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Хоће ли маркети у Србији укинути рад недељом 
Припремила Марија Митровић 

 
Само задовољан радник доноси профит. Али како бити задовољан и срећан на послу? Да ли би 
укидање рада недељом, о чему се у последње време све више говори, бар од запослених у 
трговинским ланцима направило задовољне и срећне раднике? У Министарству за рад, 
запошљавање и социјална питања потврдили су нам да су примили иницијативу крагујевачких 
синдикалаца да се укине рад недељом. 
У већу Савеза самосталних синдиката тврде да је иницијатива крагујевачког самосталног 
синдиката део онога на чему се ради већ годину дана, сада само актуелизованa усвајањем закона 
којим је у Црној Гори забрањен рад маркетима недељом. 
Као кључни аргумент понављају да запослени раде прековремено више него што је то 
прописано Законом о раду, а то није одговарајуће плаћено и да мали број инспектора не може 
да стане на пут несавесним послодавцима. 
"Ми ћемо наставити даље са притисцима, мислимо да то иде у добром правцу. Мислим да ни 
потрошачи, ни грађани ту неће ништа изгубити и да ћемо са друге стране добити људе који су 
мотивисанији за рад", каже Зоран Михаиловић, секретар ВССС. 
У Унији послодаваца су изненађени да једна таква иницијатива није најпре званично упућена у 
Социјално-економски савет које је заједничко тело Владе, синдиката и послодаваца.  
"Наш сектор трговине ће се изјашњавати, а онда ћемо тај став једноставно изнети на Социјално-
економски савет и видети шта је мишљење и Владе и синдиката. Које год се решење примени да 
буде примењиво на мање-више све трговце", наглашава Небојша Атанацковић из Уније 
послодаваца. 
У Министарству за рад потврђују пријем предлога Самосталног синдиката Крагујевца и кажу да 
очекују ширу званичну иницијативу, како би она била узета у разматрање. 
"Немамо никакав проблем са тим. Све што је бољитак за наше друштво, да ова Влада жели да 
промени, али кажем да морамо пажљиво да узмемо када дође озбиљна иницијатива биће 
потребно прво да се анкетирају запослени да ли су они уопште за то, јер то има неких других 
последица које таква одлука може да повуче сама са собом, а онда тек донети одлуку", 
наглашава Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Извесно је да одлука неће бити ни брза ни лака. Важну реч, према најавама из ресорног 
министарства, имаће и запослени у тој области. Можда ће на њихову одлуку утицати и то да ли 
би у случају усвајања иницијативе дошло до смањивања плата или бар до немогућности да се 
заради додатни динар, иако у синдикату тврде да за тако нешто нема бојазни. 
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Станић: Србија се може похвалити најнижом стопом незапослености у 

последњих неколико година  
Извор:Танјуг 

 

Програми за запошљавање младих допринели су да стопа незапослености младих падне за 10 
одсто 
Програми за запошљавање младих које је Влада Србије спроводила од 2015. године у сарадњи са 

партнерима из Немачке и Швајцарске допринели су да од те до 2018. године стопа 

незапослености младих падне за 10 одсто.  

То је на данашњој конференцији "Дијалог за младе", а поводом представљања резултата тих 

програма, казала државна секретарка у Министарству за рад Бојана Станић и додала да се 

Србија може похвалити најнижом стопом незапослености у последњих неколико година, а која 

износи 10,3 одсто.  

"Програме које спроводимо заједно са нашим партнерима из Немачке и Швајцарске започети су 

у октобру 2015. године. С обзиром да су ти програми окренути младима, морам да се похвалим и 

кажем да је стопа незапослености 2015. године, када су у питању млади, износила 34,5 одсто, а 

да је 2018. износила 24,5 одсто. Можемо да кажемо да су ти програми допринели смањењу 

незапослености младих", рекла је Станић новинарима.  

Амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб каже да је захвалљјући програмима које су последњих 

година спроводиле Немачка и Швајцарска развојна сарадња више хиљада младих у Србији 

профитирало.  

Према његовим речима, програми су фокусирани на младе да се запосле или покрену свој 

бизнис, а посебна пажња је посвећена младима из осетљивих група, који, на пример, живе на 

селу, дуго су без посла, без одговарајућег образовања, са инвалидитетом, млади Роми.  

