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O minimalcu pregovaraju poslodavci i sindikati, odluku na kraju prelomi 
Vlada 

Minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 350.000 ljudi. Vlada Srbije ponudila je za sledeću 
godinu povećanje minimalca od 4 do 6 odsto, a sindikati traže da se poštuje dogovor od 
pre tri godine - da 2021. godine minimalna cena rada bude izjednačena sa minimalnom 
potrošačkom korpom koja sada iznosi 37 i po hiljada dinara. Poslodavci prihvataju 
predlog Vlade, zbog toga što u uslovima krize izazvane koronom, ne mogu da računaju 
na planirani rast prihoda. 

Sindikati kažu da sa ovakvim predlogom radnici ostaju 6.000 do 7.000 dinara ispod minimalne 
potrošačke korpe, što bi vodilo nastavljanju politike jeftine radne snage. 

Traže da se "minimalac" poveća za 25 odsto i izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom, 
navodeći da su poslodavci u proteklih pet godina - gotovo utrostručili profit. 

"Ono što je glavni argument oko povećanja minimalne zarade, ako pogledamo zadnjih pet godina, 
prosečna plata u Srbiji je rasla 22 odsto, za svih pet godina. Minimalna zarada je porasla za 42,5 odsto 
a profiti su porasli za 285 odsto", tvrdi predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav 
Orbović. 

Mnogi poslodavci plaćaju minimalne zarade preko računa, a radnicima daju na ruke ostatak plate, 
tako da radnici imaju manje penzije, a država manje poreske prihode. 

Poslodavci ne znaju kako će se korona odraziti na našu privredu, ali i na zemlje sa kojima imamo 
razmenu. Zato ne mogu da prihvate rast minimalca veći od rasta BDP-a i inflacije u narednoj godini. 

"MeĎutim, ukoliko država odnosno Ministarstvo finansija smatra da treba povećati, koliko treba 
povećati nekim njihovim projekcijama, mi ćemo to prihvatiti, ali uz onaj uslov da država učestvuje u 
tom povećanju nekim olakšicama, koje će nam privatnicima država da iz tog razloga da", samatra 
počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Boban Atanacković. 

Korona je uslovila da više od milion zaposlenih dobija pomoć Vlade za očuvanje radnih mesta. Zbog 
toga je teško doneti odgovarajuću odluku o povećanju minimalne zarade, kažu u Ministarstvu rada. 

"Moramo da budemo pažljivi s jedne strane da ne opteretimo više poslodavce, jer ćemo dobiti kontra 
efekat sa otpuštanjem radnika, što nije u interesu nikome. Nije interes poslodavaca, a nije ni radnika", 
ističe ministar Zoran ĐorĎević. 

Sindikati i poslodavci nikada se nisu dogovorili o minimalnoj ceni rada. Tako će i ovoga puta 
najverovatnije odluku doneti Vlada. Iznos minimalca za 2021. godinu, najavljeno je, znaćemo za dve 
nedelje. 
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MANjE NEZAPOSLENIH U SRBIJI: Tržište rada stabilno 

B. Ca. 
 
DA je tržište rada u Srbiji stabilno, da nema oscilacija, a da je broj nezaposlenih manji nego u isto 
vreme prošle i na početku ove godine, izjavio je danas Zoran Martinović, direktor Nacionalne 
službe za zapošljavanje. 

Kako kaže, broj nezaposlenih na njihovoj evidenciji se smanjuje. Trenutno ih je 
508.000, a početkom marta ih je bilo oko 515.000. 

Kako je neveo, do posla najlakše dolaze informatičari, inženjeri graĎevinske struke i mašinstva, 
ekonomisti, graĎevinski radnici, lekari i drugo medicinsko osoblje.  

Pojačana je tražnja i za kuririma, dostavljačima, socijalnim radnicima, negovateljima.  

