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КИНЕЗИ ОТВАРАЈУ ФАБРИКУ У КРАГУЈЕВЦУ Посао за 200 радника 
Извор:Танјуг 
  
Председник Србије Александар Вучић присуствоваће данас свечаном отварању фабрике 
"Yанфенг Аутомотиве Интериорс" у Крагујевцу, најавила је Прес служба председника 
Републике. 
Кинеска компанија "Yанфенг Аутомотиве Интериорс" је светски лидер у производњи 
компонената за унутрашњост аутомобила. 
Седиште те компаније је у Шангају, а има око 110 производних погона и техничких центара у 20 
земаља и више од 32.000 запослених широм света, који дизајнирају, развијају и производе 
унутрашње компоненте за све произвођаче аутомобила. 
Нови производни простор те кинеске компаније у Крагујевцу простираће се на 18.500 
квадратних метара, у почетку ће бити отворено 200 радних места, али с обзиром на то да је 
постројење пројектовано за 800 запослених, број радника ће се постепено повећавати из године 
у годину. 
 
 

КОМШИЈЕ НЕ ОДУСТАЈУ Синдикати шаљу поруку: "Радника за рад 
недељом треба платити 500 одсто" 
Извор:Вечерњи  
 
Синдикат трговине Хрватске (СТХ) и Савез самосталних синдиката Хрватске (СССХ) позвали 
надлежне институције да напокон регулишу рад продавница недељом. 
Председница СТХ-а Златица Штулић подсетила је на Европску социјалну повељу која одређује 
да свака држава доноси своја правила поштујући традицију и заштиту радника. "Лоша 
организација радног времена и пораст броја радних сати често лоше утичу на раднике, што се 
одражава на њихов приватни живот и здравствено стање", поручила је. 
Упозоривши на одлазак радника из трговинске делатности, позвала је надлежне да се укључе у 
решавање тог проблема, иначе би у том сектору због мањка радника могло доћи до колапса. 
У малопродаји ради 71 одсто жена, што је још један дискриминаторни фактор. "Те жене не могу 
да планирају породични ни приватни живот. Недеља је у Хрватској, према уговору са Светом 
столицом, нерадни дан. Та одредба се не примењује, а зашто се не поштује међународни уговор, 
који има већу правну снагу него домаћи уговор, не знамо", рекла је. 
Ограничавање рада или евентуално битно повећане плате које би дестимулирало рад недељом, 
предложио је председник Хрватске Уније послодаваца Мартин Евачић. 
Због великог одлива радне снаге, али и незадовољства запослених, рад недељом треба 
регулисати, додаје. Евачић сматра како се због нерадне недеље ништа значајно не би догодило 
јер би се потрошња прелила на суботу и понедељак. Послодавцима је поручио да би радника 
требало да плате 500 одсто за рад недељом. 
Изразивши наду да ће синдикати и послодавци заједно решити проблем и министру привреде 
послати поруку како је време да се у сектору трговине ограничи рад недељом, председник СССХ-
а Младен Новосел поручио је да ће се тиме хиљадама радница омогућити здравије пословно 
окружење. 
"Омогућићемо им да недељом буду са својим породицама, а профит неће пасти", рекао је. 

