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Radnici FIjata bili su na PLAĆENOM ODSUSTVU od marta i od 2. 
septembra se spremaju nove PROMENE 

 S. L. 

Proizvodnja automobila "500 L" u fabrici Fijata u Kragujevcu biće nastavljena od 2. septembra, kada 
se radnici vraćaju na posao posle pauze od 20. jula. 

Od srede 2. septembra, svi radnici se vraćaju na posao i počinje ponovo proizvodnja "fijata 500 L", 
njih ukupno oko 2.400. 

Prošle godine za zaposlene je zbog prinudnih odmora bilo neradno čak 147 od ukupno oko 220 radnih 
dana, što znači da montažne i proizvodne trake nisu bile u funkciji više od pola godina. Ove godine 
2.400 zaposlenih od 16. marta bilo je na plaćenom odsustvu na kome primaju 65 odsto svojih zarada 

Dva miliona judi narednih dana dobija informaciju o POVEĆANJU PRIMANJA Mali: Sa 
MMF o penzionerima 

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je za Tanjug da će jedna od tema na sastanku sa predstavnicima 
MeĎunarodnog monetarnog fonda (MMF) u oktobru biti dorada švajcarskog modela rasta penzija, a 
koji podrazumeva da se rast penzija uskladi sa rastom plata i inflacije. 

Mali kaže da je švajcarski model rasta penzija najbolji mogući model koji štiti interese penzionera 
kojih je oko 1,7 miliona u Srbiji. 

"Mi ćemo u narednih nekoliko dana imati informaciju oko planiranog povećanja penzija za narednu 
godinu, s obzirom da upravo završavamo analizu rasta plata i inflacije do septembra", rekao je Mali. 

Najavljuje da će ti podaci biti javno objavljeni, kao i da će do kraja sledeće nedelje Vlada Srbije izaći sa 
predlogom o povećanju minimalne zarade za 2021. godinu koju prima oko 350.000 radnika. 

"Bez obzira na velike probleme koje postoje u funkcionisanju globalne ekonomije, u Srbiji stvari idu 
koliko-toliko normalno. Dakle, idemo sa povećanjem i sigurno da ćemo ići sa povećanjem minimalne 
zarade i sa povećanjem penzija za 2021. godinu", naglasio je Mali. 

Na pitanje da li će biti povećanja plata u javnom sektoru do kraja godine, Mali kaže da je o tome rano 
govoriti dok u oktobru ne stignu podaci o prilivu PDV-a u budžet. 

"Bolji su nam prilivi u budžet u junu i julu nego što smo predvideli, a isto važi i za prvu 
polovinu avgusta", istakao je Mali i dodao da će u oktobru biti spreman i Predlog 
budžeta za 2021. godinu i da će se tada znati koliko će biti povećanje plata. 

https://www.blic.rs/autori/s-l
https://www.blic.rs/biznis/vesti/produzen-prinudni-odmor-kakva-sudbina-ceka-2400-zaposlenih-u-fijatu-u-kragujevcu/hk9zn71
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Ističe da državi jeste prioritet zadržavanje i podizanje životnog standarda graĎana Srbije, što su dokaz 
jake mere podrške privredi tokom krize, ali, naglašava, da treba biti odgovoran i ne dopustiti da se 
naruži ravnoteža u budžetu i makroekonomska ravnoteža. 

Švajcarska formula za rast penzija znači da za 1,7 miliona penzionera u Srbiji se penzije povećavaju po 
modelu koji podrazumeva uskladjivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade. 

VUĈIĆ OBRADOVAO PENZIONERE "Sledi znaĉajno POVEĆANJE penzija" 

 I.R. 

Penzioneri mogu da računaju na povećanje penzija, svakako ne beznačajno, izjavio je danas 
predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

On je gostujući na TV Pink rekao da je Srbija na istorijskom minimumu kada se govori o 
nezaposlenosti. 

"Penzije koje rastu biće opet značajno uvećane, i nadam se da će država da pomogne poslodavcima. 
Minimalac je bio 15.900, a danas je 30.022 minimalac, ali takoĎe ćemo povećati minimalac. 
Pokušaćemo da pomognemo poslodavcima, da ne bi otpuštali radnike. Moramo da mislimo na njih a 
ne da im stavljamo omču", rekao je Vučić. 