Zabeležen je i neznatan broj otpuštanja, a najviše je pogođen sektor turizma, 
ugostiteljstva, mini trgovina i saobraćaja. 

BEZ POSLA JE ZVANIČNO 7,3 ODSTO GRAĐANA: Anketa o radnoj snazi pokazuje manje 
zaposlenih i nezaposlenih, ali sve više neaktivnih graĎana 

 
BROJ zaposlenih u drugom kvartalu ove godine je za 33.200 manji nego u prva tri meseca ove 
godine. 

Istovremeno, pokazuju podaci iz Ankete o radnoj snazi, smanjen je broj i 
nezaposlenih i to za - 87.400. Statističari su zato prebrojali tačno 113.100 više 
neaktivnih građana Srbije, onih koji se niti obrazuju, niti rade, niti ovog momenta 
traže posao. 

Stopa zaposlenosti manja je za 0,5 procentnih poena i iznosi 48,2 odsto, dok je stopa 
nezaposlenosti smanjena za 2,5 poena i iznosi 7,3 odsto. Za dva poena je porasla stopa 
neaktivnosti i dostigla je nivo od 48 odsto. 

- U drugom kvartalu ove godine promene na tržištu rada su bile pod većim uticajem pandemije 
kovida 19 i mera Vlade, pa su prikazani dodatni indikatori koji bolje opisuju kretanja na tržištu 
rada - objašnjavaju statističari. - Zastoj na tržištu rada u drugom iznosi 19,9 odsto i veći je nego 
lane. To sugeriše da je na tržištu rada došlo do rasta nezadovoljene potrebe za zaposlenjem, bez 
obzira na to što je stopa nezaposlenosti u pomenutom periodu znatno smanjena. Sa posla je 
odsustvovalo 11,4 odsto zaposlenih, što je za 2,4 poena više u odnosu na  početak godine, a šest 
poena više nego lane. Povećan je i rad od kuće i to za 2,9 odsto u odnosu na prvi kvartal.  

Podaci iz Ankete o radnoj snazi ministru finansija Siniši Malom pokazuju da je 
nezaposlenost u Srbiji na istorijskom minimumu od 7,3 odsto. On veruje da su 
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ekonomske mere doprinele očuvanju radnih mesta i srpske ekonomije, uprkos 
teškim uslovima izazvanim pandemijom virusa korona. 

MANjE NEFORMALNIH RADNIKA 

DO smanjenja zaposlenosti došlo je u neformalnom sektoru i to za 35.400 radnih 
mesta. U formalnom sektoru je zabeležen neznatni rast zaposlenosti, za 2.200. 
Region južne i istočne Srbije je jedini u Srbiji koji beleži povećanje zaposlenosti u 
drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal 2020. godine - za 22.500. Zato je i jedini 
region u kojem je neaktivnost neznatno smanjena. 

- Ponosan sam na sve što smo postigli, a nezaposlenost koja je sada na istorijskom minimumu od 
7,3 odsto potvrda je da smo pametno osmislili sve mere, koje su se pokazale kao izuzetno uspešne 
- smatra Mali. - Program "Moja prva plata" je podsticaj za dodatno zapošljavanje. To je odlična 
prilika za mlade koji nemaju radno iskustvo, a tek su završili srednju školu ili fakultet. Upravo u 
njih ulažemo dve milijarde dinara, za plaćenu praksu devet meseci. Sve to je važno i za očuvanje 
radnih mesta. Ali, raduje nas činjenica da smo za prvih šest meseci zabeležili pad privrede od 
svega 0,9 odsto, što je odličan rezultat imajući u vidu da su razvijene svetske ekonomije doživele 
dvocifren pad. 

MINISTAR MALI NAJAVIO: Penzije će rasti još brže - naredne godine 
značajno povećanje 

Tanjug 
 
K.Mihajlović 

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da penzionere naredne godine očekuje značajno 
povećanje penzija, u skladu sa takozvanom "švajcarskom formulom", kao i da je namera da se ta 
formula koriguje kako bi penzije rasle još brže i dostigle projektovani nivo od 430 do 440 evra 
prosečne penzije, do 2025. godine. 

