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За повећање животног стандарда, мању незапосленост и боље 

образовање: Влада усвојила Предлог буџета за 2020. годину  
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Синиша Мали нагласио је да је буџет за 2020. годину развојни 
Влада Србије је на данашњој седници усвојила Предлог Закона о буџету Србије за 2020. годину, 

којим се предвидају укупни приходи од 1.314,5 милијарди динара и расходи у висини 1.334,7 

милијарди динара, што даје предвидени дефицит од 20,2 милијарде динара, односно 0,3 одсто 

БДП. 

Министар финансија Синиша Мали нагласио је да је буџет за 2020. годину развојни, да се њиме 

подстиче даљи развој привреде и да је за следећу годину пројектован реални раст привреде од 4 

одсто. 

Што се тиче привредног раста у овој години, охрабрују процене за трећи квартал, по којима 

привредни раст износи 4,7 посто, тако да очекујемо да привредни раст до краја године буде и 

изнад пројектованих 3,5 посто. Улагање у образовање и иновације ће омогућити да Србија 

настави са високим и одрживим растом економије. Србија показује да може да оствари високе 

стопе раста без обзира на успоравање ЕУ економија. Према актуелној Фискалној стратегији, 

пројекција јавног дуга за централни ниво државе за 2020. годину је 50,3 одсто БДП, рекао је 

Мали. 

Министар финансија, саопштило је ресорно министарство, истакао је да је кључна 

карактеристика буџетске политике у 2020. години равномерна расподела фискалног простора 

на повећање животног стандарда, односно на повећање плата и пензија за око 1,3 одсто БДП, 

подстицај расту кроз повећање јавних инвестиција, и пореско растерећење рада. 

Он је додао да се овим предлогом буџета означава завршетак процеса консолидације јавних 

финансија и означава почетак развоја. 

У буџету је издвојено 295,4 милијарде динара на плате, као и 581,2 милијарде динара на пензије 

за наше најстарије суграђане. Према тзв. швајцарској формули, пензије ће следеће године расти 

за 5,4 одсто. Када је реч о капиталним инвестицијама, у предлогу буџета је у ту сврху предвидено 

198,9 милијарди динара, а највећи део тих средстава се односи на саобраћајну и железничку 

инфраструктуру. То значи да се овим буџетом означава почетак реализације Националног 

инвестиционог плана, навео је Мали. 

Повећали смо износ за унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине са 

овогодишњих 23,7 милијарде динара, на 59,4 милијарди динара за следећу годину. И оно што је 

посебно важно, повећали смо износ издвојених средстава за лечење ретких болести, који ће 

износити 2,4 милијарде динара, рекао је Мали. 

Он је прецизирао да су, када је реч о инфраструктури, издвојена средства за Моравски коридор, 

деоницу Појате - Прељина, за изградњу ауто-пута Београд - Сарајево, за изградњу 

саобраћајнице Рума - Шабац - Лозница, затим за деоницу Обреновац - Љиг, за деоницу Сурчин - 

Обреновац, као и за деоницу Нови Београд - Сурчин, за београдску обилазницу (деоница мост 
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преко реке Саве код Остружнице - Бубањ поток), брзу саобраћајницу Нови Сад - Рума, затим за 

деоницу Прељина - Пожега. 

У нацрту буџета су и пројекат мађарско-српске железнице, као и реконструкција железничке 

пруге Ниш - Димитровград. 

Министар је истакао и да је стратешки циљ Владе Србије смањење незапослености, и подсетио 

да ће се изменама Закона о порезу на доходак градана, који ће се ускоро наћи у скупштинској 

процедури, олакшати новозапошљавање. 

Њиме ће, како је казао, послодавци имати ослобађање од пореза на зараде и од пореза на ПИО 

уколико запосле лице које у току ове године није било у радном односу. 

У првој години ће имати ослобођење од 70 одсто, у другој 65 одсто и у последњој 60 одсто. 

Планирано је ослобађање од доприноса за ПИО у целости прве године, следеће 95 посто и треће 

85 посто. 

На тај начин, напоменуо је Мали, Србија ће се по стопи незапослености приближити земљама 

Европске Уније. 

Повећана су средства за улагање у образовање и иновације. Наставља се пројекат ”Повезане 

школе” који ће омогућити да до септембра 2020. на брз интернет буде повезано укупно 1.000 

школа, као и опремање још 10.000 дигиталних учионица. Како би омогућили најбоље услове за 

рад за ученике буџетирана су средства за опремање рачунарских кабинета у преко 400 школа. У 

буџету за 2020. су опредељена средства за реновирање десетине зграда основних и средњих 

школа, навео је министар финансија. 

Средства за Фонда за иновациону делатност су и у овом буџету повећана, док је за подршку 

развоју предузетништва обезбеђено три милијарде динара. Као подршка развоја науке 

удвостручена су средства за Фонд за науку на милијарду динара. 

За развој иновационе инфраструктуре су обезбедена средства за завршетак Дата центра у 

Крагујевцу, као и средства за завршетак Научно-технолошких паркова у Нишу и Новом Саду. 

Значајним повећањем буџет Канцеларије за информационе технологије и електронску управу је 

омогућен даљи развој еУправе увођењем нових сервиса попут Јединственог информационог 

система просвете, каже се у саопштењу. 

Министар финансија је закључио да очекује да ће следеће године Србија наставити убрзани 

развој и да је добра потврда досадашњих резултата то што је земља напредовала на Дуинг 

бизнис листи Светске банке за цетири места, као и што је рејтинг агенција Фитћ повецала 

кредитни рејтинг Србије са „ББ“ на „ББ+“, са стабилним изгледом за даље побољшање, а рејтинг 

агенција Моодy’с унапредила изгледе за повецање кредитног рејтинга Републике Србије са 

„стабилних“ на „позитивне“.  

