрага Савића, професора на истом факултету, рангирања нису увек 
објективно мерило стања економије и привреде у некој земљи и треба их прихватити са 
резервом. Наводи пример Кине, која је редовно јако лоше оцењена на Дуинг бизнис листи, али 
истовремено је и једна од најбрже растућих економија света. Објашњава и да је у некој области 
једне године могућ високи раст, а да ће то наредне, ако не достигне исти ниво, бити приказано 
као назадовање, па је тако у здравство претходних година доста улагано, а оно је и поред тога у 
паду. 
– Ипак, чињеница је да поређење са другим земљама даје неку слику, а ако оцене нису добре то 
даје лошији утисак и свакако утиче на инвеститоре. Слажем се да институције лоше 
функционишу и да су оне један од разлога ниске позиције. Не чуди ме ни податак да смо у 
„минусу“ код показатеља тржишта добара, највероватније због субвенција које се додељују и 
великим страним компанијама, јер то нарушава тржишну конкуренцију. Ни ја нисам велики 
поборник субвенција, оне омогућавају привилегије и деле се без контроле, али се са друге стране 
поставља и питање да ли би, уместо тога, радије да задржимо високу стопу незапослености – 
објашњава Савић. 
Драгољуб Рајић, консултант Мреже за пословну подршку каже да привреда има највећи 
проблем комуникације са институцијама и да на 70 одсто упућених дописа, из њих не добија 
одговор. 
– Држава није заинтересована да у привреди добије партнера, струковним асоцијацијама је 
одузела овлашћења иако је то супротно Европској повељи која гарантује слободу удруживања. 
Све се одвија преко Привредне коморе где се иницијативе фингирају. То се јако лоше одражава 
на сектор рачуноводства, логистике и транспорта где је, на пример недавно утврђен списак од 
40 проблема који драстично компликују и поскупљују превоз, а у читавој области спољне 
трговине чак је 150 таквих питања – каже Рајић и наглашава да се велики број примедби односи 
на рад судова који штите власт и људе који имају политичку моћ, па се на пресуде када је са 
друге стране држава, чека по више година. 
Комуникације и здравство главни кривци 
Главни „стубови“ криви за пад Србије на листи конкурентности су степен усвајања 
информационо комуникационих технологија, због чега смо се спустили за 17 места, затим 
здравство које нас је урушило за још девет и то због чињенице да је очекивани животни век 
садашње новорођенчади умањен за десет месеци у односу на ранији период. Највећа 
побољшања забележена су код динамике пословања, где смо добили плус пет места. 
Институције на дну листе 
У појединачном рангирању области, најлошије су прошле институције. Од укупно 20 сектора, 
десет се нашло на дну листе. По политичкој стабилности заузели смо 92. место, на 94. смо по 
решавању спорова против државе а по оптерећености државним регулацијама на 95. а по стопи 
организованог криминала на 99. По степену независности судства налазимо се на 101. позицији, 
на 102. смо по квалитету ревизорских извештаја, три области заузеле су 104. место – 
регулисаност сукоба интереса, ефикасност законодавног система и заштита интелектуалне 
својине а 106. смо по заштити власничких права. 
Индекс конкурентности у 2019. 
У 2019. години у нашем региону скоро све земље су забележила раст вредности индекса 
конкурентности у односу на претходну ранг листу Светског економског форума – осим Албаније 
и Србије. Наиме Албанија је изгубила 0,5 поена и зато пала пет места, док је Србија стагнирала 
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и пала седам места. Објашњење је да док смо ми стагнирали други су напредовали и што су 
земље ближе врху то се теже напредује, а лакше пада на листи. 
 