 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
http://sport.blic.rs/autori/vecernji
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Мали: "Пензије ће из године у годину само да се повећавају" 
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Синиша Мали данас је у Скупштини Србије ушао у полемику с 
послаником СРС Немањом Шаровићем. 
Министар Мали је рекао да ће, уз повећање плата и с још већим стопама раста, пензије у Србији 
из године у годину само расти. 
Шаровић је током расправе о амандманима на Предлог буџета за 2020.годину критиковао 
ранију одлуку владе да се пензионерима умање пензије због фискалне консолидације, рекавши 
да је влада могла тај новац да узме од невладиних организација или из других извора. 
Министар је приказао табелу с приказом тога како су се пензије кретале у периоду од 2001. 
године до данас. 
"Просечна пензије је 2001. године била 4.505 динара, 2002. године 6.130 динара, 2003. године 
7.390 динара, 2004. године 8.705 динара, 2005. године 10.658 динара, 2006. године 12.151 динар, 
2007. године 13.612 динара, 2008. године 17.639 динара, 2009. године 19.788 динара, 2010. 
године 19.890 динара, 2011. године 23.024 динара, 2012. године 23.024 динара, 2013. године 
23.947 динара, 2014. године 24.085 динара", прецизирао је Мали. 
Он је додао да су после мера фискалне консолидације од 2014. године пензије пале 2015. године 
на 23.196 динара, али је 2016. године пензија била већа и износила је 23.488 динара. 
Мали је истакао да је просечна пензија у 2017. години била 23.913 динара, 2018. године 25.278 
динара, а за првих осам месеци у 2019. година износила је чак 26.343 динара. 
Подсетио је да ће се од 2020. године пензије усклађивати на основу просечне плате и стопе 
инфлације, односно по швајцарском моделу, као и да ће од јануара идуће године бити веће за 
5,4 одсто. 
"Са применом швајцарске формуле имаћемо повећање у односу на 2014. између 13,7 и 14,9 
одсто. Оно што је још важније је да ће пензије само расти, а то не радимо из скупих кредита, уз 
раст јавног дуга као што је претходна власт довела државу до банкротства", рекао је Маил. 
Он је истакао да се већ трећу годину заредом повећавају и плате, те ће просечна у децембру бити 
већа од 500 евра. 
Мали је поручио Шаровићу и да "висина његовог гласа не говори о јачини његових аргумената" 
и да не мора да виче у парламенту. 
"Када питате где су пензије 2012.године и 2013.године, па рекли смо, нема, потрошио је Ђилас, 
узео у своје приватне фирме, јавни дуг дошао до 70 и нешто одсто БДП-а. Да ли су мере 
фискалне биле тешке? Јесу. И тешке и храбре", рекао је Мали и још једном захвалио 
пензионерима зато што су на себе преузели највећи терет. 
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Пилоти „прелећу” ИТ сектор за више од републичкеог просека 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Од 19 делатности за које Републички завод за статистику објављује податке о 

просечној нето заради, у септембру је само у девет просечна зарада била изнад републичке, која 

је тог месеца била 53.698 динара, док је у десет она била мања од просека на нивоу државе. 

У исто време, у септембру је у чак 14 области нето просечна плата била мања чак и од медијалне, 
која је подацима РЗС-а износила 41.547 динара. То пак значи да је знатно више запослених у 
Србији који зарађују мање од медијалне зараде, с обзиром на то да је реч о делатностима у 
којима ради велики број радника. 
У осам области просечна септембарска нето плата прелазила је 100.000 динара. На првом месту 
је, као и претходних месеци, ваздушни саобаћај с нето зарадом од 184.800 динара. Иза њега су 
запослени у рачунском програмирању, где је просечна зарада била 127.095 динара. Тако је 
њихова зарада знатно мања него у ваздушном саобаћају, а разлика је 57.705 динара, па заправо 
разлика у примањима у те две делатности премашује висину просечне зараде у републици за 
септембар. 
На трећем месту по висини просечне септембарска зараде су запослени у услужним 
делатностима у рударству, где је она зносила 125.563 динара, а потом следе они који раде у 
експлоатацији сирове нафте – 111.743 динара. Међу њима су и запослени у научном 
истраживању с просечном зарадом од 106.552 динара, производњи дуванских производа – 
104.948, кинематографији, телевизији и музичкој продукцији – 103.556 и финансијским 
услугама – 103.538. 
Ако се анализирају целокупне делатности, највећу просечну плату у септембру зарадили су 
запослени у информисању и комуникацијама – 96.545 динара, а потом у финансијским 
делатностима и делатностима осигурања – 93.505 динара. За њима следе запослени у 
снабдевању електричном енергијом, гасом и паром са зарадом од 88.166 динара и у рударству – 
83.630 динара. 
У јавном сектору у септембру највећа зарада исплаћена је запосленима у јавним државним 
предузећима – 73.072 динара, док су најмању имали они који раде у општинским јавним 
предузећима – 50.902 динара. Запослени у образовању и култури у септембру су зарађивали 
више од републичке просечне плате и остварили су 57.167 динара. Више од републичке плате, 
али мање од оне у образовању, бележе запослени у здравству, где је просечна зарада била 54.629 
динара. 
Значајне разлике 