- Vlada odgovorno pristupa temi kao što je položaj najstarijih sugrađana u našoj 
zemlji, tako da paušalne ocene koje se mogu čuti o korigovanju 'švajcarske formule' 
na štetu penzionera mogu samo štetiti ugledu zemlje i samo udaraju na osetljiv 
sentiment naših sugrađana koji se, inače, osećaju ugroženim zbog zdravstvene krize 
izazvane pandemijom korona virusa - rekao je ministar Siniša Mali. 

On je rekao da se iznošenje tih paušalnih ocena, običnim rečnikom može nazvati i pravljenje 
računa bez krčmara i ocenio da je to postala učestala endemska pojava u našem društvu.  

- Predsednik Aleksandar Vučić je bio veoma jasan kada je to rekao, a ja ću sada to da ponovim još 
jednom ići će se na još veće povećanje penzija nego što je to predviĎeno dosadašnjom 
'švajcarskom formulom'. Trenutna 'švajcarska formula' predviĎa da se penzije sa 50 odsto 
usklaĎuju sa inflacijom, a 50 odsto sa rastom prosečnih zarada. Dakle, ako doĎe do korekcije 
formule, ići će se u pravcu da u narednim godinama penzionerska primanja budu veća u odnosu 
na iznos koji bi omogućila primena te dosadašnje formule - objasnio je Mali. 
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Prema njegovim recima, zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom tražiće se 
optimalan i održiv model, koji ni na koji način neće ugroziti javne finansije.  

On je dodao da se svakako neće dogaĎati da se višak u penzionom fondu obezbeĎuje iz dodatnog 
poreskog opterećenja postojećih radnika, već da se PIO fond puni uplatama doprinosa radnika 
koji će se dodatno zapošljavati. 

- Nama je želja da se održi ekonomski balans izmeĎu aktivnog i ekonomski neaktivnog 
stanovništva i da se ne svedemo na odnos da jedan zaposleni, izdržava jednog penzionera. U tim 
našim namerama nećemo uspeti ako radni kontigent mladih ljudi, napušta zemlju. Zato bih želeo i 
da poručim mladima - ostanite u zemlji, nudimo vam šansu, stvaramo vam uslove za kvalitetan 
život. Mi jedino uz očuvanje te ravnomernosti i dodatno sa investicionim ciklusima, pametno 
osmišljenom ekonomskom politikom, visokim stopama rasta koje premašuju pet i više procenata 
možemo stići do tog cilja - smatra Mali. 

On je ponovio da ne razume lošu nameru i želju da se stvari  prikažu gorim nego što jesu. 

- Naši najstariji su preživeli višegodišnju tranziciju, probleme koji su usledili u sada već bivšim 
socijalističkim preduzećima, ekonomsku krizu, inflaciju, periode političke neizvesnosti i sve to je 
dovoljno velika trauma. Ali, sada, kada ih pored svih životnih nedaća tangira i zdravstvena kriza 
zbog korone, uznemiravati ih pričom da će se ići ka smanjivanju predviĎenih povećanja njihovih 
penzija, samo je znak ogromne neodgovornosti i neupućenosti pojedinaca koji iznose podatk e, za 
koje se ne zna tačno na čemu su utemeljeni - zaključio je Mali. 

 

Sećate li se priče O NOVOM FINANSIJSKOM UDARU NA JESEN? Sada je u 
firmama slika mnogo jasnija, a ovo bi mogla da bude ISTINA 

Tanja Kovačević 
 

Sada je oporavak mnogo izvesniji nego što je to bilo u junu i više je pitanje brzine kojom će firme da 
vrate izgubljene poslove i da nadoknade manjak iz prethodnih meseci. Ekonomisti kažu da je ključno 
pitanje i neizvesnost, kako sa zdravstvenog aspekta, tako i sa finansijskog, ali i da je izvesno da jesen 
baš i neće biti toliko teška. 