Наиме, кроз немачке програме за запошљавање младих у Србији 437 младих пчелара и 

повртара су покренули или проширили своје пословање, седам социјалних предузећа која се 

баве производњом хране запослили су младе из рањивих група, 32 ученика завршних година 

средњих пољопривредних школа из шест општина развијају своје прве пословне идеје, 12 

младих је покренуло органску производњу...  

Шиб је упитан да прокоментарише шта Влада Србије може да учини како би зауставила 

свакодневне миграције младих у западне земље, он одговара да је извесно да велики број 

држављана Србије напушта земљу и одлази у Немачку, Аустрију или Швајцарску и додао да с 

једне стране не треба их заустављати да стичу знања и искуства у другим земљама, а са друге 

стране да им треба дати перспективу да се врате и примене то знање у Србији.  

Шиб је навео и да Немачка кроз немачко-српску развојну сарадњу младима у Србији пружа 

прилику да остану у земљи подржавањем програма у области запошљавања, али и отварањем 

немачких предузећа.  

"Подржавамо немачке привреднике и предузећа да се настане у Србији и да успешно послују 

овде. Од почетка 2000. године немачке компаније отвориле су 60.000 радних места у Србији, а 

тај тренд се наставља и даље се предузећа из Немачке настањују овде", рекао је Шиб.  
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Амбасадор Швајцарске у Србији Филип Ге каже да та земља подржава и да ће наставити да 

подржава програме српске владе и локалних самоуправа да кроз дуално образовање олакшају 

пут младима до запослења.  

"У Србији реализујемо програм који се зове "Е2Е - Знањем до посла", и драго ми је што радимо 

заједно са Владом Србије и локалним самоуправама", рекао је Ге.  

Наиме, кроз тај програм 1.058 полазника је завршило обуку на радном месту, 350 младих из 

категорије теже запошљивих је добило неку врсту професионалне подршке, а више од 60 одсто 

полазника је запослено.  

Пројекат "Е2Е" је трајао од 2015. до 2019. године, учешће Србије износило је 6,5 милиона евра, а 

учешће Швајцарске седам милиона евра.  

Државни секретар у Министарству омладине и спорта Дарко Станић рекао је да држава 

покушава кроз различите пројекте да задржи младе у Србији, јер се то, наводи, идентификује 

као један од горућих пролема наше земље.  

Наводи да формално образовање више није довољно да би млади били конкурентни на 

тржишту рада, потребне су им, истиче, практичне вештине и да се прилагоде глобалним 

променама.  

"У свему томе подршка страних партнера много значи, не само финансијска, него и из праксе, а 

нарочито Швајцарске и Немачке које су лидери Западне Европе у запошљавању младих и 

спровођењу дуалног образовања", закључио је Станић.  

 

 

 
 
Хоће ли маркети у Србији укинути рад недељом 
Извор:РТС 
 
Само задовољан радник доноси профит. Али како бити задовољан и срећан на послу? Да ли би 

укидање рада недељом, о чему се у последње време све више говори, бар од запослених у 

трговинским ланцима направило задовољне и срећне раднике? У Министарству за рад, 

запошљавање и социјална питања потврдили су нам да су примили иницијативу крагујевачких 

синдикалаца да се укине рад недељом.  