"Prvi put će biti ispod 7,5 odsto za drugi kvartal, odnosno na nivou najrazvijenijih 
zemalja", kazao je Vuĉić. 

On je dodao da je Srbija popularna u delu regiona, zapadni balkan plus hrvatska, samo kada se 
izvinjavala i kada je ekonomski bila na kolenima. Tada se pričalo o prijateljstvu i bratstvu. 

"Hrvatska neće da pokaže našu stopu rasta, jer bi to bio šok za njih i njihove graĎane. Hiljade tektova 
je bilo o meni, negativnih u proteklom periodu. Ne mogu da doĎu ni do bazične isitne što se prikazuje 
za celu evropu. Meni Nemci čestitaju, to ne možete da sakrijete. Ovi drugi ne smeju ni da pokažu 
rezultate jer misle da su pametniji i bolji od nas. Kako da objasnite da imamo manje nezaposlenih 
nego sto ih ima 20 zemalja EU, od ponedeljka zvanično", rekao je Vučić. 

Moraćemo jos mnogo toga da radimo do kraja godine, da plaćamo sve sto možemo, da završavamo 
gasovod, koridore, dodao je predsednik. 

 

MALI: Tražiće se kompromisno rešenje za visinu minimalca 

E.B.T. 
 
On je istakao da će se tražiti kompromisno rešenje kojim će, u trenutnoj krizi 
izazavanoj pandemijom, biti zadovoljni i radnici i poslodavci. 

https://sport.blic.rs/autori/ir
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- Cela ekonomija globalno, a ne samo Srbija, u krizi je i zato moramo biti oprezni i pametni - 
objasnio je Mali. - Radimo analize i Vlada će do kraja naredne nedelje izaći sa predlogom 
minimalne zarade, pa ćemo na kraju sesti i sa poslodavcima i sindikatima da naĎemo kompromis.  

Prema njegovim rečima minimalna zarada u glavi graĎana Srbije znači da se životni standard 
poboljšava, ali da s druge strane, treba imati u vidu i interese poslodavaca, jer preveliko povećanje 
minimalca vodi u sivu zonu i otpuštanje radnika. Zbog toga je, kako ist iče, balans veoma važan. 

- Ja se minimalnom zaradom bavim poslednje dve godine, uvek smo nalazili dobro i kompromisno 
rešenje, tako da nemam sumnju da ćemo naći i ove godine - naveo je ministar. 

Mali je podsetio da je prošle godine minimalna zarada povećana za najveći apsolutni iznos od 
3.000 dinara, i da sada iznosi 30.022 dinara. 

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta zvanično su u utorak, 25. avgusta, počeli pregovore o visini 
minimalne zarade za 2021. godinu. Na sastanku su sindikati zatražili da minimalna  zarada bude u 
iznosu minimalne potrošačke korpe od 37.500 dinara, a poslodavci da rast minimalca ne padne na 
teret privrede. 

Na skupu su bili pregovarački timovi Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, Unije 
poslodavaca Srbije, kao i Ministarstva za rad i Ministarstva finansija. 

 

Мали: Са ММФ-ом у октобру о доради швајцарске формуле 

 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је за Танјуг да ће једна од тема на састанку са 
представницима Међународног монетарног фонда (ММФ) у октобру бити дорада швајцарског 
модела раста пензија, а који подразумева да се раст пензија усклади са растом плата и 
инфлације. 

Мали каже да је швајцарски модел раста пензија најбољи могући модел који штити интересе 
пензионера. 

„Ми ћемо у наредних неколико дана имати информацију око планираног повећања пензија за 
наредну годину, с обзиром да управо завршавамо анализу раста плата и инфлације до 
септембра”, рекао је Мали. 

Најављује да ће ти подаци бити јавно објављени, као и да ће до краја следеће недеље Влада 
Србије изаћи са предлогом о повећању минималне зараде за 2021. годину. 

„Без обзира на велике проблеме које постоје у функционисању глобалне економије, у Србији 
ствари иду колико-толико нормално. Дакле, идемо са повећањем и сигурно да ћемо ићи са 
повећањем минималне зараде и са повећањем пензија за 2021. годину”, нагласио је Мали. 

http://www.politika.rs/
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На питање да ли ће бити повећања плата у јавном сектору до краја године, Мали каже да је о 
томе рано говорити док у октобру не стигну подаци о приливу ПДВ-а у буџет. 