Разлика између септембарских плата запослених у правним лицима и оних који раде код 
предузетника је чак 29.693 динара. Наиме, просечна септембарска плата запослених у правним 
лицима била је 54.147 динара, а они који раде код предузетника су тог месеца у просеку 
зарадили свега 28.454 динара. 
У чак 14 области које се налазе у оквиру 19 делатности за које РЗС саопштава просечну нето 
зараду, у септембру су просечне плате биле испод медијалне зараде за тај месец, односно у 
ковертама је било мање од 41.547 динара. Тако су радници у производњи одевних предмета 
имали просечну нето плату 34.373, производњи коже и предмете од коже – 37.602, производњи 
намештаја – 39.154, трговини на мало – 37.178 динара. Испод црте медијалне зараде нашли су се 
и они који раде у осталим стручним, научним и техничким делатностима, где је зарада у 
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септембру у просеку била 36.877 динара, делатностима путничких агенција, тур-оператера и 
резервација – 38.495, заштитним и истражним делатностима – 37.844, услугама одржавања 
објеката и околине – 36.624, социјалној заштити са смештајем – 38.676, поправци рачунара и 
предмета за личну употребу – 32.115 динара. Запослени који пружају остале личне услуге у 
септембру су у просеку зарадили 31.656 динара, а најтања коверта стигла је у џепове запослених 
у делатности припремања и послуживања хране и пића – 30.773 динара. 
 
 

У Босни и Херцеговини више од 400.000 незапослених 
Извор:Танјуг 

 

САРАЈЕВО: До краја октобра ове године у БиХ пријављене су 401.342 незапослене особе, што у 

односу на претодни месец представља смањење за око 2.000 људи или 0,5 одсто, подаци су 

Агенције за рад и запошљавање БиХ.  

Највише незапослених је на подручју ФБиХ, 308.214 особа, потом у Републици Српској, 85.923 
незапослене особе, те 7.205 незапослених у Брчко Дистрикту. 
Од укупног броја особа које траже запослење у БиХ, њих 229.060 или 57 одсто су жене, а остало 
су мушкарци, преноси Кликс. 
Највећи број евидентиране незапослености чине особе са трећим степеном образовања, КВ 
радници 32 одсто, затим радници са средњом стручном спремом 29 одсто, те НКВ радници 28 
одсто. 
С друге стране, у септембру ове године број запослених особа у БиХ износио је 822.259, од чега 
353.520 жена. 
Стопа незапослености младих између 15 и 24 године у БиХ износила је 33,8 одсто и мања је у 
односу на 2018. годину за пет одсто. 
 

 

 
 
Зајечар: Смањење броја незапослених на евиденцији не одражава 
реално стање 
Пише: Глас Зајечара 

 
Поједини медији пренели су вест да је незапосленост у Зајечару смањена за 20 процената. 
Трагом ове веси затражили смо званичне податке од Националне службе за запошљавање у 
Зајечару и добили одговор који упућује на закључак да смањење запослености није нужно 
последица запослења, преноси Глас Зајечара. 
Према званичним подацима Националне службе за запошљавање у Зајечару на дан 31. октобра 
2019. године на евиденцији НСЗ-а филијале Зајечар налазило се 4.751 лица, док је годину дана 
раније (2018) на евиденцији било 5.492 лица, дакле 741 лице мање. 
Међутим, ово  умањење  не значи да су сви који више нису на евиденције нашли посао и да је 
заиста смањен број незапослених. 
У евиденцију НСЗ, филијала Зајечар, са испоставама у периоду од 30.09.2018. до 30.09.2019. 
године уведено је 6585 лица, док лица која су уведена у евиденцију НСЗ, филијала Зајечар у 
периоду од 30.09.2018. до 30.09.2019. године је 3035 лица. 
Када је реч о брисању из евиденције НСЗ-а, кажу да је закон јасан и да се поступа у складу са 
њим. 

