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Протест радника у крагујевачкој фабрици: Плате или "Фијат" стаје  
Аутор:П. Ж. 

 

Други пут у само неколико дана одржан једносатни штрајк упозорења у фабрици "Фијат 
Крајслер аутомобили Србија". Незадовољни су и условима рада 
У КРАГУЈЕВЦУ је у понедељак, други пут у само неколико дана, одржан једносатни штрајк 
упозорења у фабрици "Фијат Крајслер аутомобили Србија", који су организовали синдикати ове 
фабрике у покушају да издејствују "повећање плата и боље услове рада". 
Штрајк је, каже за "Новости" председник Савеза самосталних синдиката Крагујевца Југослав 
Ристић, одржан од 12.30 до 13.30. Штрајк су започели радници из прве смене, док су им се 
њихове колеге из друге смене, њих око 500, придружили у 13 часова. Захтеве радника 
образложили су заменик председника самосталног синдиката ФКА Србија Небојша Мандарић 
и Саша Ђорђевић, секретар овог синдиката. 
- Радници су првенствено незадовољни висином зараде, јер раде за 38.000 динара, на 40 
степени у халама, а принуђени су да раде послове двоје или троје радника када су они одсутни 
са посла - резимира Југослав Ристић. - Незадовољство радника траје још од почетка године. 
Иако у ФКА Србија нико од руководства није желео да даје изјаве за штампу, сазнајемо да су 
још у понедељак почели преговори. 
Одлука о штрајку је донета на седници Скупштине Самосталног синдиката ФКА 19. јуна због 
незадовољства радника условима и преговорима с руководством ФКА, али оно што сви 
синдикални лидери истичу је и могућност генералног штрајка, који би могао, уколико се не 
постигне договор, да почне већ у уторак од шест часова. 
Како је "Новостима" незванично речено, успостављени су контакти синдиката фабрике са 
радницима у фабрикама "Фијатових" коопераната где, како кажу, такође постоји велико 
незадовољство.  
ЗАХТЕВ 
ЈЕДАН од захтева радника је и повећање плата у производњи. Конкретно, Синдикати траже да 
уместо 38.000 плата радника у фабрици износи 45.000 динара. 
 

 

Грађевина у минусу око шест милијарди  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ 

 

Један од пет сектора који се ни прошле године није извукао из губитака. У бранши кажу да је 
један од проблема што пристају на дампинг послове 
ПРИВРЕДА је у збиру лане остварила профит од чак 229 милијарди динара, али неколико 
сектора никако да се извуче из "минуса". Међу њима је и грађевинарство које је 2016. годину 
закључило са губитком од око шест милијарди динара. У овој бранши кажу да је проблем што 
су у борби за послове пристајали на цене испод сваке исплативости. 
У грађевинарству су лане пословале 902 фирме, тачно осам више него у 2015. години. Растао је 
незнатно и број запослених - 36.443, око 100 више него претходне године. С друге стране, 
губитак је у 2015. години био знатно већи - 14,7 милијарди динара. 



3 

 

- Највеће губитке грађевинске фирме оствариле су јер су уговарале послове по дампинг ценама, 
а нису успеле да их испеглају преко додатних уговора и накнадних послова - сматра Горан 
Родић, потпредседник Грађевинске коморе Србије. - Раније су се задуживали по превисоким 
каматама и даље отплаћују те зајмове, а не успевају да зараде за толике камате. Посебан 
проблем је што је много квалитетних људи отишло из посла. Сада се грађевинарством баве и 
они који о томе не знају много. 
Финансијски извештаји откривају да су фирме значајно повећале дугорочна потраживања. 
Само у 2016. су порасла за око 2,7 милијарди динара и достигла износ од око седам милијарди 
динара. 
ВИСОКОГРАДЊА - ВИСОКОГРАДЊА је напредовала прошле године тако да је у том 

сегменту могло и да се заради - каже Горан Родић. - Тамо где су наше фирме подизвођачи, на 

инфраструктурним пословима, цене су прилагођавале инвеститорима и оне су биле ниже од 

реалних. У међувремену су се задуживали. 