 

На српском тржишту рада у 2019. најтеже доћи до фризера, кувара, 
зидара и столара 
Пише: Пцпресс.рс 

 
На тржишту рада у Србији су у осам месеци 2019. године и даље били најтраженији трговци, ИТ 
стручњаци и машинци, док је као и претходне године, најтеже било доћи до фризера, кувара, 
зидара и столара, говоре резултати анализе сајта послови.инфостуд.цом. 
У истом периоду, регистрован је 17-процентни пораст броја огласа на том сајту, пошто је по 
истеку августа 2019. године било објављено 32.402 расписаних радних места у односу на 27.689 
активних огласа у првих осам месеци 2018. године, наводи се у саопштењу Инфостуда, преноси 
Пцпресс.рс. 
Са порастом броја огласа за посао, повећао се за скоро три одсто и број кандидата који су 
конкурисали на расписане позиције, те је у првих осам месеци ове године конкурисало преко 
172.000 кандидата. Категорије послова у којима су огласи најчешће објављивани су: трговина и 
продаја, ИТ, машинство, администрација и електротехнике. У ИТ области најтраженији су били: 
ЈаваСцрипт Девелопер, Јава Девелопер, ИТ Хелп Деск / Суппорт, .НЕТ Девелопер и ПХП 
Девелопер. 
С друге стране, најтраженије позиције ван ИТ области су биле: продавац, комерцијалиста, 
возач, магационер, телефонски оператер и административни радник. На тржишту послова који 
не захтевају висок степен стручне спреме је и даље најтеже доћи до кадрова из области неге 
лепоте (фризер, козметичар), угоститељства (кувар, месар, пекар), грађевине (армирач, зидар ) 
и машинства (аутолимар, металоглодач, столар). 
Средња стручна спрема је, како показује анализа, и даље траженија, јер су је послодавци 
тражили за више од половине укупног броја расписаних огласа за посао. С друге стране, за свега 
11 одсто послова био је неопходан завршен факултет или мастер, а за 35 одсто послова висока 
школа. 
Поново је, како је оцењено, забележено неслагање у понуди и потражњи кроз стручну спрему 
кандидата који су конкурисали на понуђене послове, тако да су у потрази за послом у већој мери 
били кандидати са завршеном вишом школом, факултетом и мастером, него кандидати са 
средњом стручном спремом. 
 
 

Ђилас: Докле ће ММФ подржавати економску политику режима? 
Пише: Данас Онлине 

 
Председник Странке слободе и правде и један од лидера Савеза за Србију Драган Ђилас упутио 
је оторено писму шефу делегације Међународног монетарног фонда Јану Кесу Мартејну у коме 
га пита докле ће подржавати економску политику режима у Србији, иако је остварила најмањи 
привредни раст у региону. 
Писмо преносимо у целости. 
„Господине Мартејн, докле ће ММФ подржавати економску политику режима који је остварио 
најмањи привредни раст у региону, људе довео до ивице сиромаштва и изазвао сеобу пола 
милиона младих? 

https://pcpress.rs/u-srbiji-i-dalje-najtrazeniji-it-strucnjaci-trgovci-i-masinci/
https://pcpress.rs/u-srbiji-i-dalje-najtrazeniji-it-strucnjaci-trgovci-i-masinci/
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Како је могуће да своје планове заснивате на наводном опоравку индустријске производње, када 
је у првих осам месеци индустријска производња мања за један одсто, док је прерађивачка 
индустрија остварила пад од 1,4 одсто у односу на 2018. годину? 
Да ли сте својим саговорницима у Влади поставили питање на шта су потрошили девет 
милијарди евра, за колико су повећали јавни дуг за седам година, од чега је нових 855 милиона 
у 2019. години? 
Како можете да хвалите реформе које су довеле до тога да Србија за седам година власти СНС-а 
изгуби 5.340 запослених у здравственој и социјалној заштити, а да се у истом периоду дуплира 
број запослених у кладионицама и коцкарницама? Не смета вам што кладионице и коцкарнице 
имају најповољнији порески третман у земљи, па их зато има на сваком углу, а у њима ради 
10.300 људи, што је више запослених него у две Железаре Смедерево! 
Прекините са колонијалним односом према људима у Србији, који могу много да истрпе, али на 
крају ће реаговати као народ у Еквадору који се дигао на ноге управо због економских мера које 
обесправљују и осиромашују грађане, а које ви подржавате.“ 
 