https://www.glas-zajecara.com/smanjenje-broja-nezaposlenih-na-evidenciji-ne-odrazava-realno-stanje/
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„У складу са Законом, незапослени се брише са евиденције ако без оправданог разлога не 
извршава своје обавезе према Националној служби.“ 
Са евиденције НСЗ, за подручије филијале Зајечар са испоставама, у периоду од 30.09.2018. до 
30.09.2019. године због нередовног јављања обрисано је 3328 лица, док је у истом периоду са из 
евиденције НСЗ филијала Зајечар обрисано 1647 лица. 
У истом периоду због неодазивања на позив на индивидуални разговор са евиденције НСЗ, 
филијала Зајечар са испоставама, обрисано је 531 лице, док је са евиденције НСЗ филијала 
Зајечар по истом основу обрисано 449 лица. 
Са евиденције НСЗ, филијала Зајечар са испоставама, због одласка у пензију обрисано је  149 
лица, док је са евиденције НСЗ филијала Зајечарзбог одласка у пензију обрисано 101 лице. 
По  основу засивања радног односа на одређено време са евиденције НСЗ, филијала Зајечар са 
испоставама у периоду од 30.09.2018. до 30.09.2019. године обрисано је  2311 лице, док је са 
евиденције НСЗ, филијала Зајечар, по истом основу у овом периоду обрисано 1116 лице. 
Због заснивања  радног односа на неодређено време са евиденције НСЗ, филијала Зајечар са 
испоставама, обрисано је 934 лица, док је са евиденције НСЗ, филијала Зајечар 
обисано 416 лица. 
По основу ангажмана на привременим и повременим пословима са евиденције НСЗ, филијала 
Зајечар са испоставама обрисана су 804 лица, док  су са евиденције НСЗ, филијала Зајечар, 
обрисана 398 лица. 
Због одласка у пензију са евиденције НСЗ, филијала Зајечар са испоставама обрисано је 210 
лица, док је са евиденције НСЗ, филијала Зајечар  обрисана 107 лица. 
Колико је заиста реална тврдња да је број незапослених умањен за 20% постаје јасније након 
сагледавања броја лица која се из различитих разлога више не налазе на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. 
Још увек у Зајечару има мало посла, а нарочито атрактивних радних места која би могла да 
задрже младе у овом граду. 
 
 

СССС: Укинути одредбе које омогућавају застрашивање синдикалаца 
Пише: Г. Влаовић 

 
Отказ који је добила председница Савеза самосталних синдиката Србије у фабрици ХеалтхЦаре 
Еуропе у Руми Драгана Божић представља напад на синдикални покрет, активисте који 
заступају радничке интересе, родну равноправност, људско и радничко достојанство. 
Због тога ће Савез самосталних синдиката Србије у потпуности подржати нашу чланицу 
Драгану Божић у борби да се исправи неправда која јој је начињена јер је евидентно да је отказ 
добила због синдикалног ангажмана, што је неприхватљиво – каже за Данас Душко Вуковић, 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, поводом отпуштања председнице 
подружнице те синдикалне централе из фабрике ХеалтхЦаре Еуропе.  
Према његовим речима, отказ је директна последица нелогичности одредаба Закона о раду које 
дозвољавају застрашивање синдикалних челника и активиста у предузећу на тај начин што 
омогућавају послодавцу да их кажњава због синдикалних активности и премешта на тежа и 
слабије плаћена радна места.  
– Због тога ћемо захтевати да се изменама Закона о раду те одредбе које саботирају и 
онемогућавају синдикалну борбу у предузећима укину. Када је пак реч о случају Драгане Божић, 
обратићемо се Министарству рада, Инспекцији рада, али исто тако и председнику Србије 
Александру Вучићу и премијерки Ани Брнабић како бисмо их упознали са неправдом која је 
почињена нашој чланици и како послодавци злоупотребљавају законске одредбе везане за 
радно право чијем доношењу је кумовала актуелна власт. Очекујемо да ће након деловања 
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надлежних неправда бити исправљена, односно да ће Драгана Божић бити враћена на посао – 
истиче наш саговорник.  
Правни експерт Бранко Павловић каже за Данас да су одредбе у Закону о раду које омогућавају 
послодавцу да застрашује синдикалне активисте штетне и да би их требало укинути.  
– Нема спора да су те одредбе погрешне и да би их требало елиминисати. Међутим, то 
истовремено не значи да послодавци и сада смеју тек тако да премештају раднике на слабије 
плаћена радна места и да их отпуштају ако они на то не пристану. Другим речима у конкретном 
случају је на суду да правилно процени да ли је било основа за пребацивање на друго радно 
место. Послодавац на то има право само у случају да ће радни процес да трпи. Ако то није случај, 
послодавац ни по садашњим законским одредбама нема право да премешта раднике ако за тим 
не постоји потреба – објашњава Павловић.  
Јуче смо контактирали и надлежне у фабрици ХеалтхЦаре Еуропе које смо овог пута успели да 
добијемо (подсећамо, прекјуче се на узастопне позиве нико није јављао). 
Речено нам је само да ће наш лист у току данашњег дана „добити деманти“ у писаној форми и да 
ће „у састављању његовог садржаја учествовати и адвокат који заступа интересе компаније“.  
Подсећања ради, Данас је у јучерашњем броју писао о отказу који је добила председница Савеза 
самосталних синдиката Србије у фабрици ХеалтхЦаре Еуропе у Руми Драгана Божић. Наша 
саговорница је том приликом истакла да је управо њено инсистирање као председнице 
синдиката, да се радници не шиканирају због коришћења боловања, да се смањи претерани 
прековремени рад, обезбеде већа средства за регрес и топли оброк као и исправни клима-
уређаји довело до отказа који је добила. 
 