- Дугорочна потраживања су стари послови који још нису плаћени - објашњава Родић. - 
Највеће грађевинске фирме новац за неке послове чекају и по десет и више година. Дугују им 
годинама и због тога су у великом губитку.  
У грађевинарству је неодржавање континуитета послова једна од највећих проблема. Када иде 
посао за послом, онда новим пројектом ви покривате претходни. Али, када имате велику паузу, 
фирма заврши са губитком. Три су разлога оваквог резултата грађевинарства - дампинг цене 
нису прошли накнадни уговори и кашњење наплате.  
ОСИГУРАЊЕ И НЕКРЕТНИНЕ 
НЕПРОФИТАБИЛНО је пословало пет сектора, а највећи укупан губитак, у износу од 20,9 
милијарди динара исказале су финансијске делатности и делатности осигурања. Тај "минус" је 
за 72,9 одсто већи од прошлогодишњег. Поред грађевинарства, у губитку су били још 
пословање са некретнинама (3,15 милијарди динара), услуге смештаја (2,7 милијарди динара) и 
здравствена и социјална заштита (160 милиона динара). 
 

 

ПОВЕЋАН БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА: Недостају радници  
Аутор:С. Б. 

 

У Србији тренутно послује око 126.000 фирми и непуних 230.000 предузетника  
У СРБИЈИ тренутно послује око 126.000 фирми и непуних 230.000 предузетника. Читаву 
деценију укупан број предузећа и радњи није могао да се "одлепи" од 300.000, а сада је 
премашио 350.000. Само током прошле године број компанија је већи за 5.971, а предузетника 
11.345. У Министарству привреде, међутим, упозоравају да није важан број, већ да ли предузећа 
успешно послују. 
Слаба "карика" наших фирми је просечан број запослених. 
- Гледано по броју, долази до благог укрупњавања и бележимо позитивне помаке - каже 
Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра привреде. - Ипак, просечан број 
запослених у предузећу мањи је у односу на развијене земље и са недовољним ресурсима не 
могу да остваре потребан обим. Зато је важно да држава обезбеди различите програме којима 
могу да се погурају и превазиђу те изазове. 
Прошле године, према финансијским извештајима, број запослених је порастао за око 38.000. 
Највише нових радника ангажовала су мала предузећа. 
- Важно је да је први пут после кризе запосленост почела значајно да расте, чему је свакако 
погодовала стабилна економска ситуација и реформске мере које је ова влада предузела - 
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додаје Катарина Обрадовић Јовановић. - Поред тога, надамо се да је допринос пружио и 
програм "Година предузетништва" којим смо обезбедили различите видове помоћи.  
НАЈТЕЖЕ ПОЧЕТНИЦИМА 
МИКРО предузећа су према финансијским извештајима за прошлу годину пословала најгоре. 
Имали су губитак и најзадуженија су. 
- То су, ипак, предузећа која тек крећу са пословањем - каже Катарина Обрадовић Јовановић. - 
Уобичајено је да не остваре велики профит у првим годинама пословања. 
 

 

Како до нових радних места?  
Аутор:Е. Р. 

 

Разговори Мисије ММФ и власти Србије. Тема и реформе за запошљавање 
ЗВАНИЧНИ разговори представника Србије и мисије Међународног монетарног фонда почели 

су у понедељак у Београду, пленарним састанком у Народној банци Србије. Уочи састанка, шеф 

мисије ММФ за Србију Џејмс Руф изјавио је да економија Србије расте, али да мора да расте 

брже. 

- Радимо на томе како да тај раст убрзамо и како да тај раст буде користан за грађане - истакао 
је Руф. 
Према његовим речима, раст плата и пензија неће бити тема разговора ове контролне мисије, 
која траје до 5. јула, већ ће о томе бити речи током следеће посете, планиране крајем године. 
Сада се разматра ревизија програма договореног пре две и по године. 
Према наводима из Народне банке Србије, мисија ММФ, борави у Београду поводом седмог 
разматрања резултата у спровођењу актуелног стендбај аранжмана Србије. Истовремено 
представници мисије анализираће целокупна привредна кретања у Републици Србији, 
економске политике и мере које се предузимају ради одржавања стабилних односа у привреди. 
- У оквиру седмог разматрања актуелног стендбај аранжмана, биће сагледана реализација 
обавеза договорених економским програмом, остварени резултати фискалне политике, као и 
мере економске политике које ће бити спроведене у наредном периоду - истичу у НБС. - 
Посебна пажња у разговорима биће посвећена спровођењу свеобухватних структурних 
реформи које треба да допринесу даљем отварању нових радних места и постизању одрживих и 
високих стопа привредног раста.  
НОВИ СПОРАЗУМ 
ПРЕДСЕДНИК Савета гувернера НБС Небојша Савић рекао је да је током протекле две и по 
године у Србији реализован један од успешнијих програма Фонда, као и да сматра да ће Србији 
и после овог аранжмана који се завршава у фебруару, бити потребан нови споразум са ММФ. 
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Од данас Фијат у генералном штрајку 
Пише: З. Радовановић/Фонет 
 