MMF procenjuje da će Srbija pasti tri odsto i to je u trenutnim okolnostima dobar rezultat. S tim u 
vezi, analitičari tvrde da dalja normalizacija poslovanja može doći ako se omogući funkcionisanje kao i 
prethodna dva meseca - period kada su mnoge firme povratile dobar deo poslova i tržišta, ali i 
optimizam. 

"Ukoliko dalje kretanje omogući funkcionisanje kao i prethodnih nekoliko meseci, verovatno će u 
ostatku godine doći do postepenog oporavka privrede. To znači da bi do potpune stabilizacije moglo 
da doĎe u narednoj godini, kada doĎe i do rasta drugih evropskih privreda", kaže za "Blic Biznis" Saša 
RanĎelović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 
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Za punu normalizaciju poslovanja, ocenjuje, preduslov je potpuna kontrola epidemiološke situacije, 
što će se verovatno desiti, smatra, kada vakcina uĎe u masovnu upotrebu. 

"Tri odsto pada domaće privrede je blaže nego u većini drugih evropskih zemalja. To, 
međutim, ne predstavlja posledicu razlika u ekonomskoj politici Srbije u odnosu na te 
zemlje, već u strukturi privrede. U proizvodnji srpske privrede značajno veće učešće 
imaju egzistencijalna dobra za kojima tražnja ne pada u uslovima krize - poput 
poljoprivrede, bazičnih prehrambenih proizvoda, komunalija i drugih, dok 
neegzistencijalna dobra, za kojima tražnja značajnije pada, u evropskim privredama 
imaju veće učešće nego kod nas", objašnjava Ranđelović. 

Nemačke kompanije očekuju da će se njihovo poslovanje, nakon haosa koji je prouzrokovala 
pandemija korona virusa, u proseku normalizovati za nekih 11 meseci. Tamošnja vlada je, recimo, 
revidirala naviše svoju projekciju BDP-a za 2020. godinu, pri čemu očekuje pad od 5,8 odsto umesto 
pada od 6,3 procenta, koliko je predviĎala ranije. 

I Italija je imala veći industrijski rast od predviĎenog. Rast industrijske proizvodnje u junu bio 8,2 
odsto u odnosu na prethodni mesec, dok je 19 analitičara u anketi Rojtersa predviĎalo u proseku rast 
proizvodnje od 5,1 procenat. 

A, kretanje evropskih privreda je vrlo bitno za srpsku privredu jer se najveći deo naše 
spoljnotrgovinske razmene ostvaruje sa zemljama Evrope, zapravo i veliki deo investicija dolazi iz 
delova Evrope te svaki oporavak industrija u tim zemljama predstavlja pozitivan signal i za Srbiju. 

Da će oporavak Nemačke i Italije, koje su Srbiji glavna izvozna tržišta, omogućiti da što pre i Srbija 
izaĎe iz zone ekonomskog pada koji nije veliki, ali postoji, saglasan je i ekonomista Aleksandar 
Stevanović. 

On za "Blic Biznis" kaže da će oporavak da se desi vrlo brzo jer nije rezultat toga da 
nešto nije dobro u privredi, već da su jednostavno primenjene određene mere koje su 
usporile ekonomske tokove. 

"Oporavak je izvestan i u nekim zemljama će biti brži, u nekim sporiji. Mi ćemo biti jedna od zemalja 
koja će se duže oporavljati. Nije se raspala zapadna civilizacija, neće se pojaviti novi socijalizam, neće 
se promeniti društveno-ekonomski sistem i po prirodi stvari ćemo prebroditi krizu", ocenjuje 
Stevanović. 

Sledeće godine penzije po švajcarskom modelu, a onda sledi PRAVI RAST 

 T.K. 
 