У већу Савеза самосталних синдиката тврде да је иницијатива крагујевачког самосталног 
синдиката део онога на чему се ради већ годину дана, сада само актуелизованa усвајањем закона 
којим је у Црној Гори забрањен рад маркетима недељом. 
Као кључни аргумент понављају да запослени раде прековремено више него што је то 
прописано Законом о раду, а то није одговарајуће плаћено и да мали број инспектора не може 
да стане на пут несавесним послодавцима. 
"Ми ћемо наставити даље са притисцима, мислимо да то иде у добром правцу. Мислим да ни 
потрошачи, ни грађани ту неће ништа изгубити и да ћемо са друге стране добити људе који су 
мотивисанији за рад", каже Зоран Михаиловић, секретар ВССС. 
У Унији послодаваца су изненађени да једна таква иницијатива није најпре званично упућена у 
Социјално-економски савет које је заједничко тело Владе, синдиката и послодаваца. 
"Наш сектор трговине ће се изјашњавати, а онда ћемо тај став једноставно изнети на Социјално-
економски савет и видети шта је мишљење и Владе и синдиката. Које год се решење примени да 
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буде примењиво на мање-више све трговце", наглашава Небојша Атанацковић из Уније 
послодаваца. 
У Министарству за рад потврђују пријем предлога Самосталног синдиката Крагујевца и кажу да 
очекују ширу званичну иницијативу, како би она била узета у разматрање. 
"Немамо никакав проблем са тим. Све што је бољитак за наше друштво, да ова Влада жели да 
промени, али кажем да морамо пажљиво да узмемо када дође озбиљна иницијатива биће 
потребно прво да се анкетирају запослени да ли су они уопште за то, јер то има неких других 
последица које таква одлука може да повуче сама са собом, а онда тек донети одлуку", 
наглашава Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Извесно је да одлука неће бити ни брза ни лака. Важну реч, према најавама из ресорног 
министарства, имаће и запослени у тој области. Можда ће на њихову одлуку утицати и то да ли 
би у случају усвајања иницијативе дошло до смањивања плата или бар до немогућности да се 
заради додатни динар, иако у синдикату тврде да за тако нешто нема бојазни. 
 
 

Мали: Стандард грађана и привредни раст главни циљеви буџет 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Повећање животног стандарда и убрзавање привредног раста два су главна циља 

предложеног буџета за наредну годину, рекао је данас министар финансија Синиша Мали и 

најавио да ће за десет до 15 дана грађанима Србије детаљно бити представљен Национални 

инвестициони програм. 

Мали је на седници Одбора за финансије Скупштине Србије подсетио да су плате у јавном 
сектору повећане од осам до 15 одсто од 1. новембра 2019. године, наводећи да су средства за то 
обезбеђена и у наредној години. 
Он је додао да ће од 1. јануара пензије бити повећане за 5,4 одсто, подсетивши да су најстарији 
суграђани захваљујући суфициту у буџету недавно добили и једнократну помоћ. 
Влада Србије, каже Мали, донела одлуку и о повећању минималне цене рада за 3.000 динара и 
он аће од 1.јануара износити 30.022 динара, што је, истиче, најевће повећање минималне зараде 
икада. 
Када је реч о намери да се убрза привредни раст земље, Мали је навео да су јавне инвестиције у 
2019.години износиле 220 милијарди динара, а да је у Предлогу буџета за 2020.годину тај износ 
260 милијарди динара. 
"Осим Моравског коридора чија ће изградња почети у наредних пар недеља имате и велики број 
других аутопутева које градимо. У протеклих пет година преко 320 километара аутопута смо 
направили, само у последњих годину дана преко 105 километара. Са том страрегијом ћемо 
наставити и даље, с тим што ћемо улагати и у железничку инфраструктуру", рекао је Мали. 
Такође, ради се на томе да се растерети привреда тако што се смањују оптерећења на зараде, 
додао је министар. 
Додао је да је мали број људи веровао у реформе које су покренуте 2014. године, наводећи да су 
теме које су тада биле на столу су се односиле на висок дефицит, висок јавни дуг, висока 
незапосленост, па и висока инвлација, те додао да се сада разговара о другачијим темама. 
"Резултати које смо забележили ове године представљају завршетак консолидације наших 
јавних финансија. С друге стране представља почетак новог инвестиционог циклуса, поготово 
када за 10, 15 дана представљамо Национални инвестициони програм у целости, упознаћемо 
грађане са свим пројектима", поручио је Мали. 
Према његовим речима, стопа незапослности у другом кварталу 2019.године износила је 10,3 
одсто, док је 2013.године била 25 одсто, трећу годину се бележи суфицит у буџету, а недавно је 
усвојен и први потизиван ребаланс буџета. 
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Он је додао да је у пројекцији буџета за 2020.годину дефицит од 0,3 одсто на нивоу републике, 
односно 0,5 одсто на нивоу опште државе. 
"Држимо тај низак ниво дефицит како бисмо омогћили даље смањење јавног дуга учешћа у 
БДП-у. Апослутно смо успели да ту тендецнију јавног дуга зауставимо још 2015.и сад имате 
уместо од 78 одсто учешха у БДП 51 одсто, а у 2020, 50,3 одсто учешћа јавног дуга у БДП-у", 
рекао је министар. Мали је навео у да је пројектована стопа раста за 2020.годину 4 одсто. 
Министар је навео и да је у трећем кварталу, по флеш процени, раст економије био 4,7 одсто, 
наводећи да је само Мађарска имала већу стопу раста од 4,8 одсто и подсетио да је Србија 
напредовала на Дуинг бизнис листи за четири места. 
Мали је рекао да ће просечна плата у децембру бити преко 500 евра, што је једно од испуњених 
обећања, те додао да ће се трудити да што пре буде 520 евра и више. 
 