* Руководство фабрике без коментара 

Самостални синдикат компаније Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија у Крагујевцу почео 
је јутрос у 6 часова штрајк, изјавио је ФоНету председник фабричког синдиката Зоран 
Марковић. 
Након два једночасовна штрајка упозорења, који су одржани у петак и понедељак, јутрос смо 
започели штрајк, рекао је Марковић. На преговорима између синдиката и менаџмента Фијата 
јуче договор није постигнут, због чега ће радници данас у потпуности обуставити рад, сазнаје 
Данас. 
У Министарству привреде јуче су одржани преговори управе и Самосталног синдиката о 
њиховом захтеву да основна плата буде повећана са 38.000 на 45.000 динара, али до договора 
није дошло, иако су поједини синдикалци били оптимистични пред почетак самог састанка. 
У Сектору комуникација Фијата нашем листу јуче су казали да "немају коментар " кад су 
последња дешавања у крагујевачкој фабрици аутомобила у питању. 
С друге стране, у Савезу самосталних синдиката Србије у Крагујевцу кажу да су радници "пре 
свега незадовољни висином зарада, јер раде за 38.000 динара, и то на температури од 40 
степени у производним халама". 
- Неретко су принуђени да раде и операције колега које су одсутне са посла - каже председник 
крагујевачког огранка СССС-а Југослав Ристић. 
Он истиче да не очекује повратак на старо, то јест да ће радници и убудуће примати плате од по 
38.000 динара. 
- Очекујем да ће нешто да се промени и да ћемо иностраним инвеститорима да покажемо да 
Србија није земља где раднике могу да плаћају тако мало - констатовао  је Ристић, уз поруку да 
крагујевачки Самостални синдикат прати ситуацију и у фабрикама овдашњих Фијатових 
добављача, у којима ускоро "могу да се очекују преговори са послодавцима, а готово извесно и 
протести, уколико ти преговори не уроде плодом". 
Незадовољство запослених у ФЦА Србија разгорева се још од прошлогодишњег отпуштања 
више стотина радника те компаније, након укидања једне од три производне смене. 
Менаџмент ФЦА Србија и Влада Србије, као сувласник крагујевачке фабрике, ни годину дана 
након тог догађаја нису званично обавестили јавност о томе колико је тачно радника 
отпуштено из Фијата и његових добављачких фирми. 
Радници данас траже не само да им се основна плата подигне на 45.000, већ и исплату 
договореног бонуса за ову и 2018. годину, с тиме што овогодишњи бонус треба да буде у висини 
просечне зараде у ФЦА Србија... Траже и надокнаде на име додатних трошкова које запослени 
имају због доласка на посао мимо стандардног радног времена кад није организован јавни 
превоз. Радници захтевају и нови начин организовања производње, зарад елиминисања 
ситуација у којима један радник, поред свог, ради и послове колеге који је из неког другог 
разлога дуже времена одустао из фирме. 
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Почео штрајк у фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија 
Извор:Бета 
 
У фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија у Крагујевцу јутрос у 6 почео је штрајк, рекао је 
председник Самосталног синдиката Зоран Марковић.Он је навео да радници штрајкују 
обуставом рада на својим радним местима. 
Радници у производњи одржали су у петак и понедељак једночасовни штрајк упозорења у 
кругу фабрике, са захтевима да се повећају зараде са 38.000 на 45.000, приме нови радници 
или на другачији начин да се организује рад, јер један радник обавља неколико операција и 
ради уместо два или три који су на одсуствима.  
Тражи се и покриће трошкова које има радник због доласка на посао ван стандардног радног 
времена када нема јавног превоза, односно пре 5 или после 22 часа.  
Ме]у захтевима је и исплата и повећање бонуса за 2017. и 2018. годину. Синдикат је раније 
најавио да ће штрајк трајати до испуњења захтева или постизања споразума са руководством 
ФЦА.  
 