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da penzionere naredne godine očekuje "značajno 
povećanje penzija", u skladu s takozvanom "švajcarskom formulom". 

TakoĎe je rekao da je namera da se ta formula koriguje kako bi penzije rasle još brže i dostigle 
projektovani nivo od 430 do 440 evra prosečne penzije, do 2025. godine. 
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"Vlada odgovorno pristupa temi kao što je položaj najstarijih sugraĎana u našoj zemlji, tako da 
paušalne ocene koje se mogu čuti o korigovanju ''švajcarske formule'' na štetu penzionera mogu samo 
štetiti ugledu zemlje i samo udaraju na osetljiv sentiment naših sugraĎana koji se, inače, osećaju 
ugroženim zbog zdravstvene krize izazvane pandemijom korona virusa", rekao je ministar Siniša Mali 
za Tanjug. 

On je rekao da se iznošenje tih paušalnih ocena običnim rečnikom može nazvati – pravljenje računa 
bez krčmara i ocenio da je to postala učestala endemska pojava u našem društvu. 

"Predsednik Aleksandar Vučić je bio veoma jasan kada je to rekao, a ja ću sada to da ponovim još 
jednom – ići će se na još veće povećanje penzija nego što je to predviĎeno dosadašnjom 'švajcarskom 
formulom'. Trenutna 'švajcarska formula' predviĎa da se penzije sa 50 odsto usklaĎuju sa inflacijom, 
a 50 odsto sa rastom prosečnih zarada. Dakle, ako doĎe do korekcije formule, ići će se u pravcu da u 
narednim godinama penzionerska primanja budu veća u odnosu na iznos koji bi omogućila primena 
te dosadašnje formule“, objasnio je Mali. 

Prema njegovim rečima, zajedno sa MeĎunarodnim monetarnim fondom tražiće se optimalan i održiv 
model, koji ni na koji način neće ugroziti javne finansije. 

On je dodao da se svakako neće događati da se višak u penzionom fondu obezbeđuje iz 
dodatnog poreskog opterećenja postojećih radnika, već da se PIO fond puni uplatama 
doprinosa radnika koji će se dodatno zapošljavati. 

"Nama je želja da se održi ekonomski balans izmeĎu aktivnog i ekonomski neaktivnog stanovništva i 
da se ne svedemo na odnos da jedan zaposleni, izdržava jednog penzionera. U tim našim namerama 
nećemo uspeti ako radni kontigent mladih ljudi, napušta zemlju. Zato bih želeo i da poručim mladima 
– ostanite u zemlji, nudimo vam šansu, stvaramo vam uslove za kvalitetan život. Mi jedino uz 
očuvanje te ravnomernosti i dodatno sa investicionim ciklusima, pametno osmišljenom ekonomskom 
politikom, visokim stopama rasta koje premašuju pet i više procenata možemo stići do tog cilja“, 
smatra Mali. 

On je ponovio da ne razume lošu nameru i želju da se stvari prikažu gorim nego što jesu. 

"Naši najstariji su preživeli višegodišnju tranziciju, probleme koji su usledili u sada već bivšim 
socijalističkim preduzećima, ekonomsku krizu, inflaciju, periode političke neizvesnosti i sve to je 
dovoljno velika trauma. Ali, sada, kada ih pored svih životnih nedaća tangira i zdravstvena kriza zbog 
korone, uznemiravati ih pričom da će se ići ka smanjivanju predviĎenih povećanja njihovih penzija, 
samo je znak ogromne neodgovornosti i neupućenosti pojedinaca koji iznose podatke, za koje se ne 
zna tačno na čemu su utemeljeni“, zaključio je Mali. 

Koja zanimanja su najtraženija, a ko najlakše dođe do posla za vreme 
pandemije? 

 T.K. 