 

Повећање плата на снази, у понедељак помоћ пензионерима  
Извор:Танјуг 

 

Пензионери ће добити једнократну помоћ у висини од 5.000 динара 
Повећање плата у јавном сектору, на основу ребаланса буџета, у петак је ступило на снагу, а у 

понедељак ће пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ у висини од 5.000 динара. 
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Скупштина Србије усвојила је у среду измене финансијског плана Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, на основу којих ће се пензионерима у Србији 
исплатити једнократна помоћ од 5.000 динара. 
Посланици Скупштине Србије усвојили су 7. октобра ребаланс буџета за 2019. годину којим је 
предвидено да се вишак у буџету од 46,6 милијарди динара искористи за повецање плата у 
јавном сектору од осам до 15 одсто, од. 1.новембра, за једнократну помоц пензионерима од по 
5.000 динара, за помоц грађанима који су задужени у швајцарским францима, као и за 
капиталне инвестиције. 
Министар финансија Синиша Мали рекао је раније да ће медицинске сестре добити највеце 
повецање од 15 одсто, следе доктори са 10 одсто, установе културе са такоде 10 одсто, док ће 
запослени у просвети и предшколству имати повећање од девет одсто, колико и запослени у 
установама социјалне заштите и МУП-у. 
Запослени у Управи царина и Пореској управи добиће повећање од осам одсто. 
 

 

 
 
 

На раду гине 50 људи годишње, а само једном кривац завршио у 
затвору 
Пише: Мирјана Н. Стевановић 

 
Инспекције су у првих седам месеци изашле више од 5.000 пута на терен, обилазили су фирме и 
разна градилишта, пронашли готово 2.000 радника на црно, разне неправилности, сачиниле 
записнике, проследиле надлежнима. 
И после тога није се десило готово ништа. Нема запаженијег реаговања државе на то, а 
илустрација су готово симболичне казне које се одреде у случајевима када се и утврди 
одговорност. 
За последњих неколико година запажена је била само једна затворска казна од четири године 
одређена за одговорног послодавца чија су четири непријављена радника страдала у Земуну, 
када се на њих обрушила земља, и још једна неправоснажна, од годину дана. 
Све остало се заврши као прекршај јер се закон не спроводи, а још ће тежа ситуација да буде 
када се усвоји овај нови, најављени закон о безбедности, који све своди на прекршаје – каже за 
Данас Горан Родић из Грађевинске коморе Србије и додаје да се на Западу у оваквим 
случајевима исплаћују милионске одштете, а одговорна лица осуђују на вишегодишње казне.  
Он објашњава да је домаћа грађевинска индустрија уништена, прво санкцијама 90-их, али још 
више у претходне две деценије. Неке од моћних фирми урушене су приватизацијом док су друге 
пред катанцем јер их држава редовно заобилази код великих инвестиција, чак и онда када 
понуде убедљиво ниже цене и далеко стручнија решења. 
Наводи пример Мостоградње, која је својевремено била 15. компанија у свету а сада је пред 
стечајем јер годинама раде као подизвођачи код страних „ташна-машна“ фирми за које су и 
пројектанти и извођачи. Подсећа и да је Енергопројект добио новог власника и да је преостао 
само Институт ЦИП.  
– Срамота је, радили смо капиталне пројекте, мостове, путеве а ни на једном нису биле домаће 
компаније. Иако су наши људи писали тендере, услови су били такви да чак ни домаћи гиганти 
нису могли да се пријаве. Мање послове власт додељује својим пријатељима и кумовима, већи 
иду странцима који овде имају два до три запослена, а за све по мизерним ценама ангажују 
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подизвођаче. Међу њима нису само домаће фирме, процењује се да на нашим градилиштима 
ради око 10.000 страних радника, ту су Турци, Албанци, Македонци, Кинези. Опрема коју они 
доносе не проверава се, није атестирана и тек ће се дешавати несреће уколико се у међувремену 
не укључе инспекције више министарстава – каже Родић и додаје да то није само проблем 
грађевинарства, већ да су и остали сектори привреде прошли на сличан начин.  
Иначе, у просеку годишње на раду погине најмање 50 радника, а бар трећина, неретко и 
половина несрећа догађа се на градилиштима, док је прерађивачка индустрија друга на списку 
високог ризика. Бар десет пута више је ексцесних догађаја са теже или лакше повређенима, а 
оно што посебно брине је да се у неким фабрикама несреће учестале, а пролазе без утврђене 
одговорности.  
Према подацима са сајта Министарства за рад, само у првих девет месеци ове године инспекције 
су, због повреда и смртних случајева изашле на терен 652 пута. Од тог броја, у 34 случаја разлог 
је била погибија радника, 544 ексцеса довело је до тешких повреда, 58 до лакших а 16 до 
колективних.  
Према речима Саше Димитријевића, председника Гранског синдиката грађевинарства 
Независност, од 53 смртна случаја на раду у прошлој години, Инспекторат за рад поднео је 40 
кривичних пријава а за првих девет месеци ове 27, али то није коначан број јер се у неким 
предметима још увек ради.  
– У последњих пет година поднето је укупно око 120 кривичних пријава, али у више од 40 одсто 
предмет застари или се одустало од гоњења. При том, више од половине пријава односи се на 
несреће у којима су страдали непријављени радници. Ни запрећене казне нису мале, 
прекршајне се крећу и до два милиона динара а кривичне од три до 12 година, али је проблем то 
што се оне у судовима вишеструко умањује, па се у прекршајном поступку наплати и до десет 
пута мањи износ, а у кривици имамо пресуде од шест месеци, године или године и по – каже 
Димитријевић и истиче да се највећи проблеми у безбедности јављају код фирми које немају 
синдикате, који иначе нису омиљени ни код власти ни код послодаваца. 
Сива зона највећи ризик  
– Кад имамо организацију, ми перманентно радимо на едукацији, учимо раднике да препознају 
ризике. Проблем је што код нас више нема великих грађевинских компанија у којима су раније 
постојале јаке службе које су водиле рачуна о безбедности и процедурама. Сада доминирају 
мале фирме, има их много јер се преко грађевине лако пере новац или добро зарађује на 
уштедама у опреми или безбедносној процедури. Додатна опасност је то што се 30 одсто послова 
одвија у сивој зони, без контроле, при чему се половина погибија дешава управо на таквим 
градилиштима – каже Димитријевић.  
 