 

Лакићевић: Вучићева обећања довешће нову владу у проблем 
Извор: Н1  
 
Уредник у Новом магазину Мијат Лакићевић изјавио је да то што повећање плата и пензија 
није на дневном реду разговора с мисијом ММФ-а у Београду, доводи у незгодан положај 
будућу Владу Србије, због ранијих обећања Александра Вучића да би ове године требало да 
дође до битнијег повећања пензија и плата у јавном сектору. 
Шеф делегације Међународног монетарног фонда Џејмс Руф изјавио је данас да 
повећање плата и пензија сада није тема и да ће се о томе разговарати током наредне 
посете. "Повећање плата и пензија није сада тема, већ ћемо о томе разговарати приликом 
следеће посете, када будемо разговарали о буџету за наредну годину", рекао је Руф пред 
почетак састанака у Народној банци Србије. 
Гостујући на телевизији Н1, Лакићевић је рекао да је ММФ задовољан стањем у државним 
финансијама, где су ствари прилично сређене и постоји суфицит у буџету, али да и даље има 
пуно тога што није урађено, као што је бржи економски раст. 
"Раст јесте проблем. Видели смо како је Вучић гурао тај раст навише, па на крају није успео. 
Тврдио је да смо лидери у региону, а ми смо били негде близу репа", оценио је Лакићевић. 
Према његовим речима, јавна предузећа нису ни почела да се реструктурирају, а 2015. је била 
крајњи рок да се заврши приватизација. Додао је да су ЕПС и Србијагас у највећем проблему, 
јер имају највеће губитке, као и РТБ Бор. "Само тих неколико примера говори да се готово није 
ни макло с мртве тачке", каже Лакићевић. 
Један од разлога због којих се касни с тим планом су и избори одржани ове и прошле године. 
Код нас се још не зна да ли се крећемо ка Европској унији, или ка Русији и Кини, каже Мијат 
Лакићевић 
 "Избори су пуно коштали, јер су реформе практично заустављене...Потребан је континуитет 
власти и људи који тиме руководе. Ми смо прошле године имали једне, сад ове године друге 

http://rs.n1info.com/a278599/Biznis/Misija-MMF-u-Srbiji.html
http://rs.n1info.com/a278599/Biznis/Misija-MMF-u-Srbiji.html
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изборе и све је било подређено тим изборима", оцењује Лакићевић и додаје да су "реформе 
болне, јер подразумевају отпуштања, која се код нас нису десила". 
Према уреднику Новог магазина, Србија има велики проблем са инвестицијама, које би 
требало да буду за две милијарде веће него што то јесу. 
"Пропао је тендер за ПКБ, Азотара, петрохемијски комплекс, све то стоји. У економији је важна 
сигурност, да можете да рачунате на дужи рок, а код нас се још не зна да ли се крећемо ка 
Европској унији или ка Русији и Кини", рекао је Лакићевић. 
Говорећи о концесији за аеродром Београд и тужби коју је организација 
Транспарентност Србије поднела Управном суду против Владе Србије због њеног 
одбијања да, по Закону о слободном приступу информацијама, достави или објави документе у 
вези са концесијом, Лакићевић каже да му уопште није јасно зашто се крију ти подаци и да 
стиче утисак да је то последица глупости или бахатости. 
"Могу да разумем да у тим пословима постоје неке ствари које су тајне, али у овим стварима, 
попут концесије, нема разлога. Ми смо видели и раније око уговора попут оних са Фијатом, или 
у случају Железаре Смедерево, стално се ствара нека напетост и неизвесност. Чак имам утисак 
да је то последица или глупости или бахатости администрације, јер не виде да би 
транспарентност послова умирило јавност, чак иако се у јавности буде расправљало о тим 
уговорима", оценио је Лакићевић. 
Према његовим речима, концесија је добро решење, иако можда у неким детаљима може да 
буде спорних питања, али да је она битна због плана о извлачењу државе из јавних предузећа. 
Он каже да вишка у буџету имамо и да би могле да се повећају плате и пензије, али да је 
битније како ће се средства из буџета искористити за повећање инвестиција. "Генерално 
гледано, наше су инвестиције изузетно ниске, држава инвестира јако мало...Да би се 
обезбедиле плате јавне финансије морају да се доведу у ред", сматра Лакићевић. 
Оцењује да ће нам бити потребан још један аранжман са ММФ-ом после овог седмог који је на 
дневном реду, јер "нам је потребно да га имамо", због страних инвеститора и кредита, које ћемо 
моћи да узимамо по нижим каматама. 
 