 

Стопа незапослености младих за три године смањена за 10 одсто 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Програми за запошљавање младих које је Влада Србије спроводила од 2015. године у 

сарадњи са партнерима из Немачке и Швајцарске допринели су да од те до 2018. године стопа 

незапослености младих падне за 10 одсто. 

То је на данашњој конференцији "Дијалог за младе", а поводом представљања резултата тих 
програма, казала државна секретарка у Министарству за рад Бојана Станић и додала да се 
Србија може похвалити најнижом стопом незапослености у последњих неколико година, а која 
износи 10,3 одсто. 
"Програме које спроводимо заједно са нашим партнерима из Немачке и Швајцарске започети су 
у октобру 2015. године. С обзиром да су ти програми окренути младима, морам да се похвалим и 
кажем да је стопа незапослености 2015. године, када су у питању млади, износила 34,5 одсто, а 
да је 2018. износила 24,5 одсто. Можемо да кажемо да су ти програми допринели смањењу 
незапослености младих", рекла је Станић новинарима. 
Амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб каже да је захваљујући програмима које су последњих 
година спроводиле Немачка и Швајцарска развојна сарадња више хиљада младих у Србији 
профитирало. 
Према његовим речима, програми су фокусирани на младе да се запосле или покрену свој 
бизнис, а посебна пажња је посвећена младима из осетљивих група, који, на пример, живе на 
селу, дуго су без посла, без одговарајућег образовања, са инвалидитетом, млади Роми. 
Наиме, кроз немачке програме за запошљавање младих у Србији 437 младих пчелара и 
повртара су покренули или проширили своје пословање, седам социјалних предузећа која се 
баве производњом хране запослили су младе из рањивих група, 32 ученика завршних година 
средњих пољопривредних школа из шест општина развијају своје прве пословне идеје, 12 
младих је покренуло органску производњу... 
Шиб је упитан да прокоментарише шта Влада Србије може да учини како би зауставила 
свакодневне миграције младих у западне земље, он одговара да је извесно да велики број 
држављана Србије напушта земљу и одлази у Немачку, Аустрију или Швајцарску и додао да с 
једне стране не треба их заустављати да стичу знања и искуства у другим земљама, а са друге 
стране да им треба дати перспективу да се врате и примене то знање у Србији. 
Шиб је навео и да Немачка кроз немачко-српску развојну сарадњу младима у Србији пружа 
прилику да остану у земљи подржавањем програма у области запошљавања, али и отварањем 
немачких предузећа. 
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"Подржавамо немачке привреднике и предузећа да се настане у Србији и да успешно послују 
овде. Од почетка 2000. године немачке компаније отвориле су 60.000 радних места у Србији, а 
тај тренд се наставља и даље се предузећа из Немачке настањују овде", рекао је Шиб. 
Амбасадор Швајцарске у Србији Филип Ге каже да та земља подржава и да ће наставити да 
подржава програме српске владе и локалних самоуправа да кроз дуално образовање олакшају 
пут младима до запослења. 
"У Србији реализујемо програм који се зове "Е2Е - Знањем до посла", и драго ми је што радимо 
заједно са Владом Србије и локалним самоуправама", рекао је Ге. 
Наиме, кроз тај програм 1.058 полазника је завршило обуку на радном месту, 350 младих из 
категорије теже запошљивих је добило неку врсту професионалне подршке, а више од 60 одсто 
полазника је запослено. 
Пројекат "Е2Е" је трајао од 2015. до 2019. године, учешће Србије износило је 6,5 милиона евра, а 
учешће Швајцарске седам милиона евра. 
Државни секретар у Министарству омладине и спорта Дарко Станић рекао је да држава 
покушава кроз различите пројекте да задржи младе у Србији, јер се то, наводи, идентификује 
као један од горућих пролема наше земље. 
Наводи да формално образовање више није довољно да би млади били конкурентни на 
тржишту рада, потребне су им, истиче, практичне вештине и да се прилагоде глобалним 
променама. 
"У свему томе подршка страних партнера много значи, не само финансијска, него и из праксе, а 
нарочито Швајцарске и Немачке које су лидери Западне Европе у запошљавању младих и 
спровођењу дуалног образовања", закључио је Станић. 
 