 

Илић: Одговорност за колапс фабрике сносе Марјановић и генерални 
директор Младен Петковић 
Пише: З. Радовановић 

 
У Основном суду у Крагујевцу, за сутра заказан је глани претрес  у поступку против председника 
синдикалне организације Застава оружје Драгана Илића, на основу кривичне пријаве коју је 
против њега својевремено поднео Ивица Марјановић, председник фабричког Надзорног одбора, 
саопштио је, уочи викенда, оружарски  Синдикат. 
Појашњава се да се кривичној пријави председник Синдиката оптужује да је, током 
прошлогодшњих протеста оружара,  напао Ивицу Марјановића који је, том приликом, 
узмичући, ударио у шток врата, при чему је “наводно повредио кичму због чега је касније 
затражио лекарску помоћ на Војномедицинској академији”. 
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-Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу је подигло оптужницу против Драгана Илића, као 
председника Синдиката, да је извршио кривично дело напада на службено лице у вршењу 
службене дужности, и поред тога што нико од саслушаних сведока није видео да је Ивица 
Марјановић био нападнут, осим Амира Османагића који је такође припадник Министарства 
одбране и члан Надзорног одбора фабрике, саопштава  Синдикат. 
Додаје се да је Османагић је у Тужилаштву изјавио да је видео да је Драган Илић заузео „неки 
дрзак став у смислу да је деловало  као да хоће да се сукоби…“, због чега се Марјановић уплашио 
и бежећи ударио у шток врата.  Бивши генерални директор Заставе оружја, пуковник Милојко 
Брзаковић, у чијем кабинету се наводно догодио речени инцидент, за наш  лист је, иначе, у 
више наврата казао да он није видео да је било физичког обрачуна између Илића и 
Марјановића. Такав исказ је, колико је познато, дао  и пред надлежнима. 
Синдикална организација Заставе оружја оцењује да је почетак суђења председнику Синдиката 
“појачавање притиска како би се ослабио фабрички Синдикат, отупила његова борбеност и 
сузбила слобода мишљења, изражавања”. 
-Кривичну пријаву је поднео исти председник Надзорног одбора који је 9. априла  ове године 
године председнику Синдиката Драгану Илићу, након отказа,  забранио улазак у фабрички круг 
јер би тиме, како је наведено,  „угрозио интерес и безбедност државе Србије, Одбрамбене 
индустрије Србије, као и запослених због досадашњег синдикалног деловања“.,подсећају у 
оружарском Синдикату и поручују да ће и даље да обавештавају све међународне међународне 
политичке и синдикалне организације и инстируције “о гажењу синдикалних слобода и до сада 
незабележеном прогону којем је изложен јадена председник фабричког синдиката у Србији”. 
Наопоменимо и овом приликом да је прогон синдикалног вође крагујевачких оружара Драгана 
Илића кренуо непосредно по окончању прошлогодишњих уличних протеста и првог генералног 
штрајка радника Заставе оружја у новијој историји те фабрике, због противљења радника 
најављеној приватизацији тог и осталих војних предузећа и  захтева за побољшање 
материјалног стања и услова рада оружара. Недуго по окончању протеста, Илић је био  ухапшен, 
због наводног саобраћајног прекршај, и целу ноћ, како је обавестио јавност, шиканиран у 
крагујевачкој Полицијској управи, након чега су уследиле бројне кривичне пријаве. 
Пролетос, прецизније 8. априла, нови директор Заставе оружја,  фамозни Младен Петковић, 
који је у Крагујевац доведен из Крушика, а који је, како се сада показује, ту ваљевску фабрику 
оставио у колапсу, истерао је Илића с посла, због тога што се у друштву председника 
Самосталног синдиката Србије Љубисава Орбовића,  који дан пре тога,  није “чекирао” на 
фабричкој капији, јер је журио на састанак управо са директором  Петковићем у фабричкој 
управној згради. 
Председник НО Ивица Марјановић  већ сутрадан (9.априла)  парафирао је  решење којим се 
Илићу забрањује и улазак у фабррику… Након жестоке реакције међународне и домаће 
синдикалне и остале јаваности, Илић је, 127. априла враћен на посао, али тиме није пресатао 
његов прогон. Напротив… 
Илић јуче за наш лист каже да је Синдикат Заставе оружја од премијерке Ане Брнабић и 
министра одбране Александда Вулина у више наврата тражио да разреши фабрички Надзорни 
одбор, на челу са пуковником Ивицом Марјановићем. Влада и Министарство одбране  
одговорили недавно су  тако што су Марјановића поново именовали за председника НО Заставе 
оружја, што, према мишњењу Илића, не значи ништа друго до то да  је циљ актуелне државне 
власти у Србији да  се настави са девастацијом једине домаће фабрике оружја. 
Председник  оружарског Синдиката понавља да је ситуација у Застави оружју више него тешка, 
да је мешетарењем са кадровима, фабрички систем урушен, да недостају репроматеријал и 
опрема, те да су дугови од близу 17 милијарди динара и губици од скоро 30милиона евра, већ 
премашили вредност капитала фабрике, с тиме што дуговања константним растом камата 
настављају да се увећавају. 
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-Поред председника НО Ивице Марјановића, одговорност за  ситуацију у фабрици сноси и 
генерални директор Младен Петковић, који потписује све незаконите одлуке, тврди Илић у 
изјави нашем листу,  а који (лист ДАНАС)  већ дуже упозорава домаћу јавност да има индиција 
да су кадровање и пословање најзначајијих војних фабрика у земљи, уз подршку шефа БИА 
Братислава Гашића,  преузели трговци оружјем , пре свих  Слободан Тешић и фирма ГИМ, коју 
најчешће заступа  отац министра унутрашњих послова Небојше Стефановића – Бранко ( 
Стефановић). 
  
 

Стефановић: У Горњем Милановцу мање од пет одсто незапослених 
Пише: Бета 

 
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је данас у Горњем Милановцу да је 
та општина пример успешног модела рада, јер у њој има мање од 5 одсто незапослених. 
Стефановић је после разговора са начелником и полицијским службеницима у Горњем 
Милановцу, рекао да ће та полицијска станица од сутра бити појачана са пет нових полицајаца 
из Чачка, као и да ће следећим конкурсом Центра за основну полицијски обуку предвидети 
расписивање места и за ту станицу. 
Навео је и да је стање безбедности у Горњем Милановцу добро и да је евидентиран мали број 
кривичних дела, наводи се у саопштењу МУП-а. 
Према његовим речима, постоје планови за нове инвестиције и довођење компанија у Горњи 
Милановац. 
„Уз присуство директора јавних предузећа разговарали смо о изградњи укључења на ауто–пут и 
реконструкцији одређених путних праваца, што ће помоћи боље повезивање у овој општини“, 
рекао је Стефановић. 
 