 

Просечна нето зарада у мају нижа за пет одсто 
Извор:Бета 
 
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Србији исплаћена у мају ове године износила 
је 47.136 динара и номинално је била пет одсто нижа него претходног месеца, а реално 4,5 
одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику.  
У поређењу са мајом 2016. године просечна нето зарада је номинално већа за 7,2 одсто, а 
реално за 3,6 одсто. 
Просечна бруто зарада у мају ове године износила је 64.860 динара, што је за пет одсто 
номинално мање него у априлу и за 4,5 одсто реално, а у односу на исти месец прошле године 
номинално повећање је 7,2 одсто, а реално је 3,6 одсто. 
 
 

Радник погинуо приликом радова на Жежељевом мосту 
Извор:ФоНет 
 
Један радник је погинуо, а други је повређен приликом пада арматуре на Жежељевом мосту, а 
новосадска полиција је одредила меру задржавања за два лица, под сумњом да нису поштовали 
прописе при извођењу грађевинских радова, што је довело да пада арматуре, саопштило је 
Министарство унутрашњих послова. 

http://rs.n1info.com/a278657/Vesti/Vesti/Transparentnost-tuzila-Vladu-Srbije.html
http://rs.n1info.com/a278657/Vesti/Vesti/Transparentnost-tuzila-Vladu-Srbije.html
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Полиција је, по одобрењу надлежног тужилаштва, одредили меру задржавања Г.Г.В. (1956) и 
Г.Ф. (1977), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело тешка дела против 
опште сигурности у вези са кривичним делом неправилно и непрописно извођење 
грађевинских радова. 
Осумњичени ће, у законском року, уз одговарајућу кривичну пријаву, бити приведени 
Основном јавном тужилаштву у Новом Саду. 
 

 

 
 
Војвођанска плата мања од републичке за 2.813,00 динара 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Просечна нето зарада прошлог месеца у Србији, према подацима Републичког завода за 

статистику, била је 47.136 динара или 383 евра и у односу на април је мања за пет процената 

номинално, односно за 4,5 одсто реално.  

У поређењу са истим месецом прошле године, просечна републичка плата номинално је већа за 
7,2 одсто, а реално за 3,6 одсто. 
Просечна мајска плата у Војводини износила је 44.323 динара и била је за 2.813 динара мања 
од републичког просека. Од седам војвођанских области  само две имају просек виши од 
републичког, док је у осталим зарада бижа и од републичког и војвођанског просека. 
Јужнобачка област с просечном мајском платом од 47.541 динара, и Јужнобанатска, у којој су 
просечне зараде 47.371 динар, једине су у Војводини, у којима је просечна зарада виша од 
републичког просека. 
Тако је у Севернобанатској области прошлог месеца забележена  просечна плата од 43.364 
динара, у Севернобачкој области запсолени су у просеку зарадили 42.788, Севернобанатској 
области – 41.035, Сремској области – 40.023, а у Западнобачкој области просечна зарада била 
је 38.066 динара. 
Од 45 општина у Војводини у четири је прошлог месеца забележен просек  плата изнад 50.000 
динара, а у 14 је просечна зарада била виша од 40.000 динара. И у мају је, баш као и у априлу, 
највиша просечна плата у Војводини исплаћена у Пећинцима – 52.709 динара. У Вршцу је у 
мају просечна зарада износила 51.805 динаар, Панчеву – 51.730, а у Новом Саду 50.962 динара, 
а то су и једине четири општине у Војводини, где су прошлог месеца забележиле зараде више 
од 50.000 динара.  
Просечна мајска зарада у Зрењанину је била 45.652 динара, Бачкој Паланци 45.014, Беочину 
44.689, а у Кањижи 44.936 динара. Запослени у  Сремским Карловцима просечно су зарадили 
44.178 динара, Суботици 43.944, Сремској Митровици 43.965, а у Новом Кнежевцу 42.124 
динара. 
Далеко најнижа просечна мајска зарада исплаћена је запсоелнима у Бачком Петровцу – 25.397 
динара, а тај износ је за 18.926 динара мањи од просека зарада у Војводини и за 21.738 динара 
од просечне зараде у републции. На другом месту је Алибунар, где је просечна зарада у мају 
била 30.506 динара, а потом следи Бач с просечном зарадом од 32.059 динара. У Тителу су 
запослени у мају просечно зарадили 32.952 динара, у Сечњу  34.209, Србобрану  34.289 динара, 
Пландишту 34.444, Новом Бечеју 34.754, а у Иригу је просечна мајска зарада била 34.762 
динара. 
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Иако је у Војводини у општини Пећинци био највиши просек мајских зарада, статистички 
подаци показују да су запослени прошлог месеца зарадили чак 11,4 одсто мање него у априлу. 
Рекордер по паду мајске зараде у односу на април је Бачки Петровац, где је просечна плата за 
месец дана мања за 34,9 одсто. Мајска зарада у општини Шид је за 23,5 одсто мања него у 
априлу, док је у Вршцу тај проценат 23,3 одсто.  Мању плату у односу на априлску  примили су 
и запсолени у Старој Пазовви и то за 18,4 одсто, затим у Бачкој Паланци – 16 одсто, Новом Саду 
за 14,6 одсто, Сремској Митровици  за 11 одсто и у Апатину  за 10,5 одсто.  У шест војвођанских 
општина мајска плата била је виша него месец дана раније, док је у 39 локалних самоуправа 
просечна зарада била мања него у априлу. 
У шест војвођанских општина тање коверте 
У шест војвођанских општина просчна мајске зараде нижа је него истог месеца прошле године. 
Највећи пад зарада забележен је у Апатину – 9,1, а затим у Беочину за 6,8 одсто. Овог маја, у 
однсоу на мај 2016. године мање су зарадили и запослени у  Оџацима - 5,4 одсто, Сенти – 2,2 
одсто, Ковачици за 0,2 и Новом Саду за 0,1 одсто. У преосталих 39 општина у Војводини 
овогодишња просечна мајска зарада вића је него у истом месецу прошле године. 
 