 

 
 
Сиромашни троше 200, богати 1.200 евра месечно 
Пише: Љ. Буквић 

 
Домаћинства су прошле године у Србији просечно трошила 64.481 динара, од тога више од 
трећине новца одлазило је на храну и безалкохолна пића, показала је анализа потрошње у 2018. 
Републичког завода за статистику. 
Грађани Србије су тако 16 одсто средстава трошили на становање и грејање, а нешто више од 
девет одсто за транспорт. Најмање средстава, тек 1,5 одсто, остајало је за образовање.  
Разлике у потрошњи су велике, тако је у Београду просечан месечни трошак домаћинства био 
72.000 динара, док је на југу и истоку земље то било неких 61.000 динара. И генерално, у 
градским подручјима просек потрошње је, као и зараде, био за неколико хиљада динара већи 
него у руралним деловима земље.  
Највећи издатак грађанима Србије је храна, на њу се месечно троши у просеку 22.133 динара. 
Највећа разлика у односу на место становања осећа се по потрошњи хлеба, док се у једном 
београдском домаћинству годишње поједе 150 килограма, на југу и истоку земље оде просечно 
230 килограма ове намирнице. 
Београдска домаћинства су прошле године трошила и више говеђег меса од осталих региона 
Србије (23 килограма), за разлику од 9,6 килограма колико су у просеку имала на располагању 
домаћинства у југоисточној Србији. 
На југу се зато јело највише свињетине, 49 килограма, у Војводини пилетине (60 кг), док је у 
односу на остале регионе Београд мање од свих прошле године трошио на јаја, млеко, бели сир, 
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маст. Прошле године, показала је анкета РЗС, попила се и 41 литра пива по домаћинству, 7,7 
литара вина, 112,6 литара минералне и изворске воде и 9,7 литара кафе.  
Када се посматра потрошња по децилима, односно ако се зна да се у првом децилу налази 
најсиромашнији део становништва, а у десетом најбогатији онда не чуди да је и разлика у 
потрошњи између ова два 1.000 евра.  
Наиме, просечна месечна потрошња домаћинства из првог децила у 2018. била је 24.356 динара, 
док је у десетом просек нешто мало мањи од 150.000 динара. Просек потрошње оних из деветог 
децила већи је од 92.000 динара тако да 20 одсто најбогатијих у Србији уствари троши исто 
колико и 60 одсто домаћинстава у Србији.  
Они чији трошкови месечно не прелазе 200 евра, половину тог новца издвајају за храну, након 
чега им остаје 100 евра за – рачуне, транспорт, образовање, здравље, школу, рекреацију, 
намештај, гардеробу и све остало.  
Минимална плата прошле године била је 25.000 динара, тек почетком ове повећана је на 27.000 
динара. 
У исто време минимална потрошачка корпа је у августу ове године износила 37.000 динара, што 
је више од онога колико домаћинстава из прва два децила могу да издвоје за све укупне 
трошкове. Слична ситуација је и са просечном потрошачком корпом, за њу је у августу ове 
године требало издвојити више од 54.000 динара, што је више од свих трошкова које је прошле 
године имало више од пола домаћинстава у нашој земљи.  
Председник Националне организација потрошача Србије Горан Паповић каже да се из године у 
годину ништа ново не дешава са анкетом о потрошњи и да су увек највећа издвајања за храну.  
„Тако је на целом Балкану, троши се највише на храну, тај проценат у Европи је неких 25 до 30 
одсто, код нас је више. Оно што нам је потребно и о чему се прича јесу социјалне карте, јер 
стално се прича потрошачкој корпи али није иста потрошачка корпа за оне са малим дететом 
или тинејџером, није иста за оне који живе у граду или руралним деловима земље“, истиче 
Паповић, напомињући да без социјалних карата они на сваку анкету реагују са резервом.  
Професорка Економског факултета Јелена Жарковић каже да се ова анкету коју спроводи РЗС 
не користи за мерење неједнакости и сиромаштва већ искључиво за формирање потрошачких 
цена.  
„Неједнакост и сиромаштво се не рачунају на основу ове анкете коју смо користили почетком 
двехиљадитих, али која се више нигде у ЕУ не употребљава. На основу ове анкете ви не можете 
Србију да поредите ни са једном од ЕУ земаља. За мерење неједнакости се користи анкета о 
приходима и условима рада“, истиче Жарковић за Данас. 
 
