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"NA DOBROM SMO PUTU" Brnabić: Ekonomski rezultati u 2020. bolji od 
očekivanih 

Tanjug 
 
 

Ekonomski rezultati u 2020. bolji su od očekivanih, zaključak je sednice Saveta za koordinaciju 
aktivnosti i mera za rast BDP-a, kojom je danas predsedavala premijerka Ana Brnabić. 

Na sednici su analizirani najvaţniji ekonomski rezultati, kao i napredak na najznačajnijim projektima 
za srpsku ekonomiju i zbog dobrih rezultata Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije revidirali 
su svoje procene rasta BDP-a za celu godinu na minus jedan odsto, sapšteno je iz vlade posle sednice 
Saveta. 

"Cilj je da Srbija bude među vodećim zemljama i ekonomijama u Evropi po privrednom rastu u 2020. 
godini, a na dobrom smo putu", istakla je premijerka Brnabić i dodala da će vesti da smo u prethodna 
tri kvartala ove godine postigli uspeh imati značajne pozitivne efekte na našu privredu i ekonomiju. 

Takođe, da su one još jedan dokaz da idemo u pravom smeru, a da reforme i vizija vlade daju 
rezultate, navela je Brnabić. 

U avgustu su rezultati bili bolji od očekivanih uprkos pandemiji korona virusa, saopšteno je iz vlade. 
Takođe, Srbija je zabeleţila značajan rast industrije od 4,2 odsto, dok su i rezultati u poljoprivrednom 
sektoru bolji od očekivanih, što znači da će ova godina verovatno biti rekordna u poljoprivrednoj 
proizvodnji. 

Trţište rada nastavilo je stabilan rast, tako da je broj zaposlenih u avgustu bio veći za 1,8 odsto u 
odnosu na avgust prošle godine. Takođe, iako je bio očekivan pad u broja stranih turista koji su 
posetili Srbiju, zabeleţen je rast u sektoru turizma kod broja domaćih turista, sa više od 25 odsto. 

Vlada Srbije, zajedno za predsednikom Republike, nastavlja da realizuje sve projekte 
koji, uprkos pandemiji, nisu prekidani. 

S obzirom na pozitivan trend i brz oporavak privrede, cilj je da Srbija, uz efikasan nastavak planiranih 
projekata, nema pad BDP-a u ovoj godini, što bi bio istorijski rezultat i verovatno najbolji ekonomski 
rezultat u Evropi, navedeno je u saopštenju. 
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Радницима Фијата продужено плаћено одсуство 

КРАГУЈЕВАЦ – Радницима фабрике „Фијат Крајслер аутомобили Србија” поново је 
продужено плаћено одсуство па ће они на паузи бити до 6. октобра, када се наставља 
производња фијата 500Л, речено је Бети у синдикату „Независност”. 

Председник синдиката „Независност” у ФЦА у Крагујевцу Зоран Станић је рекао Бети да су 
запослени у 2020. години имали свега 40-ак радних дана. 

Он је рекао да за разлику од производних радника, запослени у службама и администрацији за 
време такозваног „леј офа” долазе на посао. 

Према Станићевим речима, у августу је фабрику напустило 20 непроизводних радника, а 
разлог за тај одлив стручних кадрова је зарада. 

Производни радници ФЦА били су на такозваном „леј оф-у” од 18. до 30. септембра. 

Почетком септембра у фабрици је обновљена производња, после колективног летњег одмора и 
плаћеног одсуства од 20. јула. 

БДП Србије 2019. био за 6,8 одсто већи него у 2018. години 

Србија је 2019. године имала бруто домаћи производ (БДП) у текућим ценама од 5.417,7 
милијарди динара, што је у поређењу са 2018. годином било номинално више за 6,8 одсто, а 
реално за 4,2 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику (РЗС). 

Најзначајније учешће у формирању прошлогодишњег БДП-а имали су сектор прерађивачке 
индустрије (13,7 одсто), сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила (11,4 
одсто), сектор пословања некретнинама, (6,9 одсто), а следе сектор пољопривреде, шумарства и 
рибарства (шест одсто) и сектор грађевинарства (5,7 одсто). 

По агрегатима употребе БДП-а, учешће издатака за индивидуалну потрошњу сектора 
домаћинстава износило је 67,1 процената, за индивидуалну потрошњу сектора државе издаци 
су били 9,3 одсто, а за колективну потрошњу сектора државе 7,3 одсто, наведено је у 
саопштењу, јавља Бета. 

Бруто инвестиције у основна средства биле су 22,5 одсто, извоза добара и услуга 51 проценат, а 
увоза добара и услуга 61 одсто. 