 
 

 
 
Синдикат РГЗ у писму Брнабић: Девет месеци од споразума без помака 
Аутор:Бета  

 

Синдикат запослених у Републичком геодетском заводу упутио је отворено писмо председници 
Владе Србије Ани Брнабић у којем наводи да ни девет месеци од потписивања Споразума о 
прекиду штрајка у РГЗ-у, Влада Србије није обезбедила његово спровођење. 
Синдикати тврде да је и поред три споразума потписана између репрезентативних синдиката 
РГЗ-а и Владе, уместо права и постигнутих договора на снази "гола сила и безакоње усмерено 
против запослених у РГЗ-у и највећег броја корисника услуга", а долази, како кажу од актуелног 
руководства завода. 
"За нас запослене и синдикате који скоро годину дана покушавају да докажу оно што је јасно 
готово свакоме ко је бар једном ушао у Републички геодетски завод, овакав начин опхођења 
Владе и Вас као особе са којом смо у више наврата водили разговоре, неприхватљив је. Неки од 
нас који су Вам поверовали као и господину министру Зорану Ђорђевићу данас су заиста 
разочарани", пише у отвореном писму. 
Синдикати су оценили да је процес реформе катастра злоупотребљен и иде у погрешном смеру, 
те да "постоји оправдан страх да уколико се нешто не предузме у најскорије време наше друштво 
може да изгуби једну од виталних институција." 
Запослени у РГЗ штрајковали су крајем 2018. године и почетком ове године тражећи боље 
услове рада. 
 

 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Незадовољни радници Дрекслмајера суспендовани после обуставе рада 
Аутор:Наташа Ковачев 
 
Најмање 17 запослених у компанији Дрекслмајер у Зрењанину, суспендовано је због 
прошлонедељне обуставе рада. Радници у појединим производним погонима, у четвртак су 
накратко престали да раде у све три смене, незадовољни обрачуном зарада и радном 
атмосфером у фабрици, после чега их је руководство позвало на разговоре. Дрекслмајер 
запошљава око 6.000 људи, по чему је у самом врху у Војводини где послује од 2007. 
Друга смена стиже на посао у зрењанински Дрекслмајер. Због прошлонедељне обуставе рада, 
најмање 17 њихових колега добило је решење о суспензији. Један од њих изразио је жељу да 
стане пред камеру,али се на крају се није појавио. 
Представник Синдиката Слога, најмлађег од три колико их постоји у Дрекслмајеру, 
претпоставља да је разлог страх. 
"Многи људи у контакту са мном рекли су ми да и плата и све остало може да се стави у други 
план, али да је атмосфера у фирми на ивици мобинга, да сви трпе неку врсту мобинга или 
дискриминације. Они у принципу немају право гласа", каже Горан Јованови из синдиката Слога 
у Дрекслмајеру. 
Односно, за сваку изражену критику, сносе последице, каже Јованов и додаје да је 
незадовољство ескалирало када су им подељене платне листе, јер су радници сматрали да им 
одрађени сати нису добро обрачунати. 
"Због тога је највеће незадовољство, што не смеју да кажу шта мисле и што немају, односно нису 
имали до сада коме да кажу то", додаје Јованов. 
На разговоре са менаџментом, синдикат Слога није позван. Поред представника радника, у 
њима је учествовао једино репрезентативни Индустријски синдикат, у компанији присутан већ 
десет година. Протест радника виде као незаконит чин и кажу да су захваљујући њиховој 
интервенцији и разумевању менаџмента, појединци суспендовани, а не отпуштени. 
"Оно што ја сматрам да је главни разлог јесте недовољна информисаност радника, недовољна 
упућеност у начин функционисања и пословања компаније и у проблеме које компанија као што 
је ова, која се бави аутоиндустријом, и глобално има", рекао је Драган Матић, председник 
Индустријског синдиката Србије. 
Дрекслмајер је, каже, у самом врху по зарадама и бенефицијама у овој бранши у Србији. 
Подсећа на ситуацију од прошле године када су се послодавци у Зрењанину жалили да им та 
немачка компанија добрим платама и условима одвлачи запослене, те додаје да су договорили 
повећање зарада од преко 13 одсто. Приче о мобингу одбацује. 
"Сама компанија и Индустријски синдикат Србије је пуно урадио да тај мобинг људима 
представи шта је то. Ми званично, колико је мени познати, у Дрекслмајеру смо можда имали 
пар случајева, ал за ових десет година", додаје Матић. 
У компанији Дрекслмајер коментар нисмо добили. Менаџмент се саопштењем огласио у петак 
где су навели да су отворени за конструктиван дијалог, због чега су раднике позвали на 
разговоре и округле столове. Главни приоритет је дугорочно обезбедити будућност локације у 
Зрењанину, навели су у саопштењу и додали да на сложеном тржишту аутомобилске индустрије, 
морају остати конкурентни. 
Управо је у том економском концепту проблем, кажу у Зрењанинском социјалном форуму. 
"Стране компаније које добијају огромне субвенције увек имају излазну стратегију, то јест 
уколико радници траже боље услове и веће плате, они могу без већих проблема да напусте 
Србију и да оду на друго место", указује Мирослав Самарџић из Зрењанинског социјалног 
форума. 
А управо су такву претњу ишчитали у сопштењу менаџмента и суспензији изреченој за 17 
радника. 
 