 

Нови извршни директор дошао из Паркинг сервиса 
Пише: З. Р. 

 
Министар одбране Александар Вулин још увек није реаговао на захтев Синдиката Заставе 
оружја који га је 13. новембра позвао да спречи „даље урушавање фабричког система“ и да 
„смени председника Надзорног одбора предузећа, пуковника Ивицу Марјановића“ који, како 
тврде оружари, својим деловањем „наноси велику штету фабрици“. 
Захтеви оружарског Синдиката узроковани су недавном одлуком Надзорног одбора и 
генералног директора Заставе оружја Младена Петковића да се „у најкраћем року из свог 
простора избаци улазна контрола фабрике“, и да се потом у тај простор усели Синдикат АСНС 
„који већ има просторије за рад“.  
За новог извршног директора Заставе оружја за финансијско-правне послове, јуче је сазнаје наш 
лист, именован Душан Обрадовић, који је на ту функцију дошао из крагујевачког Паркинг 
сервиса. 
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Он је на тој функцији у фабрици оружја наследио Рајка Танасијевића, који је пре три месеца 
поднео оставку без образложења. 
У Застави оружју се, тако, наставља кадровска вртешка са које су, од доласка Младена 
Петковића из Крушика у крагујевачку фабрику, отпали бројни истакнути Заставини стручњаци 
и руководиоци, међу којима и бивши генерални директори Ђорђе Несторовић и Милојко 
Брзаковић, дугогодишњи директор маркетинга Саша Милошевић и многи други.  
У међувремену, дугови Заставе оружја нарасли су на близу 17 милијарди динара, док су губици 
достигли око 30 милиона евра. У пословодству фабрике, с друге стране, према незваничним 
информацијама, тврде да је од почетка године у иностранству продато оружја за око 27 милиона 
долара, што је готово двоструко мање од вредности Заставиног пласмана минулих година. 
 

 

 
 

Незапосленост младих у Србији дупло већа од опште стопе 
незапослености 
Аутор:ФоНет  
 
Национална конференција програма за промоцију запошљавања младих Дијалог за младе, 
организована је у понедељак поводом завршетка прве фазе швајцарског пројекта "Знањем до 
посла", који је донео запослење за 24 одсто младих из осетљивих група, а 128 српских средњих и 
малих предузећа је радило са младима. 
Амбасадор Швајцарске у Републици Србији Филип Ге указао је да је, када је Швајцарска 
започела сарадњу са Србијом, незапосленост младих била 50 одсто, а сада је ситуација нешто 
боља, наводи се у саопштењу. 
Незапосленост младих је двоструко већа од опште незапослености, а то није обично случај у 
јаким економијама.  
"Швајцарска је досад подржала програме запошљавања младих са седам милиона евра и од 
2020. године ћемо определити додатних седам милиона за ову веома битну област", рекао је Ге. 
Пројекат "Подстицање запошљавања младих", који се спроводи у оквиру Немачко-српске 
развојне сарадње, има за циљ да пружи подршку младима старости од 15 до 35 година да 
унапреде свој положај на тржишту рада и брже дођу до посла. 
"Врло смо свесни да постоји одређени број младих људи који напушта Србију и одлази у 
Немачку у потрази за послом. Они тамо стичу искуство и знање, али улажемо велике напоре да 
се они врате, како би Србија профитирала из искуства које су ови млади Срби стекли у 
Немачкој. Утицали смо на отварање више од 60.000 радних места и више од 430 предузећа, и то 
је итекако позитиван и растући тренд", рекао је немачки амбасадор у београду Томас Шиб. 
Пројекат "Знањем до посла" реализују НИРАС-ИП Цонсулт и Тим за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва Владе Србије, и у сарадњи са пројектом "Подстицање запошљавања 
младих", који реализује немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Више од 130 нерадних дана у Фијату у Крагујевцу 
Аутор:Бета  
 