 

Руф: Економија Србије расте, али мора брже 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Шеф мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) за Србију Џејмс Руф изјавио 

је уочи састанка са представницима Србије у Београду да економија Србије расте, али да мора 

да расте брже. 

"Економија Србија расте, а мора да расте брже. Радимо на томе како да тај раст убрзамо и како 
да тај раст буде користан за грађане", рекао је Руф, а преноси РТС. 
Он је додао да повећање плата и пензија нису тема садашњих разговора се представницима 
Србије, већ ће то бити приликом следеће посете крајем године када се буде разговарало о 
буџету, а да се сада ради о ревизији програма договореног пре две и по године године. 
Мисија ММФ-а, са Руфом на челу, борави у Београду од 22. јуна до 5. јула поводом седмог 
разматрања резултата у спровођењу актуелног стендбај аранжмана Србије. Истовремено биће 
обављене и консултације по члану ИВ Статута ММФ-а са нашом земљом.  
Делегацију Србије је на пленарном састанку предводила гувернер НБС Јоргованка Табаковић, 
која представља нашу земљу у ММФ-у, а у разговорима су учествовали и министар финансија 
Душан Вујовић и министар привреде Горан Кнежевић са сарадницима, саопштено је из 
централне банке. 
У оквиру седмог разматрања актуелног стендбај аранжмана, биће сагледана реализација 
обавеза договорених економским програмом, остварени резултати фискалне политике, као и 
мере економске политике које ће бити спроведене у наредном периоду. Посебна пажња у 
разговорима биће посвећена спровођењу свеобухватних структурних реформи које треба да 
допринесу даљем отварању нових радних места и постизању одрживих и високих стопа 
привредног раста. 
Истовремено, у оквиру Консултација по члану ИВ Статута ММФ-а, које ова институција обавља 
са земљама чланицама ради спровођења своје надзорне функције, представници мисије 
анализираће целокупна привредна кретања у Србији, економске политике и мере које се 
предузимају ради одржавања стабилних односа у привреди, уравнотежења платног биланса и 
даље либерализације у спољнотрговинској размени.  
ММФ је последње консултације по члану ИВ Статута са Србијом одржао у фебруару 2015. 
године, подсећа се у саопштењу НБС. 
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ШТРАЈК У ФИЈАТУ Радници обуставили рад јутрос од шест сати  
Извор:Бета 