 
Хрватски наставници се изјашњавају о понуди владе, штрајк 
настављен 
Пише: Бета 

 
Хрватски наставници и учитељи у штрајку данас и сутра ће се на референдуму изјашњавати о 
владиној понуди за понуди за прекид штрајка који траје већ више од месец дана. 
После маратонских преговора између Владе и синдиката, који су завршени касно синоћ, 
премијер Андреј Пленковић рекао је да влада нуди поступно повећања плата од 10,4 одсто кроз 
етапе, али не и повећање коефицијента сложености послова од 6,11 одсто, што учитељи и 
наставници траже. 
Тако би се, уколико би на референдуму запослени у образовању прихватили владин предлог, од 
1. децембра кроз додатак гранском колективном уговору плате повећале за три одсто и за један 
одсто од 1. јуна идуће године. 
Уз то би све јавне и државне службе добиле додатак од шест одсто на плату, али у три етапе – по 
два одсто у јануару, јуну и октобру. 
„Очекујемо да ће, након што синдикати спроведу одговарајуће процедуре, доћи до окончања 
штрајка и да ће кренути школе од петка“, рекао је Пленковић и најавио да би се о 
коефицијентима преговарало после избора, како не би било политизације. 
Представник синдиката Бранимир Михалинец рекао је да то није оно што синдикати траже, али 
да ће све препустити чланству, јер се ради о њиховим платама. 
Прошлу понуду владе наставници су одбили на референдуму. 
Преговори са синдикатима уследили су после великог протеста учитеља и наставника у 
понедељак у Загребу на којем се окупило више од 30.000 људи. Они су изнели захтев за 
повећањем коефицијената сложености послова и достојанством наставника. 
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Штрајк запослених у основним и средњим школама траје од 10. октобра када је влада одбила 
захтеве школских синдиката, а после циркуларног штрајка у оквиру којег су само повремено 
штрајковале све школе. Од прошлог уторка одвија се општи штрајк и нема наставе. 
Од почетка протеста влада није желела да преговара са синдикатима о повећању 
коелфицијената, већ им је нудила повећања плата кроз повећање основице. 
Уз наставнике је стало и више од 50 других синдиката, али и бројне организације цивилног 
друштва, појединци из јавног и политичког живота, као и родитељи окупљени у групе подршке 
на друштвеним мрежама. 
 

 

 
 
 

Ђорђевић: Нисмо ми криви ако радници прихвате да раде у условима 
мимо закона 
Аутор:ФоНет  
 
Министар за рад Зоран Ђорђевић поручио је да радници треба да траже своја права и да не 
пристају на услове рада, који нису у складу са законом. 
Он је указао и на то да Министарство није криво ако радници прихвате да раде у условима који 
су мимо закона и онога што им закон омогућава. 
"Ако се нешто деси, ми ћемо свакако да реагујемо, али највише зависи од радника", поручио је 
Ђордевић и додао да ће Министарство рада инсистирати на поштовању закона и да нико неће 
бити аболиран. 
Додао је и да су појачане контроле и надзори када је реч о безбедности на раду, па је смањен и 
број погибија. 
Ђорђевић је био учесник дебате у Скупштини Града, која је била посвечена унапређењу 
социјалног дијалога на локалном нивоу. 
Он је истакао да ће се залагати за јачање рада социјално-економских савета на локалном нивоу, 
јер су они покретачи и реализатори иницијатива за решавање конкретних проблема грађана. 
Према његовим речима, постоје три врсте социјално-екомомских савета на локалу - они који 
раде, они "раде, а у суштини не раде" и они који "уопште не раде". 
Градоначелник Београда Зоран Радојичић истакао је да рад социјално-економскохлг савета у 
Београду може да послужи као пример. Додао је да је главни циљ што бољи положај 
запослених. 
 