http://rs.n1info.com/journalist639/Natasa-Kovacev
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Председник синдиката Слога у Паркинг сервису покушао да се запали 
Аутор:Бета  

 

Председник синдиката Слога у ЈКП Паркинг сервис Београд Драган Љубић покушао је око 10 
часова да се самозапали код просторија тог предузећа на Мостарској петљи, у знак протеста због 
нереаговања на проблем претњи и мобинговања. 
Слога наводи у саопштењу да се Љубић на чин самозапаљења одлучио након нереаговања на 
проблем "претњи и мобинговања" њега и чланова синдиката од стране послодавца и њихових 
сарадника који су и раније пријављивани.  
Наводи се да је директору ЈКП Паркинг сервис и челницима Београда слато више дописа, али 
да се до данашњег дана није реаговало. 
"До овог је дошло након што је од стране више чланова синдиката најавило изјаве, јер им се 
прети да морају да се ишчлане из синдиката Слога уколико желе да задрже посао", пише у 
саопштењу.  
Љубића је у том чину спречила полиција која га је одвела у полицијску станицу Савски Венац 
где он тренутно даје изјаву због самог чина али и због претњи, шиканирања и прогона које 
доживљавају он и чланови синдиката Слога, наводи се у саопштењу. 
 

 

Продаја имовине Борелија из Сомбора 
Аутор:еКапија  

 

Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је продају покретне имовине предузећа 
за производњу обуће, унутрашњу и спољну трговину Борели из Сомбора. 
На продају су понуђене уметничке слике, укупно 29, чија је процењена вредност 1.176.691 
динара. На продају је и репроматеријал: кожа, доњи делови обуће, ситан материјал, узорци, 
лепило са почетном ценом од 12.845.566 динара. 
Продају се и калупи од пластике и метала, ножеви и уређаји за сечење коже, као и моторна и 
теретна возила. 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која након добијања 
профактуре изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000 најкасније 
до 23. октобра 2019. године. 
 