„Бољи су нам приливи у буџет у јуну и јулу него што смо предвидели, а исто важи и за прву 
половину августа”, истакао је Мали и додао да ће у октобру бити спреман и Предлог буџета за 
2021. годину и да ће се тада знати колико ће бити повећање плата. 

Истиче да држави јесте приоритет задржавање и подизање животног стандарда грађана 
Србије, што су доказ јаке мере подршке привреди током кризе, али, наглашава, да треба бити 
одговоран и не допустити да се наружи равнотежа у буџету и макроекономска равнотежа. 

Швајцарска формула за раст пензија значи да за 1,7 милиона пензионера у Србији се пензије 
повећавају по моделу који подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста 
просечне зараде. 

Најнижа пензија у Малом Црнићу – највиша на Савском венцу 

Пензионери у овом месту на територији Пожаревца месечно добијају по 13.846 
динара. – Највишу пензију од скоро 140.000 динара примају 33 пензионера 

 
Учешће просечне јунске пензије од 27.775 динара у просечној нето заради, која је за исти месец 
износила 59.740 динара, јесте 46,49 одсто, узимајући у обзир све категорије пензионера. 
Уколико се упореде само примања пензионера ПИО фонда запослених, онда је то учешће 
испод 50 одсто – 49,6, самосталних делатности 45,1 проценат. Најнижа примања 
пољопривредних пензионера с просечном пензијом од 11.885 динара учествују у зарадама с 
19,89 одсто. 

Будући да се примања за око 1,7 милиона пензионера неће повећавати пре почетка наредне 
године, ово учешће пензија у зарадама највероватније ће склизнути за који проценат, уколико 
зараде буду расле. Управо је то и разлог због кога су пензионери тражили пре почетка 
пандемије короне да се швајцарска формула појача додатном заштитном мером, а то је да им 
пензије не падају испод 50 одсто од просечне зараде. А ако до тога дође, да се иде на ванредно 
аутоматско усклађивање. 

Ако се посматрају примања пензионера по општинама, статистика ПИО фонда показује да 
највећа примања и даље имају најстарији у три београдске општине – Савски венац, који и 
даље држи убедљиво прво место с просеком од 44,662 динара, Стари град – 42,751 и Врачар – 
41.599 динара. Дакле, овде је реч о просеку свих категорија пензионера укључујући и војне. 
Просек свих пензија на Новом Београду готово је идентичан оном на Врачару и износи 41.525 
динара. 

Пензионери који живе даље од круга двојке, али им се општине воде као београдске, имају 
упола ниже пензије. Тако оне у Сопоту износе 26.470 динара, а у Младеновцу још мање 25.600 
динара. Њихови исписници у Сурчину стоје за неку хиљаду динара боље и просек њихових 
пензија је 28.667 динара. 
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Како се иде даље по Србији, просек пензија је све нижи, али убедљиво најмања примања имају 
пензионери у Малом Црнићу у Пожаревцу. Просек је 13.846 динара, Жабарима 14.255, Осечини 
– 15.994 динара или око 135 евра месечно. Ни Варваринци нису далеко одмакли и у просеку су 
за јун 2020. години примили пензију од 16.383 динара, док у Рековцу имају за око 12 динара 
више 16.395 динара. 

Далеко од просечне пензије која износи 27.775 динара јесу и пензионери у Шапцу (рачунајући 
Богатић, Коцељеву и Владимирце) и износи 16.800 динара. У Нишу је ситуација нешто боља, 
па је просек свих пензија око 30,461 динара, Ужицу – 30,436, Новом Саду – 35.192, Панчеву – 
33.460 динара. Пензионери у Вршцу и Врбасу у просеку примају од 30.346 до 31.049 динара. 
Просечна пензија за Србе на КиМ износи 26.449 динара, што је за око 1.100 динара мање од 
просечне пензије. 

Статистика потврђује и да највишу пензију за 45 година радног стажа од 139.195,71 динара 
примају 33 пензионера фонда ПИО запослених, док 52 пензионера ПИО запослених и један 
самосталац примају по 138.381,70 динара. 