 

 
 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Унапређење социјалног дијалога у локалним самоуправама  
Извор:Студио Б 

 

Тема дебате, коју је је организовао Социјално-економски савет Града Београда, је унапређење 
социјалног дијалога у локалним самоуправама у Србији.  
Градоначелник Зоран Радојичић оцењује да је Социјално-економски савет Београда 
најинтензивнији рад и најзапаженије разултате остварио је у последње три године и да може 
бити пример другим локалним саветима. 
За Београд је важно да унија послодаваца да свој допринос заједно са синдикатима како би 
пословни амбијент у престоници био што бољи, истакао је Радојичић. 
– Кључни задатак овог савета је да заједно са представницима синдиката и послодаваца на 
саветодавном принципу размотри све одлуке Града Београда које утичу на положај запослених у 
Београду. Радом Социјално-економског савета најбоље се осликава одговорна политика града  у 
областима које се, пре свега, односе на положај запослених на територији Београда. Са једне 
стране су послодавци који креирају услове рада, а са друге синдикати који са аспекта права 
запослених и услова њиховог рада говоре о реалној ситуацији – рекао је градоначелник. 
Он је истакао да је посебно поносан на чињеницу да су у претходном периоду потписани 
појединачни и колективни уговори са свим јавним комуналним предузећима и њиховим 
репрезентативним синдикатима. 
– Поред јавних комуналних предузећа, колективни уговори потписани су и у оквиру Градске 
управе, као и у предшколским установама. Улога Социјално-економског савета у процесу 
преговарања са свим овим синдикатима до потписивања уговора била је веома драгоцена. 
Велики допринос раду Социјално-економског савета дала је и Унија послодаваца. Веома нам је 
значајно да приликом доношења важних одлука на седници Скупштине града претходно 
сагледамо и чујемо мишљење и сугестије Уније послодаваца, јер наш циљ јесте да правимо 
подстицајни привредни амбијент. Град Београд ће пружати сваку врсту подршке савету са 
циљем да се унапреди положај запослених, а самим тим и квалитет живота суграђана и 
свеукупни развој Београда – додао је Радојичић. 
Помоћник градоначелника Андреја Младеновић је истакао да је у последњих неколико година 
рад Социјално-економског савета „откочен”, јер није адекватно функционисао упркос чињеници 
да је основан пре више од 10 година. 
– Та иницијатва је ишла првенствено од синдиката. Они су претдстављали својеврстан 
„позитивни притисак”, како би се на локалном нивоу прихватило оно што се дешава на 
републичком. Током последњих година, покушали смо да отворимо различите теме и одржимо 
дијалог, јер суштина функционисања Социјално-економског савета јесте постојање дијалога. 
Планирамо да организујемо седнице овог савета у приградским општинама, где бисмо позвали 
представнике општина, предузећа, предузетнике који раде на тим територијама, као и друге 
организације и представнике синдиката – рекао је Младеновић. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да ово 
министарство није задовољно начином рада већине локалних социјално-економских савета. 
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– Наша жеља је да можда и личним залагањем пробамо да иницирамо промене, како би 
локални савети почели боље да функционишу. То смо покушали, пре свега, присуствовањем на 
њиховим седницама, али мислим да „на локалу” постоји проблем са разумевањем основне 
функције овог савета. Синдикати су предложили да се у тај посао крене регионалним 
принципом, а не локалним, како би после представници региона кренули да раде са локалним 
саветима. Уколико успемо у намери да побољшамо рад локалних социјално-економских савета, 
сигуран сам да ће се то позитивно одразити и на рад републичког Социјално-економског савета 
– рекао је Ђорђевић. 
 

 