У 2019. години у грађевинарства је остварен је реални раст бруто додате вредности (БДВ) од 
33,7 одсто, следе сектор информисања и комуникација са 8,3 одсто, потом сектор државне 
управе и обавезног социјалног осигурања са 7,5 одсто, сектор трговине на велико и мало и 
поправке моторних возила 6,2 одсто и услуга смештаја и исхране са шест процената. 

http://www.politika.rs/
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Реални пад БДВ-а забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства (1,6 одсто) и 
сектору здравствене и социјалне заштите – 1,4 процената. 

Реални раст, с расходне стране, забележен је код бруто инвестиција у основна средства и то за 
17,2 процента, увоза добара и услуга за 10,7 одсто, извоза добара и услуга за 7,7 процента, 
издатака за индивидуалну потрошњу сектора домаћинстава за 3,5 одсто, издатака за 
индивидуалну потрошњу сектора државе за 2,6 одсто и издатака за колективну потрошњу 
сектора државе за 1,3 процента. 

Ženeva uvodi minimalnu zaradu od 4.086 franaka 

ŽENEVA – Ţeneva će uvesti minimalnu zaradu od 4.086 švajcarskih franaka mesečno, za koju se 
navodi da je najviša na svetu. 

Oko 500.000 birača tog kantona odobrilo je minimalnu zaradu koju su predloţili lokalni sindikati i 
levičarske stranke, nakon što su je dva puta odbacivali 2011. i 2014. godine, preneo je britanski 
„Gardijan”. 

Minimalna isplata po radnom satu je 23 švajcarskih franaka, dvostruko više nego u susednoj 
Francuskoj, sa zagarantovanom minimalnom mesečnom zaradom od 4.086 švajcarskih franaka na 
osnovu radne nedelje od 41 sata, ili 49.000 švajcarskih franaka godišnje u jednom od najskupljih 
gradova na svetu za ţivot, javlja Tanjug. 

Televizija Frans 3 izvestila je da je ta mera usledila nakon što je švajcarski grad, čija ekonomija zavisi 
od turističkih i poslovnih posetilaca, posebno pogođena epidemijom kovida-19, a redovi ispred 
„banaka hrane” sve veći. 

Mišel Šara, predsednik orgnizacije Grupmen transfrontalije europen opisao je rezultat glasanja kao 
znak solidarnosti sa siromašnima u gradu. 

„Kovid je pokazao da određeni deo švajcarske populacije ne moţe da ţivi u Ţenevi... 4.000 
(švajcarskih franaka) je minimum da ne padnete ispod granice siromaštva i ne nađete se u veoma 
teškoj situaciji”, rekao je Šara. 

On je dodao da će od te mere imati koristi od 30.000 slabo plaćenih radnika, od kojih su dve trećine 
ţene. 

NOVA 

Zastava oružje: Krivična prijava posle pisma sindikata 
 
Autor:Aleksandra Petrović 
Predsednik Samostalnog sindikata Zastava oružja Dragan Ilić, koji je juče potpisao 
Otvoreno pismo Vladi Srbije, Ministarstvu odbrane i menadžmentu fabrike, a u kojem 
je zatražena smena predsednika Nadzornog odbora, danas je saslušan u policiji, po 
krivičnoj prijavi koju je protiv njega podneo Ivica Marjanović, predsednik Nadzornog 
odbora (NO) fabrike. 
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Sindikat se tim povodom oglasio novim saopštenjem, u kome navodi da se ovom krivičnom prijavom 
nastavlja progon sindikalnih lidera. Sa druge strane, predsednik Nadzornog odbora, za Nova.rs kaţe, 
da je u tom pismu izneta “gomila neistina” i da ono predstavlja napad na drţavu i sistem. 

Tenzije na relaciji između Samostalnog sindikata i predsednika Nadzornog odbora u kragujevačkoj 
fabrici “Zastava oruţje” ne prestaju. 

Dok Sindikat sa jedne strane ukazuje na finansijke gubitke fabrike i za to direktno proziva 
predsednika Nadzornog odbora, sa druge strane predsednik NO Ivica Marjanović, smatra da sindikat 
neosnovano i bez dokaza narušava integritet cele fabrike. 

Nastavlja se progon 

U Saopštenju Samostalnog sindikata koje je danas dostavljeno našoj redakciji, navodi 
se da je predsednik NO podneo još jednu krivičnu prijavu protiv predstavnika 
sindikata, zbog Otvorenog pisma upućenog nadležnim državnim organima i da je time 
nastavljen progon sindikalnih lidera. U saopštenju se, između ostalog, navodi da 
predsednik NO optužuje sindikat da vodi “fašističku propagandu”. 