Истовремено, један запослени прима пензију од 130.241,60 динара за 40 година стажа, док 
103.114,87 динара прима девет самосталаца. Највишу пензију по старом закону, од 97.386,27 
динара, прима 1.018 пензионера фонда запослених. 

ММФ: треба ограничити повећање плата и пензија 

Неопходно је да планирање буџета за наредну годину уравнотежи минус у 
државној каси и да се помогне привреди 

 
Међународни монетарни фонд (ММФ) сматра да повећања плата и пензија у јавном сектору 
треба ограничити, а да новац треба да буде усмерен на јавна улагања, што је од пресудне 
важности за подршку привредном расту. Такође, буџет за наредну годину треба уравнотежити 
тако да се узму у обзир дефицит који би требало да износи два одсто БДП-а и помоћ привреди. 

Ово се наводи у саопштењу ове међународне финансијске организације поводом њихове одлуке 
о успешном завршетку четвртог разматрања економског програма Србије. Оцењено је да 
Србија наставља са успешним спровођењем економског програма, који је подржан 
Инструментом за координацију политике. 

Тао Џанг, заменик генералног директора и вршилац дужности председавајућег, саопштио је 
следеће: – Под условом да се привреда постепено опорави како се тренутно планира, 
планирање буџета за наредну годину треба да се уравнотежи са подршком економији, а да се 
фискални дефицит постепено врати на одржив ниво. Фискални простор требало би бити 
усмерен на јавна улагања, што ће бити од пресудне важности за подршку расту, уз 
ограничавање повећања плата и пензија у јавном сектору. Утврђивање фискалних ризика 
проистеклих из кризе биће важно за извршења буџета и пројектовање потреба за 
финансирањем. Потребна је стална модернизација пореске управе да би се заштитили главни 
токови прихода током кризе и накнадног опоравка. 

Он је оценио да је пандемија ковида 19 имала значајан негативан утицај на привредну 
активност Србије, а да су власти покренуле благовремене и снажне акције. Фискални пакет 
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уведен као одговор на кризу један је од највећих у региону и пружа потребну подршку 
домаћинствима и предузећима, као и већу здравствену потрошњу. 

Према оцени ММФ-а, монетарна политика с правом је била прилагодљива, а усвојене су 
привремене ванредне мере које помажу у одржавању ликвидности банкарског сектора и 
подржавају задуживање. Инфлација и даље остаје ниска, а курс стабилан. 

– Реформе финансијског сектора треба да наставе да подржавају опоравак и дугорочни раст. 
Приоритети укључују завршетак приватизације највеће државне Комерцијалне банке, 
унапређење развоја тржишта капитала и подршку приступу финансирању развоја – наводи се у 
саопштењу ММФ-а. 

Понављају ранију оцену да ће привредна активност пасти три одсто. Након ублажавања 
„закључавања”, економија се почела опорављати, а очекује се да ће раст у 2021. бити шест 
процената. Ризици су знатни с обзиром на несигурност у вези са развојем епидемије. 

 

Sindikati zateĉeni izjavom Ane Brnabić da je ova vlast „napravila novi 
Krušik“ 
 
Upitana da prokomentariše optužbe o navodnoj korupciji u vezi sa izvozom oružja iz 
valjevskog Krušika, predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić upravo je, prenose mediji, u 
Valjevu izjavila da je ta kompanija imala 1.500 zaposlenih i godišnji prihod od dve 
milijarde dinara u vreme dok su ljudi koji iznose te tvrdnje bili na vlasti, a da danas 
zapošljava oko 3.200 ljudi i ima godišnji prihod od jedanaest milijardi dinara. 
 
Piše: Zoran Radovanović 
     

– Ako pogledate broj zaposlenih i prihod, mi smo za poslednjih sedam godina maltene napravili novi 
Krušik… S druge strane, pretpostavljam da su trgovci koji imaju licencu prodavali oružje zemljama 
kojima mogu da ga prodaju. Šta je ovde optužba, da je trgovac prodavao oružje iz namenske industrije 
zemljama u kojima sme da prodaje oružje – upitala je Brnabićeva, kao da ne zna da je Krušik, sa 
prihodima od jedanest milijardi dinara, za koje, izgleda samo ona zna, u gubicima i dugovima do guše, 
da mu je račun, najverovatnije, u blokadi , usled čega i dalje radi tek sa polovinom kapaciteta. 