Na tržištu rada postoji stabilnost, rekao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran 
Martinović. 
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Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran 
Martinović rekao je da je privreda u drugom kvartalu funkcionisala pod jakim uticajem epidemije i 
mera koje je Vlada preduzela i da su te mere sačuvale ekonomsku stabilnost i radna mesta. 

Prema njegovim rečima, početkom godine broj nezaposlenih bio je 515.000, ali u avgustu se stanje 
popravilo. Dodaje da imamo isti broj nezaposlenih kao prošle godine i da mere Vlade imaju puni 
efekat i smisao. 

"Siguran sam da ćemo do kraja godine, a videćemo kako će funkcionisati naredna godina, očuvati tu 
stabilnost i verujem da ćemo i sledeće godine imati manj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne 
službe za zapošljavanje", poručuje Martinović. 

Do posla najlakše dolaze informatičari, inženjeri graĎevinske struke i mašinstva, ekonomisti, 
graĎevinski radnici, lekari i medicinsko osoblje. 

Statistika beleži da je povećana tražnja za kuririma, dostavljačima, socijalnim radnicima, 
negovateljima. 

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje kaže da tržište rada potpuno funkcioniše i 
da postoji i neznatan broj otpuštanja. 

"U uslovima epidemije najviše je pogoĎen sektor turizma, ugostiteljstva, mini-trgovina, saobraćaja. 
Vrlo brzo po prestanku vanrednog stanja, i to tržište se stabilizovalo. Jedino turizam nije zabeležio 
više zaposlenih, ali sektor trgovine svakako jeste", objašnjava Martinović. 

Zoran Martinović objašnjava da je u vreme epidemije i vanrednog stanja uvedena mogućnost 
elektronskog prijavljivanja Službi za zapošljavanje i da su nezaposleni obavešetni da neće biti brisani 
sa evidencije do daljeg zato što mnogi nisu bili u mogućnosti da se prijave. 

"Mere koje je Vlada preduzela i program 'Moja prva plata', koji treba da uključi oko 10.000 mladih 
ljudi, svakao će uticati na to da tržište rada i dalje bude stabilno", poručuje direktor Nacionalne službe 
za zapošljavanje Zoran Martinović. 

 

Радници „Фијата” од данас поново у халама 

Запослени немају информацију колико ће дуго радити, али тренутно имају посла, 
тако да све зависи искључиво од тржишта аутомобилске индустрије 

 
Производња у компанији „Фијат Крајслер аутомобили Србија” ФЦА у Крагујевцу биће данас 
настављена, а радници се враћају на посао после плаћеног одсуства и колективних годишњих 
одмора. Колико ће радних дана саставити у производним халама, није познато, али се зна да 
менаџмент фабрике има одобрење владе за плаћено одсуство радника до краја овог месеца. 

http://www.politika.rs/
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Небојша Мандарић, заменик председника Самосталног синдиката ФЦА, каже за „Политику” да 
су припреме за почетак производње почеле у понедељак и да данас прва и друга смена почињу 
да раде уз поштовање мера заштите. То значи да се радницима при уласку у хале мери 
температура, да добијају по две маске, рукавице и дезинфекционо средство за дезинфекцију 
радних места. 

Он каже да се прописана дистанца мора поштовати, како у халама тако и у просторијама за 
ручавање. 

Упитан да ли се зна колико дуго ће радити, он каже да такву информацију радници немају, али 
напомиње да тренутно имају посла и да све зависи искључиво тржишта аутомобилске 
индустрије. 

– Разлог за прекид производње био је усклађивање са потребама тржишта, јер ми радимо по 
поруџбини – каже Мандарић. 

Иначе, радници „Фијата” су, откада је почела епидемија ковида 19, радили само две седмице. 
На плаћеном одсуству били су од 16. марта до 7. јула јер је тржиште аутомобила стало широм 
Европе. Најпре је потрошено 45 законом дозвољених нерадних дана у једној календарској 
години, када радници примају 65 одсто зараде. Потом је менаџмент те фабрике почетком маја 
од Владе Србије тражио и добио сагласност за додатних 80 дана плаћеног одсуства за 
запослене, што истиче крајем септембра. 