 

Министарство: Извештаје о смрти радника у Чортановцима очекујемо 
у најкраћем року 
Пише: Данас Онлине 

 
Животи радника су најважнији, саопштило је Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и истакло да очекује извештаје надлежних о погибији радника на градилишту у 
Чортановцима. 
Како се наводи у саопштењу министарства, од свих грађевинских фирми које раде у Србији 
очекују да заштите животе и здравље радника као и да поштују све прописе у области 
безбедности и здравља на раду. 
„Људски живот је светиња и заштита радника мора бити на првом месту приликом реализације 
било ког пројекта и то је обавеза свих извођача радова. Изражавамо искрено саучешће 
породицама погинулих радника на градилишту вијадукта Чортановци, на деоници брзе пруге 
Београд-Будимпешта од Старе Пазове до Новог Сада“, саопштило је министасртво. 
Од инвеститора, “Инфраструктуре железнице Србије”, и главног извођача, „РЖД 
интернешенел“, очекују, нагласило је Министарство грађевине, да им у најкраћем року достави 
извештај о свим околностима у вези с погибијом радника. 
„Такође очекујемо извештај тужилаштва о поступању извођача и предузетим мерама да се 
заштити безбедност радника на градилишту“, закључује се у саопштењу. 
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Слога: Власт да прекине таблоидни и страначки прогон узбуњивача 
Пише: Бета 

 
Удружени синдикати Србије „Слога“ позвали су Владу Србије и њене институције, посебно 
Министарство унутрашњих послова (МУП) и Безбедносно информативну агенцију (БИА), да 
хитно прекину таблоидни прогон свих узбуњивача у Србији, посебно чланова и челника 
Синдиката полиције „Слога“ који се јавно изјашњавају као узбуњивачи у МУП Србије. 
Када је усвојен Закон о заштити узбуњивача, власт га је пуним устима промовисала наводећи да 
су узбуњивачи Србији потребни јер штите систем, навео је синдикат „Слога“ у саопштењу уз 
оцену да је очигледно да је власт  направила закон само за папир, јер се у он у пракси не 
спроводи. 
„Уместо аргументованих одговора на узбуњивање јавности у вези са кршењем закона и 
малверзацијама, добијају се крајње непримерени одговори преко режимских таблоида или у 
јавним наступима страначких првака у којима се узбуњивачи називају издајницима, шпијунима, 
непријатељима државе или настраним наказама, што је апсолутно неприхватљиво и крајње 
понижавајуће“, пише у саопштењу Слоге. 
Синдикат је додао да сви који су режирали таблоидно спиновање, писали и спроводили прогон 
и уништење поштених и моралних људи треба да одговарају пред законом. 
 

 
 
 

 
 

Буџет развојни - како доћи до четири посто раста 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Предлог буџета за 2020. годину изгледа оптималан, какав је и потребан једној 

економији у развоју, јер је акценат на инфраструктури, иновацијама, заштити животне средине 

и улагању у образовање, рекла је данас за Танјуг главна и одговорна уредница часописа Бизнис 

и Економетар Радојка Николић. 

"Све изгледа доста добро пројектовано а остаје да се види по ставкама како ће то изгледати, јер 
смо сада добили само основни оквир буџета", каже Николићева и додаје да "остаје да се види да 
ли ће моћи да се дође до тог раста од четири посто у следећој години колико је предвиђено". 
Она подсећа на зависност од кретања у ЕУ, поготово у Немачкој и Италији с којима Србија има 
највећу спољнотрговинску сарадњу а које су тренутно готово у рецесији, и додаје да "када успоре 
трендови у ЕУ и у свету, дође до успоравања и код нас". 
"Добро је што смо буџет добили на време а и да се поштују договорени оквири у аранжманима 
са ММФ-ом, Светском банком, а такође и наш Фискални савет који јако добро прати остварење 
фискалне политике ", каже Радојка Николић. 
Дефицит буџета је "ниско пројектован и добро је да је на тако ниском нивоу", оцењује она и 
додаје како је то нешто о чему би можда требало размислити. 
Према њеним речима, можда би требало више размислити и о растерећењу привреде, мада 
неких растерећења у предлогу има, као и подстицаја запошљавању. 
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"Растећење привреде је врло скромно, јер се ту иде постепено, ја верујем да има оправдања за ту 
врсту опрезности, али веће пореско растерећење по правилу може да подстакне привредни раст 
и веће запошљавање - можда би у том правцу требало нешто урадити", закључила је Радојка 
Николић. 
 
 

Више жена студира ИТ, а мање зарађују 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Седам одсто више девојака уписује ИТ студије у Србије од младића.  Младе, високо образоване, 

дигитално писмене жене, са снажном мотивацијом да се усавршавају, развију бизнис и боље 

зарађују представљају нову генерацију предузетница у Србији и по овим особинама мало 

заостају са својим мушким колегама. 