 

У фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија (ФЦА) у Крагујевцу јутрос у 6.00 сати почео је 
штрајк, рекао је председник Самосталног синдиката Зоран Марковић. Он је навео да радници 
штрајкују обуставом рада на својим радним местима. 
Радници у производњи одржали су у петак и понедељак једночасовни штрајк упозорења у 
кругу фабрике са захтевима да се повећају зараде са 38.000 на 45.000, приме нови радници или 
на другачији начин да се организује рад, јер један радник обавља неколико операција и ради 
уместо два или три који су на одсуствима. 
Тражи се и покриће трошкова које има радник због доласка на посао ван стандардног радног 
времена када нема јавног превоза, односно пре 5.00 или после 22 часа. 
Међу захтевима је и исплата и повећање бонуса за 2017. и 2018. годину. 
Синдикат је раније најавио да ће штрајк трајати до испуњења захтева или постизања споразума 
са руководством ФЦА. 
О почетку штрајка у ФЦА синдикат је најавио одржавање конференције за медије данас у 10 
часова. 
 
 

Просечна плата у мају 47.136 динара, мања 4,5 одсто  
Извор:Бета 

 

Просечна нето зарада исплаћена у Србији у мају 2017. године износила је 47.136 динара, што је 
номинално мање за 5,0 одсто, а реално за 4,5 процената у односу на април, саопштио је данас 
Републички завод за статистику. 
У мају је просечна исплаћена бруто плата износила је64.860 динара, што је такође ниже на 
месечном нивоу за 5,0 посто номинално, односно за 4,5 одсто реално. 
У поређењу са истим месецом прошле године, просечне мајске бруто и нето зараде веће су за 
7,2 процента номинално, односно за 3,6 посто реално, наводи се у саопштењу. 
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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА: Радници Фијата у Крагујевцу 
штрајкују јер су незадовољни платом и условима рада 
Извор:Бета 

 

Синдикалисти прате пажљиво ситуацију и у фабрикама Фијатових 

коопераната где се могу очекивати преговори са послодавцима 

Разлог за штрајк запослених у фабрици Фијат крајслер аутомобили Србија (ФЦА) у Крагујевцу 

је незадовољство висином плате и условима рада, рекао је данас председник Савеза 

самосталних синдиката Крагујевца Југослав Ристић. 

"Радници су пре свега незадовољни висином зараде, јер раде за 38.000 динара, на 40 степени у 

халама, а принуђени су да раде на месту двоје или троје радника када су они одсутни са посла", 

рекао је он новинарима и додао да радници негодују од фебруара, а сада је незадовољство 

кулминирало. 

Ристић је рекао да очекује да данас почну преговори са послодавцем. 

"Уверен сам да неће бити повратка на старо и рада за 38.000 динара, у том обиму и тим 

условима. Очекујемо да ће се нешто променити и да ћемо показати страним инвеститорима да 

Србија није земља где могу да раднике плаћају тако мало", рекао је он. 

Он је рекао да синдикалисти прате пажљиво ситуацију и  у фабрикама Фијатових коопераната 

где се могу очекивати преговори са послодавцима, али ако не дају резултате, како је рекао, 

сигурно ће бити протеста. 

Самостални синдикат у фабрици "Фијат-Крајслер аутомобили Србија" (ФЦА) за данас у 12.30 је 

најавио други једночасовни штрајк упозорења испред управне зграде у кругу фабрике Фијата, а 

претходни је био у петак. 

Одлука о штрајку је донета на седници Скупшине Самосталног синдиката ФЦА 19. јуна због 

незадовољства радника условима и преговорима с руководством ФЦА. 

Међу четири захтева у одлуци о штрајку је повећање основне плате на 45.000 динара. 

Захтева се и нови начин организације производње или пријем нових радника да замене 

одсутне, да би се растеретили радници који током туђих боловања и одсустава обављају и по 

неколико послова. 

Радници захтевају и накнаду додатних трошкова које имају због доласка на посао ван 

стандардног радног времена, у време када нема јавног превоза, односно пре 05.00 часова или 

после 22.00 часа. 

Међу захтевима је исплата и увећање бонуса за 2017. и 2018. годину. 

Синдикат је најавио да ће штрајк почети 27. јуна у шест ујутро, и трајаће до испуњења захтева 

или постизања споразума са руководством ФЦА. 
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