Predstavnici zaposlenih u Krušiku kažu juče da je tačno da u toj valjevskoj fabrici trenutno radi nešto 
više od 3.000 ljudi, odnosno više od dva puta nego što ih je u fabrici do 2012, ali nije netačno ni to, 
ističu, da je, od 2015. do kraja 2018, dok je generalni direktor Krušika bio istaknuti član Srpske 
napredne stranke Mladen Petković, u valjevskoj fabrici, mahom posredstvom predsednika Izvršnog 
odbora SNS i kuma Aleksandra Vučića, Darka Glišića, u Krušik iz Uba, Lajkovca, Mionice, Osečine i 
drugih gradova i varoši iz drugih delova Srbije, dovedeno blizu 2.000 novih radnika za kojima nije 
bilo gotovo nikakve potrebe. 
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Kako za najveći broj tih radnika u pogonima nije bilo posla, to su oni uglavnom, tvrde naši 
sagovornici, da ne bi „boli oči“ radnicima koji imaju posla, vreme provodio po garderobama i 
tavanima fabričkih hala, te ih Iidan danas zovu – „tavanašima“. 

– DovoĎeni su ljude iz Uba, Mionice, čak i iz Rume, Niša, Bajine Bašte i drugih mesta za najprostije 
poslove, koje uglavnom nisu radili, a pored zarada od po 40-tak hiljada dinara, plaćani su im putni 
troškovi koji su dostizali i po 20.000 dinara mesečno. Na taj način je broj zaposlenih u Krušiku više 
nego dupliran, ali su na taj način zidani i troškovi i gubici Krušika, kažu naši sagovornici. 

Ističu pritom da ih čudi da premijerka nije upoznata sa činjenicom da meĎu proizvodnim radnicima 
Krušika već dva meseca vladaju i strah i nervoza, zbog otpuštanja prekobrojnih. 

Krajem jula, podsećaju, poslovodstvo nije produžilo ugovore o radu grupi od 30-ak radnika, dok se 
ovih dana uveliko prave spiskovi po proizvodnim celinama od po pet odsto prekobrojnih (nekih 150 
radnika), kojima već krajem ove ili početkom naredne sedmice neće da budu produženi ugovori o 
radu. 

Kako će ugovori o radu ubuduće, prema poslednjoj odluci fabričkog Nadzornog odbora i 
menadžmenta, da se produžavaju ili raskidaju na svakih mesec dana, zaposleni na odreĎeno vreme su, 
navode predstavnici zaposlenih, u velikom strahu, jer ne znaju da li će i kada oni da doĎu na rad, 
odnosno kada će da ostanu bez egzistencije. 

Indikativno je da se, ukoliko se kojim slučajem na njima naĎu, sa spiskova te vrste preko noći skidaju 
oni „ugovorci koji su u fabriku došli preko partijskih (SNS) veza. 

Na granici infantilnosti je objašnjenje premijerke Brnabić o načinu na koji privatni trgovci prodaju 
Krušikovo, ali i oružje proizvedeno u Kragujevcu, Prvoj petoletki, Užicu i drugim domaćim vojnim 
fabrikama u inostranstvu, prevashodno na Bliskom istoku, konkretno u Saudijskoj Arabiji i 
Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 

Sindikalci Krušika su, naime, prošle godine u više navrata obaveštavali ne samo Brnabićevu, nego i 
predsednika Aleksandra Vučića i druge nadležne funkcionere, institucije i službe o, najblaže rečeno, 
nezavidnoj situaciji u toj valjevskoj fabrici, kao i o uzrocima takvog stanja. 

Radnik Krušika i uzbunjivač Aleksandar Obradović takoĎe je obaveštavao državni vrh o o tome da 
privilegovani privatni trgovci, pre svih famozni Slobodan Tešić, kao i GIM čiji je predstavnik u 
poslovima sa Krušikom neretko bio pokojni Branko Stefanović (otac ministra policije Nebojše 
Stefanovića). 