Ипак у дигиталном сектору код нас, али и у Европи и широм света, мушка доминација је и даље 
присутна. Програмска директорка Центра за истраживање јавних политика Бранка Анђелковић 
објашњавајући резултате истраживања “Родна нит дигиталног предузетништва: Смернице за 
економско оснаживање жена у економијама знања”, које је спроведено од новембра прошле до 
маја ове године, каже за “Дневник” да постоје значајне разлике између мушкараца и жена 
ангажованих путем дигиталних платформи, пре свега у погледу врсте посла које обављају и 
висине новчане накнаде коју примају, као и у погледу склоности ка регулисању свог правног 
сатуса на дигиталном тржишту рада. 
- Наиме, мушкарци су присутнији на дигиталним платформама од жена и доминирају у области 
са већом зарадом као што  су креативне индустрије и пружање ИТ услуга и у просеку зарађују 
три пута више него жене. С друге стране, жене су претежно запослене на делатностима које су 
мање плаћене и за које је потребан нижи степен квалификације, као што су пружање 
биротехничких услуга, унос података, писање и превођење, где је износ бруто зараде скоро 
дупло мањи него у креативним индустријама, маректингу и нарочито у ИТ-у – каже Бранка 
Анђелковић. 
Наша саговорница додаје да су платне разлике између жена и мушкараца у дигиталном свету  
присутне независно од правног статуса , па тако мушкарци чије пословање није правно 
регулисано зарађују дупло више од жена истог статуса, док предузетнци паушалци зарађују три 
пута више од жена. Такође, додаје, истраживање је показало да жене радије остају 
нерегистроване или се одлучују да порез плаћају као физичка лица. 
- На основу ових резултата можемо да закључимо да у домену плата дигитално предузетништво 
понавља образац класичног предузетништва што директно упућује на родну дискриминацију – 
истиче Бранка Анђелковић. 
На питање који је мотив жена за ангажовање на дигиталним платформама, Бранка Анђелковић 
одговара да истраживање показује да су жене подједнако мотивисане за дигитално 
предузетништво као и мушкарци и да генерално имају позитиван став о њему. 
- Жене које су учестовале у истраживању изразиле су спремност да се едукују, усавршавају и да 
стичу знања и вештине које би допринеле њиховом личном и професионалном развоју. Оне 
редовно прате стручне садржаје у области пословања, размењују информације и искуства са 
другим онлајн фриленсерима и фриленсеркама, контактирају потенцијалне клијенте на 
платформама и похађају стручне курсеве. Овакав приступ развоју људског капитала у складу је 
са захтевима глобалног тржишта рада како у традиционалном тако и у дигиталном окружењу, 
које захтева флексибилност и где су промене у понуди и потражњи вештина веома брзе – 
оцењује Бранка Анђелковић. 
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Жене предузенице су спремне да преузму ризик за дигитално предузетништво и то у истој мери 
у којој то чине и мушкарци. Основни проблем са којима се оне, али и мушкарци, сусрећу на 
дигиталном тржишту рада су правне и административне природе и укључују неразвијен систем 
пореских олакшица, неприступачно финансијско тржиште, као и проблем са финансијским 
пословањем, однос са банкама, одсуство информација и нејасноће у домену финансијских 
трансакција. 
- Ограничење offline света спутавају развој дигиталног предузетништва, нарочито када је у 
питању потреба за регулисањем статуса. Склоност дигиталних радника и радница нерегулисања 
статуса огледало је очекивања и страха у погледу неповољних законских решења по питању 
регулисања статуса и могућност приступа систему социјалне заштите, а мање израз одабира 
паушалог моделитета као жељене правне форме – објашњава Бранка Анђелковић.- Жене су у 
већем броју случајева у истраживању навеле неизвесност и несигурност запослења као један од 
ризика који их спречава да узму активнију улогу на дигиталном тржишту рада, док недостатак 
професионалних вештина и знања представља проблем и за мушкарце и за жене. Ипак, упркос 
евидетним разликама у погледу примања између мушкараца и жене, препрекама са којима се 
суочавају и ризицима којима су изложене, жене нису обесхрабрене и нису мање предузетне од 
мушкараца. 
Боље професионалне шансе и достојанствено радно окружење 

У погледу мотивације жене испитанице високо вреднују и могућност усаврашавања постојећих и 
стицања нових вештина, указује Бранка Анђелковић. 
- За многе ангажман путем дигиталних платформи представља начин да превазиђу проблем са 
којима се сусрећу на офлајн тржишту рада. На пример, 82 одсто испитаница навело је као мотив 
потребу за флаксибилнијим начином рада, 49 одсто жена мотивисано је потребном за стицање 
нових вештина, док 45 одсто има потребу за додатним приходима. У светлу ових налаза важно је 
напоменути да мотиви за превазилажење недостатка традиционалног тржишта рада нису 
економске природе, већ се тичу остваривања бољих професионалних шанси и достојанственог 
радног окружења – напоменула је Бранка Анђелковић. 
          
 

 
 

Струја поскупљује, министар каже - неће се значајно одразити на кућне 
буџете 
Извор: Н1 
 
Струја у Србији поскупеће од 1. децембра. Рачуни ће бити увећани за 3,9 одсто. Минимално, 
како каже министар енергетике Александара Антић. Да ли ће тај нови ударац на кућне буџете 
планиран, или је поскупљење, како тврде, поједини економости - популизам. 
Ако у јануару приметите да за струју дугујете између 100 и 150 динара више, иако кућне апарате 
нисте користили више него иначе, немојте се изненадити. Држава је одлучила да јој помогнете 
да енергетски систем буде одржив. 
"Ми дубоко верујемо да се ово неће значајно одразити на кућне буџете - ово ће бити мала 
подршка нашим енергетским компанијама", каже министар енергетике Александар Антић. 
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Поскупљење је неопходно, сматрају економисти, поручујући да ни увећана цена не одражава 
реалан однос инфлације, трошкова и инвестиција. 
Међународни монетарни фонд одавно од Србије тражи вишу цену, која је тренутно најјефтинија 
у региону. Та цена се, међутим, често пореди и са приходима грађана, који су, такође, међу 
најнижим у региону. Међутим, у Србији се, сматра професор Петар Ђукић, уместо јасне 
математике која би донела одржив развој енергетског система користи популизам, па се ценом 
струје - лицитира. 
"Ако гледате та поскупљења, видите да се то одвија на сваке две-три године, па се нагађа који ће 
то проценат бити - 5,7 ии 10 одсто, па онда пресуди, рецимо, председник Републике који каже - 
ја сам за поскупљење које неће много угрозити становништво. Струја у овој земљи као 
најфинији облик енергије - њена цена, поскупљења, располагање - не смеју да зависе ни од чије 
личне воље, ни од чије политике, па ни од политике ММФ-а ни његових препорука", сматра 
професор економије и одрживог развоја Петар Ђукић. 
У таквој ситуацији, сматра Ђукић, минимално повећање могло се покрити бољом 
организацијом рада енергетских предузећа, чије приходе користи како ко стигне. 
"То значи да се ЕПС-ом на известан начин управља у зависности од потреба у буџету, да се 
његова средства за инвестиције усмере или у државни буџет или неку инвестицију, а можда и 
као помоћ неком коме та помоћ баш и није неопходна", додаје Ђукић. 
Поскупљење се, иначе, не односи на привреду већ само на домаћинства, због чега министар 
Антић не очекује повећање цене осталих животних трошкова. 
 