 

Брнабић и ММФ верују да Србија може да достигне раст БДП-а од 3,5 
одсто 
Аутор: ФоНет  
 
Упркос успоравању светске економије и бројним изазовима у свету, Међјународни монетарни 
фонд неће смањити пројекцију раста Србији за 2019. годину и сматра да је могуће достићи раст 
од 3,5 одсто, изјавио је представник ММФ-а Јан Кес Мартејн у разговору са председницом Владе 
Србије Аном Брнабић, која је сигурна та ће тај раст бити достигнут. 
Брнабић се данас састала са са делегацијом ММФ-а, са којом је разговарала о спровођењу 
активности у оквиру актуелног програма “Полицy Цоординатион Инструмент” (ПЦИ).  
Саговорници су се сагласили да је добар модел да пензије расту у складу са тзв. “швајцарском 
формулом”, и то од 1. јануара 2020. године.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist169/eKapija-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-


10 

 

Мартејн је истакао да је то добар и одржив модел, с обзиром на то да се пензије по њему 
усклађују у односу на раст плата и инфлацију. 
Мартејн је похвалио реформе које спроводи Влада Србије и истакао да се активности из 
актуелног програма спроводе у складу са предвиђеним роковима.  
Он је посебно похвалио реформу Пореске управе која је у току, затим процес проналажења 
стратешког партнера за Комерцијалну банку, као и формирање новог Сектора за праћење 
фискалних ризика у Министарству финансија, наводи се у саопштењу Владе.  
Ана Брнабић је истакла да је сигурна да ће бити достигнут раст од 3,5 одсто, с обзиром на то да 
се у другој половини године индустрија опоравља, те да се очекују високе стопа раста у трећем и 
четвртом кварталу.  
Она је такође рекла и да је забринута због глобалног успоравања економије, те да на Србију 
највише може да утиче успоравања раста у Немачкој и Италији, с обзиром на то да су те земље 
најважнији спољнотрговински партнери Србије.  
Како је истакла, због тога је важно да домаћа економија постане што отпорнија на спољне 
факторе.  
Брнабић наводи да се следеће године очекује отварање нових фабрика, јачање производње, те 
да очекује да ће све то да утиче на додатно јачање индустрије.  
Она сматра и да је реално достићи стопу раста од четири одсто следеће године и да је важно да 
се у будућности економија заснива на иновацијама, ако влада жели још већи раст у годинама 
које долазе.  
Према њеним речима, у том смислу веома важна ИТ индустрија а извоз у тој области је 
удвостручен у последње три године. 
Аранжман ПЦИ одобрен је Републици Србији у јулу 2018. године и трајаће до јануара 2021. 
године.  
Реч је о нефинансијском аранжману, који има саветодавну улогу и превасходно је оријентисан 
на спровођење структурних реформи, подсећа се у саопштењу. 

 
 

 
 

Минималац најмањи у Северној Македонији, у Србији 27 евра већи 
Извор:Е. Дн. 
 
Најнижу минималну плату у земљама региона примају запослени у Северној Македонији, 203 

евра. 

По последњим доступним подацима, минималац у Босни и Херцеговини је 208 евра, у Албанији 
211, а у Црној Гора је надавно повећан на 222, објавио је скопски портал Fokus.mk, позивајући се 
на писање регионалних медија. 
У Србији, како се додаје, најнижа зарада у овом тренутку износи око 230 евра, али се следеће 
године очекује повећање од 11 одсто, тако да ће од првог јануара порасти на 255 евра. 
Некадашње југословенске републике које су добиле чланство у Европској унији, као што су 
Хрватска и Словенија, имају значајно веће минималне плате. 
Хрватски радници, тако, могу зарадити најмање 405 евра месечно, док у Словенији минималац 
знатно надмашује просечну плату у већини земаља региона с износом од 667 евра, наводи се у 
информацији. 
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Љајић: Нови закон ће убрзати приватизацију бања 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Нови закон о приватизацији бања требало би да буде донет до краја године, а 

потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић каже да 

тај пропис треба да убрза тај процес. 