Program koji firmama ne nameće nikakve obaveze 

Broj prijavljenih za „Moju prvu platu“ zasad mali, ali struka oĉekuje da će 
se povećati 
 
Za program „Moja prva plata“, kroz koji Vlada Srbije poslodavcima obezbeĊuje 
subvencije za zapošljavanje studenata i Ċaka koji su završili školovanje, do sad se 
prijavilo 108 preduzeća a struĉna javnost oĉekuje da će se taj broj povećati jer firmama 
nudi njima isplativo angažovanje jeftine radne snage. 
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Piše: G. Vlaović 
     

Rok za prijavljivanje je 25. septembar i premijerka Srbije Ana Brnabić je iznoseći podatak koliko se 
dosad preduzeća prijavilo za program pozvala i druga preduzeća da učestvuju u njemu. Nakon što 
istekne taj rok, pravo prijavljivanja za program steći će studenti i srednjoškolci koji su završili 
školovanje, i ono će se odvijati u periodu od 1. do 15. oktobra. 

Za realizaciju programa „Prva plata“ država iz budžeta izdvaja dve milijarde dinara sa ciljem da se 
obezbedi prvi posao za 10.000 mladih ljudi ne starijih od 30 godina. 

Iz budžeta će za plate onih koji su završili fakultete biti izdvojena suma od 24.000 dinara a za one sa 
završenom srednjom školom 20.000 dinara mesečno. Država će tu sumu uplaćivati u periodu od 
devet meseci koliko traje finansiranje tog projekta. 

Sredstva će biti isplaćivana direktno mladima koji su uključeni u program, preko Nacionalne službe za 
zapošljavanje. Broj lica koje poslodavac može zaposliti u okviru ovog programa je ograničen, pa tako 
ako ima više od 15 zaposlenih broj studenata i srednjoškolaca koji su završili školovanje ne može biti 
veći od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih u njegovoj firmi. 

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Danas da očekuje da se do 
kraja predviĎenog roka broj poslodavca zainteresovanih za prijem mladih pod ovim uslovima poveća. 

– Mislim da će cifra firmi zainteresovanih za učešće u ovom programu biti na kraju veća nego što je to 
sada slučaj. Program je koristan kako za mlade tako i za poslodavce. Pogodnost za poslodavce je ta što 
ih država na bilo koji način ne uslovljava da oni izdvajaju sredstva za realizaciju programa već to 
mogu da učine samo ako žele. Poslodavci će dobiti novu radnu snagu iz redova mladih koji su svoje 
školovanje za odreĎeni poziv završili. Mladi će pak dobiti šansu da dobiju prvi posao i da se kroz 
praktičan rad obuče za njegovo obavljanje – kaže Atanacković. 

On dodaje da bi nadležni trebalo da osmisle dodatne načine kako adekvatno informisati poslodavce 
šta dobijaju učešćem u ovom programu kako bi se što veći broj njih odlučio na to. 

– Za razliku od sličnih programa u ovome se poslodavcima ne nameću bilo kakve obaveze i zato je u 
potpunosti prihvatljiv. Samo je potrebno da država naĎe način da dopre do što većeg broja 
poslodavaca za učešće u programu „Moja prva plata“ – navodi Atanacković. 

Ekonomista Milan R. Kovačević pak za Danas kaže da je reč o populističkom programu koji mladim 
ljudima, pogotovo onima koji su završili fakultet, ne nudi puno a poslodavcima obezbeĎuje prilično 
jeftinu radnu snagu i ne nameće bilo kakve obaveze u tom procesu. 

– Sume koji država obezbeĎuje za plate mladim ljudima koji dobijaju svoj prvi posao su veoma niske. 
Niže su od republičkog zagarantovanog minimalca u Srbiji. Sa druge strane, poslodavci nemaju 
obavezu da tim mladim ljudima koji će raditi za njih isplaćuju dodatnu zaradu, mimo onog dela koji 
obezbeĎuje država, niti su dužni da posle devet meseci kada program istekne te svoje mlade 
zaposlenike zadrže na poslu. Niski iznosi zarada i nedostatak bilo kakvih garancija da će se na poslu 
ostati su potpuno degradirajući, naročito za one koji su završili fakultet. Na taj način se mladima šalje 
loša poruka da završeni fakultet ne predstavlja garanciju za dobro zaposlenje i zaradu. Drugim rečima 
ti niski iznosi zarada faktički će demotivisati mlade da se školuju – zaključuje Kovačević. 