 

Ђорђевић: Флексибилно радно време за све државне органе 
Аутор:Танјуг  
 
Министар за рад Зоран Ђорђевић најавио је да ће његово министарство предложити свим 
државним органима увођење флексибилног радног времена. 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања увело је за своје запослене 
флексибилно радно време, према којем радници могу радити најраније од седам или најкасније 
девет сати, и на тај начин распоредити своје осмочасовно радно време. 
"Ми смо анализирали коришћење флексибилног радног времена, како у иностранству, тако и 
великим компанијама. Уочили смо позитивне ефекте, од тога да су радници били задовољнији 
и ефикаснији, до уштеда. Природно је да смо ми први који смо то увели и који ћемо 
анализирати резултате и да то буде модел како ће сви други радити ако се покаже ефикасним", 
објаснио је Ђорђевић. 
Рекао је да не сумња у успешност флексибилног радног времена, истичући да је министарство 
било суочено са конкретним проблемом да су центри за социјални рад и нека одељења у 
општинама имала исто радно време, те су сваки дан долазила решења пред крај радног времена, 
због чега је постојала потреба да неки људи остају прековремено и да се плаћају прековремени 
сати. 
"Сада ће руководиоци моћи боље да организују радно време, и да некима кажу да долазе 
касније. Они ће бити задовољнији, а имаће својих осам сати рада", рекао је министар. 
Ђорђевић је истакао да је ово прва мера у циљу побољшања задовољства запослених на радном 
месту и додао да министарство гледа и ослушкује све што се у области рада чини у иностранству, 
али додаје да наша земља нема луксуз да експериментише превише, већ жели да користи туђа 
искуства и да будемо паметни без "дечијих болести". 
"Флексибилно радно време је пракса у свету у великим компанијама. Њихова анализа и њихови 
сектори за људске ресурсе кажу да су тиме запослени доста продуктивнији и срећнији", истакао 
је Ђорђевић. 

http://rs.n1info.com/journalist13/Tanjug-
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Весић: Ребаланс градског буџета за веће плате запослених 
Аутор:ФоНет  

 

Заменик градоначелника Београда Горан Весић изјавио је да је Градско веће града Београда 
утврдило Одлуку о ребалансу буџета града Београда за 2019. годину и упутило га Скупштини 
града Београда, саопштила је Градска информативна служба. 
"На основу одлуке Владе Србије од 1. новембра запослени у установама културе добијају 10 одсто 
веће плате, запослени у просвети и установама социјалне заштите примаће девет одсто веће 
плате, док ће запосленима у државној управи плате порасти за осам одсто", објаснио је Весић. 
Према његовим речима, "већ другу годину заредом запослени у Градској управи и градским 
јавним предузећима примају солидарну помоћ у износу од 41.800 динара једнократно, а ове 
године су запослени у предшколским установама примили у фебруару солидарну помоћ у 
износу 20.000 динара јер су њима плате брже расле и зато што Град Београд обезбеђује 
додатних шест одсто како им плате биле веће. Сада ће запослени у предшколским установама 
добити додатну једнократну помоћ од 5.000 динара на основу закључка Владе Србије". 
Он је најавио да ће "ове године ће први пут солидарну помоћ, као запослени у предшколским 
који су је примили у фебруару, добити запослени у установама културе и социјалне заштите". 
Укупна средства планирана ребалансом буџета града Беграда и градских општина по Одлуци о 
изменама и допунама одлуке о буџету износе 134.316.365.422 динара. 
Предложени расходи за запослене повећани су за износ од 427,7 милиона динара, или за 3,38 
одстоу односу на ову врсту расхода утврђену претходном изменом Одлуке о буџету. 
Буџет Града Београда за 2020. годину износиће, заједно са буџетима градских општина, 
143.022.896.488,00 динара или 1.205.926.617 евра. 
Нацрт градског буџета за 2020. годину се од 24. октобра до 10. новембра налази на званичном 
сајту Града Београда. 
 

 

Ранђеловић о буџету: Раст БДП од четири одсто могућ, али тренутно 
неизвестан 
Аутор:Н1 Београд  

 

Раст бруто домаћег производа од четири одсто, на основу којег је и пројектован буџет за 2020. 
годину, могуће је достићи, али то је тренутно неизвесно, јер још није познато са којом стопом 
раста ћемо завршити ову годину, оценио је у Дневнику Н1 Саша Ранђеловић, професор на 
Економском факултету. 
Како каже, буџет је делимично развојни, са две позитивне ствари. 
"Једна, да је усвојен на време, а друга, да је законом предвиђен умерен фискални дефицит 
усклађен са нивоом јавног дуга и стањем привреде". 
Ранђеловић је коментарисао и одлуку о повећању јавних инвестиција на 4,2 одсто бруто домаћег 
производа. 
"Повећање јавних инвестиција јесте један од добрих начина за подстицање раста привреде, али 
да би повећање јавних инвестиција имало утицаја на раст привреде, није довољно само да 
повећате укупна издвајања, већ да те инвестиције усмерите на адекватне намене. Ту пре свега 
мислим да је неопходно да направимо искорак, односно прелаз са систрема селекције 
инвестиционих пројеката заснованог на субјективној процени, ка методолошки утемељној 
селекцији заснованој на анализама трошкова и користи", рекао је Ранђеловић. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Влада усвојила Предлог Закона о буџету за 2020. 
Аутор:Бета  

 