“To je nešto najmonstruoznije što se moglo čuti od predsednika Nadzornog odbora, koji je oficir 
vojske Republike Srbije i vladin činovnik, a na račun Sindikata Zastava oruţja, koji uţiva ugled u 
domaćim i svetskim okvirima. Sindikat „Zastava oruţje‟ svoju višedecenijsku borbu vodio je kako bi se 
afirmisala vladavina prava, civilno društvo i ojačale demokratske institucije drţave Srbije. 

Zbog sve veće brutalnosti koja se sprovodi, a koju prati gomila laţi, izmišljotina i paranoičnih 
pretpostavki od predsednika Nadzornog odbora i njegovog sindikata, zatraţićemo pomoć i uputiti 
apel međunarodnim sindikalnim organizacijama, međunarodnoj javnosti, kao i sindikatima u zemlji u 
cilju zaštite radnika fabrike”Zastava oruţje” i tekovina koje je Sindikat stvarao protekle tri decenije”, 
navodi se u saopštenju. 

Predsednik Nadzornog odbora Ivica Marjanović, za naš portal je potvrdio da je podneo krivičnu 
prijavu protiv predsednika Samostalnog sindikata, navodeći da je u javnost izneo neistine i laţi koje 
ugroţavaju njegovu bezbednost. On je dodao da je sindikat u Otvorenom pismu zatraţio “njegovu 
odmazdu”, te da je to ujedno i napad na drţavu. 

“Mene je na funkciju predsednika Nadzornog odbora postavila Vlada Republike Srbije, tako da 
pretnje upućene meni lično, samim tim predstavljaju pretnje drţavi i sistemu.  Ovo nije prvi put da 
Samostalni sindikat preti  instituciji Nadzornog odbora, Pre 15 dana upućene su mi pretnje putem  
SMS poruka, koje sam takođe prijavio policiji. Tada sam bio zabrinut da moţe nešto da mi se desi  i 
evo desilo se, sada je Sindikat zatraţio moju odmazdu”,  rekao je za Nova. rs pukovnik Ivica 
Marjanović. 

On je podsetio da je sa predsednikom Samostalnog sindikata Draganom Ilićem u sudskom sporu koji 
se vodi po prijavi koju je podneo protiv njega za fizički napad na sluţbeno lice u vršenju sluţbene 
duţnosti, tokom štrajka oruţara 2018. godine. 
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Podsećamo, Samostalni sindikat je u Otvorenom pismu upućenom Vladi Srbije 30. septembra, naveo 
da se predsednik  NO bavi sindikalnim aktivnostima u kojima  raznim pritiscima i  pretnjama 
primorava članove da se iščlane iz tog sindikata i pristupe sindikalnoj organizaciji koja je pod 
njegovom ingerencijom, dok sa druge strane fabrika “tone pod teretom finansijskih gubitaka”. 

Sindikat je naveo i da, dok predsednik  Nadzorno odbora “razbija radničko jedinstvo”, fabrika beleţi 
gubitak od 40 miliona evra koji je  nastao za vreme njegovog mandata od 2017. godine i da je ukupna 
zaduţenost fabrike dostigla 17 milijardi dinara, što je za 2,5 milijarde  više od ukupne vrednosti 
fabrike. 

Predsednik Nadzornog odbora Ivica Marjanović je za naš portal naveo, da Samostalni sindikat iznosi 
neosnovane tvrdnje i da nema nikakve dokaze za finansijke gubitke koje iznosi u javnost. 

VRANJE NEWS 

Potpisan poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća 
Izvor: Vranjenews 

Gradonačelnik Slobodan Milenković potpisao je u četvrtak Poseban kolektivni ugovor za javna 
preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Vranja sa Jovanom Jovanovićem, predsednikom 
Gradskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, i 
Aleksandrom Mančićem, koordinatorom GSJSKD Nezavisnost za grad Vranje. 

Milenković je izrazio veliko zadovoljstvo zbog potpisivanja ovako vaţnog ugovora. 

- Ovaj ugovor podjednako je važan za radnike i poslodavce, a s ciljem ostvarivanja opštih 
interesa. 

Ţelim vam mnogo uspeha u radu i intenziviranje komunikacije kako bi se obostrani zahtevi i 
potrebe rešavali na pravi način - rekao je gradonačelnik. 

Posebnim kolektivnim ugovorom u skladu sa zakonom uređuju se prava, obaveze i 
odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa u javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač grada 
Vranje, zaštita zaposlenih na radu, zarade i ostale naknade zaposlenih, prava sindikata i poslodavaca i 
međusobni odnosi. 

 

 
 
 
 