Последњих десет дана јула радници су провели на плаћеном одсуству на које се надовезао 
тронедељни колективни годишњи одмор, а потом је последње седмице августа уследило опет 
плаћено одсуство. 

Главна тржишта на којима је продаван „фијат 500 Л”, попут Италије, Шпаније и Француске, 
бележе највећи пад тражње за новим аутомобилима, који је претходних месеци ишао и преко 
70 одсто, да би се после јуна спустио на око 50 процената. 

„Фијат” је радио са смањеним капацитетом током целе ове године делом због вируса корона, 
који је жестоко погодио тржиште аутомобиле, а делом и зато што одавно нема тржишта за 500 
Л. Тржиште је засићено и много наде полаже се у спајање „Фијата” и „Пежоа”, јер би то могло 
да изнедри неки нови модел. 

Овогодишња производња у „Фијату” ће сасвим сигурно бити најмања још од 2012, када је 
обновљена производња у крагујевачким халама. 

Према неким проценама, у крагујевачком „Фијату” је произведено између 15.000 и 20.000 
аутомобила 500 Л од почетка године, што је скоро шест пута мање него 2013, кад је са 
монтажних и производних трака сишло рекордних 117.000 возила. 

Због континуираног успоравања извоза у последњих неколико година, као и значајног пада 
тражње за аутомобилима у периоду пандемије, „Фијат” више није међу пет наших највећих 
извозника. 
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Он је са друге позиције коју је имао прошле године склизнуо на шесто место. Да би повратио 
своју некадашњу позицију број један, коју је дуго држао, потребно је да дође до опоравка ауто-
индустрије на светском нивоу и да се покрене производња новог модела. 

Да ли ће и у коликом новчаном износу држава 2020. помоћи крагујевачку фабрику, није 
познато. Финансијска инјекција је очекивана будући да ју је влада, као мањински власник, 
помагала и раније када је много боље стајала. 

Само прошле године, према подацима из финансијског извештаја, „Фијат” је имао приходе од 
дотација и субвенција у износу од 2,5 милијарди динара. 

 

Stojiljković: Predlog Vlade neprihvatljiv 
 
Predlog Vlade Srbije da se povećanje minimalne cene rada kreće u rasponu od četiri do 
šest odsto za sindikate je neprihvatljiv, izjavio je za Biznis.rs predsednik Ujedinjenog 
granskog sindikata “Nezavisnost” Zoran Stojiljković. 
 
Piše: FoNet 
     

On navodi da je predlog Vlade neprihvatljiv ne samo za sindikate, već i za same zaposlene i graĎane 
Srbije imajući u vidu društvene nejednakosti i nivo minimalne zarade, koja je ispod minimalne 
potrošačke korpe. 

Čak i ako se socijalni indikatori, odnosno minimalna potrošačka korpa stave na stranu, prema 
njegovim rečima, postoji mogućnost za veće povećanja ukoliko se u obzir uzmu ekonomska 
očekivanja. 

 

До сада отворена 232 стечаја од којих 68 у Београду 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Од почетка године у Србији су отворена 232 стечајна поступка, саопштила је данас 
Агенција за лиценцирање стечајних управника. 

Највише нових стечајева је пред Привредним судом у Београду - 68, следе суд у Новом Саду - 51 
и у Суботици - 32. 

Најмање стечајних поступака у 2020. години отворено је пред судом у Пожаревцу -2, а следе 
судови у Чачку, Зајечару ,Ваљеву, Зрењанину и Лесковцу са по три нова стечајна поступка. 
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Укупно у Србији је сада 1948 активних стечајних поступака, а тај број не обухвата поступке који 
се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, и стечајне поступке банака. 

 

 
 