Влада Србије је на данашњој седници усвојила Предлог Закона о буџету Србије за 2020. годину, 
којим је предвиђен дефицит од 20,2 милијарде динара, односно 0,3 одсто БДП-а, саопштило је 
Министарство финансија. Укупни приходи су предвиђени у висини 1.314,5 милијарди динара и 
расходи у висини 1.334,7 милијарди динара. Према речима министра финансија, овим буџетом 
се завршава период консолидације јавних финансија и улази у развојни период. 
Министар финансија Синиша Мали је нагласио да је буџет за 2020. годину развојни, а да се 
њиме постиче даљи развој привреде и додао да је за следећу годину пројектован реални раст 
привреде од 4 одсто, наведено је у саопштењу. 
"Што се тиче привредног раста у овој години, охрабрују процене за трећи квартал, по којима 
привредни раст износи 4,7 одсто, тако да очекујемо да привредни раст до краја године буде и 
изнад пројектованих 3,5 одсто. Улагање у образовање и иновације ће омогућити да Србија 
настави са високим и одрживим растом економије. Србија показује да може да оствари високе 
стопе раста без обзира на успоравање ЕУ економија", рекао је Мали. 
Додао је да је према актуелној Фискалној стратегији пројекција јавног дуга за 2020. годину на 
централном нивоу државе 50,3 одсто БДП. 
Мали је истакао да је кључна карактеристика буџетске политике у 2020. години равномерна, 
како је навео, расподела фискалног простора на повећање животног стандарда, односно на 
повећање плата и пензија за око 1,3 одсто БДП-а, подстицај расту кроз повећање јавних 
инвестиција, и пореско растерећење рада. 
Мали је оценио да се поменутим предлогом буџета означава завршетак процеса консолидације 
јавних финансија и означава почетак развоја. 
"У буџету је издвојено 295,4 милијарде динара наплате, као и 581,2 милијарде динара на пензије 
за наше најстарије суграђане. Према тзв. швајцарској формули, пензије ће следеће године расти 
за 5,4 одсто. Када је реч о капиталним инвестицијама, у предлогу буџета је у ту сврху предвиђено 
198,9 милијарди динара, а највећи део тих средстава се односи на саобраћајну и железничку 
инфраструктуру", рекао је Мали. 
Додао је да се тим буџетом означава почетак реализације Националног инвестиционог плана. 
Он је рекао да је повећан износ за унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине, као 
и да је повећан износ издвојених средстава за лечење ретких болести. 
Мали је прецизирао да су, када је реч о инфраструктури, издвојена средства за Моравски 
коридор, деоницу Појате – Прељина, за изградњу аутопута Београд – Сарајево, за изградњу 
саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница, затим за деоницу Обреновац – Љиг, за деоницу 
Сурчин – Обреновац, као и за деоницу НовиБеоград – Сурчин, за београдску обилазницу. 
Додао је да су средства издвојена и за брзу саобраћајницу Нови Сад – Рума, деоницу Прељина – 
Пожега, пројекат мађарско – српске железнице, као и реконструкција железничке пруге Ниш – 
Димитровград. 
Министар је истакао и да је стратешки циљ Владе Србије смањење незапослености, и подсетио 
да ће се изменама Закона о порезу на доходак грађана, који ће се ускоро наћи у скупштинској 
процедури, олакшати новозапошљавање и додао да ће се на тај начин Србија ће по стопи 
незапослености приближити земљама ЕУ. 
"Повећана су средства за улагање у образовање и иновације. Наставља се пројекат 'Повезане 
школе' који ће омогућити да до септембра 2020. на брз интернет буде повезано укупно 1.000 
школа, као и опремање још 10.000 дигиталних учионица", рекао је Мали. 
Додао је да су повећана и средства Фонда за иновациону делатност, као и да су за подршку 
развоја науке удвостручена средства за Фонд за науку на милијарду динара. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"За развој иновационе инфраструктуре су обезбеђена средства за завршетак Дата центра у 
Крагујевцу, као и средства за завршетак Научно-технолошких паркова у Нишу и Новом Саду", 
рекао је Мали. 
Мали је оценио да очекује да ће следеће године Србија наставити убрзани развој и да је потврда 
тога напредак на Дуинг бизнис листи Светске банке и то што је рејтинг агенција Фитцх повећала 
кредитни рејтинг Србије са "ББ" на "ББ+". Додао је да је рејтинг агенција Моодy’с унапредила 
изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије са "стабилних" на "позитивне", наведено је у 
саопштењу.   
 

 

 

 
 

Aко запосле нове раднике плаћају мањи порез 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Циљ ових повластица је да се смањи незапосленост, поручују у Пореској управи. – Нове измeнe 

закона предвиђају и ослобађање од плаћања доприноса за ПИО у целости прве године, следеће 

95 одсто и треће 85 одсто 

Послодавци који су недавно покренули свој бизнис и запослили нове раднике имају право на 
повраћај дела пореза плаћеног на зараду за исплате закључно са 31. децембром 2019. године. 
Услови су да су запослени били пријављени у Централни регистар за обавезно социјално 
осигурање, да је послодавац с њима закључио уговор о раду, као и да је новопечени радник пола 
године пре тога био пријављен Националној служби за запошљавање. 
Како кажу у Пореској управи Србије, циљ свих ових повластица је да се подстакне оснивање 
нових привредних друштава, односно предузетничких радњи, како би се смањио број 
незапослених. Значајне олакшице добијају и предузетници који тек планирају да покрену посао, 
а што је већи број нових радника већи ће бити и проценат повраћаја плаћеног пореза. Уколико 
послодавац запосли од једног до девет радника имаће право на повраћај 65 одсто пореза 
плаћеног на зараду. Уколико, додају у Пореској управи, послодавац развија озбиљнији бизнис и 
треба му већи број радника, па упосли нових 99, имаће право на повраћај 70 одсто од плаћеног 
пореза на зараде. За послодавце који запосле 100 и више радника предвиђен је још већи 
повраћај – око 75 одсто пореза плаћеног на зараде. 
Како се може видети на сајту Пореске управе, постоји и друга врста олакшица и односи се на 
оснивање нових предузетничких радњи, односно нових правних лица. Онај ко оснује фирму и 
заснује у њој и радни однос, као и власник предузетничке радње који се определи за исплату 
личне зараде имаће право на пореско ослобођење од плаћања пореза и доприноса у наредних 12 
месеци до износа од 37.000 динара нето. 
Славица Савичић, државни секретар у Министарству финансија, изјавила је јуче да су у 
припреми и нове измене Закона о порезу на доходак грађана, те да ће нова законска решења 
свакако довести до новог запошљавања. Идеја је да радници заснују радни однос током следеће 
године, а послодавци ће на тај начин имати олакшице. Предлог је да се у првој години ослободе 
пореза на зараде од 70 одсто, у другој 65 одсто и у последњој 60 одсто. Планирано је ослобађање 
од доприноса за ПИО у целости прве године, следеће 95 одсто и треће 85 одсто, објаснила је 
Савичићева. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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– Мере се односе на оне који нису били запослени ове године, односно нису имали статус 
осигураника запосленог. Ако се запосле до краја априла 2020. године, тада имају право на 
подстицаје. Друга категорија су млади који ће завршити школу до краја године, нису запослени 
и нису предузетници у прва четири месеца следеће године. Они ће, ако се запосле до краја 
следеће године, такође имати право на подстицаје – казала је Савичићева и додала да је 
предвиђена мера везана за особу, за појединца, преноси Танјуг. – Ако тај појединац буде мењао 
посао у наредне три године, сваки послодавац који га ангажује имаће право на подстицаје – 
додала је Савичићева. 
 