Радници фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија после прекида од шест радних дана 
вратили су се у фабрику и наставили производњу возила "500Л", а до краја 2019. биће још 
нерадних дана, речено је у синдикату фабрике. Председник Самосталног синдиката фабрике 
Зоран Марковић је рекао да ће радници завршити 2019. годину са укупно више од 130 нерадних 
дана. 
Марковић је казао да се нова дужа пауза очекује средином децембра, јер је пракса претходних 
година, почев од 2010. да радници ФЦА не раде од Светог Николе, 19. децембра до Нове године. 
Према речима Марковића, разлог за плаћена одсуства је увек исти, а то је усклађивање 
производње са тражњом, јер компанија не жели да производи возила за "лагер". 
"Јесте, велика је забринутост радника због честих прекида, али нам улива наду та најављена 
фузија ФЦА и ПСА. Очекујемо да се испоштује оно што је најављено на глобалном нивоу, а то је 
да неће бити затварања фабрика и отпуштања радника. Ми ишчекујемо да ће то уједињење ауто 
гиганата, односно производње, да се позитивно одрази и на будућност пословања крагујевачке 
фабрике и бољу упосленост капацитета", рекао је Марковић. 
 

 

 
 

ФИСКАЛНИ САВЕТ О БУЏЕТУ ЗА 2020. "Ако са стране склонимо 
повећање плата, преостала средства су углавном добро распоређена" 
Извор:Танјуг 
 
Председник Фискалног савета Србије (ФС С) Павле Петровић изјавио је данас да су приходи и 
расходи у Предлогу буџета за 2020. годину кредибилно планирани што, како је објаснио, значи 
да ће бити и остварени и додао да је могући да се и следеће године појави вишак у буџету. 
Петровић је на седници Одбора за финансије критиковао повећање плата у јавном сектору, али 
је додао да су, уколико се то склони у страну, преостала средства углавном добро распоређена. 
"Тренд раста је и даље три и 3,5 одсто. Србија има потенцијал да расте неких пет одсто, али за то 
су неопходне дубоке структурне реформе", рекао је Петровић. 
Он је додао да је добро одређен мали дефицит од 0,3 одсто за републички буџет, односно 0,5 
одсто за укупну државу што ће, како каже, допринети даљем паду јавног дуга. 
Како је објаснио, са тим треба наставити и у следећих четири, пет година, како би јавни дуг пао 
испод границе од 45 одсто учешћа у БДП-у. 
"Приходи и расходи су кредибилино планирани, што значи конзервативно и оцена Фискалног 
савета је да ће они бити и остварени, шта више могуће је да се поново ствои вишак у буџету И 
2020. години. Ако се то деси, наш је предлог да се та додатна средства искористе за инвестиције, 
нарочито за канализацију, водоводе, пречишћавање отпадних вода, а да не оде у потрошњу, 
повећање плата и набавку опреме за војску и полицију", рекао је Петровић. 
Фискални савет је похвалио Министарство финансија што је, према Петровићевим речима, 
почело да поштује буџетски календар, а то значу да ће посланици имати довољно времена да о 
њему расправљају. 
Петровић је похвалио и смањење пореских оптерећања на зараде. 
"Добро је да се ове године појављује значајно повећање инвестиција у просвету, у здравство, а 
одржава се исти ниво инвестиицја у путеве и железницу што је такодје добро", рекао је 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Петровић, који је, међутим, замерио што у Предлогу буџета нема планираних инвестиција за 
комуналну инфраструктуру. 
Навео је и да није добро што ће се, каже, наставити са забраном запошљавања и у 2020. години. 
Министар финансија Синиша Мали је у одговору Петровићу на седници Одбора за финансије 
рекао да је изузетно важно што је чуо од председника ФС С више ствари, између осталог, да је 
буџет конзервативно пројектован. 
"Немамо измишљених прихода како би пумпали расходе. Као што смо чули пројекција 
дефицита је реална и усмерена ка томе да се и у наредној години смањује учешће јавног дуга у 
БДП-а", рекао је Мали. 
Он је објаснио да су инвестиције у комуналну инфраструктуру у надлежности локалних 
самоуправа, а да је са друге стране, у буџету планиран кредит од 200,300 милиона евра како би 
се општинама и градовима помогло. 
 

 