Љајић је новинарима, после отварања конференције конференције “Туризам Србије - 
Партнерство за бољу будућност” у организацији компаније “Адриа Медиа гроуп”, рекао да би 
нови закон, који припрема Министарство привреде, требало да реши проблеме који су се 
јављали у том процесу. 
Одговарајући на питање новинара, Љајић каже да је процес приватизације бања одблокиран 
после низа година и деценија, формално-правних препрека и перипетија, те да је поред 
Куршумлијске, и Врањска бања добила власника који је већ почео реконструкцију тог читавог 
бањског комплекса. 
Да би се тај процес додатно убрзао Министарство привреде ради на доношењу новог закона о 
приватизацији бања да би се управо отклониле препреке, рекао је Љајић. 
Навео је да се препреке односе на нерешене имовинско-правне односе, као и ситуација у 
процени појединих бања које по “папирима” имају одређени број метара квадратних, а на 
терену на пример 1.000 метара квадратних више или мање или обрнуто. 
Онда се појављују захтеви за реституцију у одређеним бањским комплексима, па нам се дешава 
да се због 10 ари земље око поједине бање цео процес заустави, каже Љајић. 
Навео је да ће доношење новог закона у великој мери отворити процес брзог решавања 
проблема са бањама како би добиле власнике. 
Без нових инвестицаја ми ћемо таворити у бањском труизму. Само ћемо причати о потеницијалу 
који доноси бањски туризма без конкретне валоризације тог потенцијала, рекао је Љајић. 
Како је навео, данас у српским бањама има свега 13 одсто страних гостију, јер још немамо онај 
квалитет који тражи савремени туриста. 
Поручио је да ће тако један нови инвестиоцни циклус сасвим сигурно отворити нови простор и 
нову шансу за афирмацију бањског, велнес и спа туризма у Србији. 
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Социјално-економски савет у Пироту: Тражи се састанак у 
Министарству привреде поводом приватизације Тигра АД 
Извор:Пиротске вести 
 
Данас је у просторијама Уговорне окружне коморе Пирот одржана седница Социјално-
економског савета Града Пирота на којој је између осталог, било речи и о компанији Тигар АД. 
Један од закључака је и да се Министарству привреде упути писмо и затражи састанак како би 
се разговарало о изналажењу најбољег могућег решења за Тигар АД.  
Градоначелник Пирота мр Владан Васић, који и председава Саветом, подсетио је да је Пирот 
један од првих градова у земљи који је формирао Социјално економски савет који представља 
веома ефикасан модел дијалога између привредника, синдиката и локалне власти са циљем 
решавања проблема у привреди, унапређења пословног амбијента. 
-Ово је први радни састанак Социјално економског савета. Разговарали смо о неколико тема а 
једна је стање у Тигру АД. На основу захтева радника Тигра АД и синдиката, донет је закључак 
да се упути писмо и затражи састанак у Министарству привреде како би се разговарало о 
најбољим могућим решењима за компанију која је у већинском државном власништву. Такође, 
било је речи о Локалном плану акције за запошљавање Града Пирота, мерама за 
самозапошљавање, мерама обуке, преквалификације, доквалификације и разним субвенцијама 
које дајемо предузетницима, програму ХЕЛП-а. Договорили смо се о плану рада за наредни 
периоду. Предстоји нам усвајање буџета за наредну годину. Сви чланови Савета ће добити 
предлог буџета како би дали своје предлоге и сугестије. Ми желимо да будемо потпуно 
транспарентни и да шира јавност буде упозната са предлогом буџета-казао је Васић. 
Лидер Самосталног синдиката Тигра АД Слободан Петровић казао је да је компанија 
Тигар АД показала да упркос нагомиланим проблемима који су наслеђени, у последњих осам 
година показала да може да ради и то врло добро, посебно од како је на чело фабрике дошао 
директор Владимир Илић. 
-На наш предлог биће упућена иницијатива Министарству привреде, која је са државом пуно 
учинила за Тигар АД, да се заједно са Градом Пиротом нађе најбоље могуће решење за судбину 
фабрике и за успешну приватизацију-казао је Петровић. 
 

 