 

Од почетка године 17 радника страдало на градилиштима 
Аутор: Марија Бракочевић 

 

Осим мајстора из Србије, на градилиштима у нашој земљи најчешће су ангажовани радници из 

Турске, Албаније, Македоније, Азерјбејџана, Таџикистана, Индије… 

Двојица турских држављана, старости 24 и 25 година, који су били ангажовани на изградњи 
тунела на железничкој пруги Београд – Нови Сад, погинула су јуче ујутро на градилишту код 
Чортановаца. До несреће је дошло на делу где се гради вијадукт, а како су за „Политику” 
потврдили у компанији РЖД „Интернешенел д. о. о.”, која је главни извођач радова, страдале 
раднике ангажовао је подизвођач радова – турска компанија „Рејл тек”, и имали су регуларне 
уговоре о раду. Погинули су после пада са висине од 20 метара, додали су у руским 
железницама, и то док су обављали бетонске радове на вијадукту. На место несреће одмах су се 
упутили МУП и инспекција рада како би обавили увиђај, али о томе да ли су радници у тренутку 
обављања посла имали заштитну опрему за рад, у компанији РЖД „Интернешенел д. о. о.” ипак 
нису желели да говоре. Једино је извесно да се несрећа догодила када се из за сада непознатих 
разлога преврнула корпа у којој су се налазила два радника. После информације о њиховој 
погибији, по сопственој иницијативи, и заштитник грађана покренуо је поступак контроле 
законитости и правилности рада органа надлежних за поступање у конкретном случају, 
затраживши од Инспектората за рад да у наредних 15 дана обавести институцију о мерама које 
је предузимао. 
У наредним данима инспекција би требало да утврди да ли је и на који начин урађен пројекат 
обезбеђења градилишта, да ли су скеле на градилишту исправно постављене, јесу ли радници 
пре изласка на терен прошли све лекарске прегледе и били обучени за рад на висини… 
– У случају да су прошли све процедуре и ангажовани од стране подизвођача на градилишту уз 
регуларне уговоре о раду, њихове породице могу да очекују обештећење. Ако су, пак, били 
нелегално ангажовани, што је чест случај у Србији, онда су радили на сопствени ризик – 
подсећа Горан Родић, потпредседник Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, и 
додаје да га погибија радника на овом градилишту није посебно изненадила јер га, како каже, 
сматра проблематичним и рискантним за рад. 
– Површина на којој се тамо ради иначе није велика. Реч је о стубовима вијадукта око којих се 
налазе такозване лаке алуминијумске скеле. Оне се фактички увијају као спирала око тих 
стубова, а на врху се налазе мале површине по којима се радници крећу. Зато они морају да 
имају специјалне појасеве, да буду везани на тој висини. Горе би требало да се налази и сајла 
или ограда за коју треба да се закачи појас, па би, ако се, на пример, оклизне, радник требало да 
остане да виси, а не да падне – појашњава Родић, и додаје да би градилиште морало да има и 
инжењере, пројекат за безбедност и пројекат скеле која је од стране надзора примљена за 
коришћење. 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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У Министарству за рад напомињу да детаљне информације о трагедији која се догодила на 
градилишту у Чортановцима не могу да дају, јер је реч о повредама на раду са смртним исходом, 
па се због тога најпре чека завршетак истраге МУП-а. Иначе, у инспекцијским контролама од 
почетка године затечено је 10.240 грађана како раде на црно. До прошлог месеца инспектори 
рада обавили су 45.891 инспекцијски надзор, а подаци показују да је највише таквих радника 
било у делатности услуга смештаја и исхране, трговине и, наравно, грађевинарства. Кад је реч о 
инспекцијским надзорима поводом повреда на раду, у Инспекторату за рад за „Политику” 
подсећају да су инспектори од почетка ове године окончали 652 таква надзора, од којих су 34 
поводом смртних (20 надзора) и тешких повреда на раду са смртним исходом (14 надзора), док 
је 16 надзора поводом колективних, 544 надзора поводом тешких и 58 надзора поводом лаких 
повреда на раду. Највише смртно страдалих било је у грађевинарству, а инспекција рада је 
управо у тој делатности окончала 17 надзора поводом смртних и тешких повреда на раду са 
смртним исходом. 
– Грађевинарство и индустрија спадају у најризичније делатности, а најугроженија занимања 
запослених су грађевински радници различитих профила – НК радници, армирачи, тесари, 
зидари, возачи, аутомеханичари, помоћни радници, електромонтери, бравари заваривачи и 
руковаоци дизалицама и крановима – набрајају у Инспекторату за рад. 
Осим мајстора из Србије, на градилиштима у нашој земљи најчешће су ангажовани и радници 
из Турске, Албаније, Македоније, Азербејџана, Таџикистана, Индије… Они су, како додаје 
Родић, углавном упослени на привременим пословима и најчешће раде на црно. Таквих у земљи 
тренутно има између 7.000 и 10.000. Реч је у највећој мери о странцима који обављају најтеже 
физичке послове, нису квалификована радна снага, већ раде као помоћни радници, копају или 
утоварују робу. Разлог за ангажман таквих странаца је мањак домаће радне снаге, која се све 
више исељава из земље, најчешће у потрази за бољом зарадом. 
 
 

„Гоша” продата за четвртину процењене вредности 
Извор:Танјуг 
 
Фабрика шинских возила „Гоша”, која је у стечају четврти пут, продата је смедеревском „ 
Желвозу 026” за милион евра. 
Вредност фабрике била је процењена на више од 514 милиона динара (4.373.000 евра), а пошто 
је понуда мања од 50 одсто те вредности, сагласност за продају дао је одбор поверилаца, пренео 
је Танјуг. 
Поред „Желвоза 026”, понуду, од 500.000 евра, дала је МИН „Локомотива” из Ниша. 
Из „Желвоза” поручују да ће покренути производњу и обезбедити посао за 300 радника. 
 

 


