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Крагујевац пред банкротом, Београд презадужен 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Дугови и доцње градова, општина и комуналних предузећа достигли су 1,2 милијарде динара, 

показује анализа Фискалног савета 

Таман када се ситуација у републичкој каси стабилизовала, јавни дуг почео да пада, а дефицит 
се значајно смањио, грчки сценарио изгледа прети локалним благајнама. 
Према оцени Фискалног савета, тренутно је то највећи проблем српских јавних финансија у 
чије решавање би влада морала хитно да се укључи. 
– Крагујевац ће ускоро банкротирати ако не примени радикалну фискалну консолидацију, коју 
неће моћи да спроведе без ангажовања републике. И то не тако што ће држава из буџета да гаси 
пожар одобравањем средства из буџетске резерве, већ ће република у наредном периоду 
морати да има улогу квази ММФ-а. Па ће тако морати и да, на пример, сугерише овом граду да 
повећа порез на имовину – каже Петровић. 
 
 

 
Генерални штрајк у „Фијату“ 
Аутор: Бране Карталовић 

 

Штрајкује 2.200 од укупно 2.460 запослених. – Радници траже да им се бруто плата повећа са 

38.500 на 45.000 динара 

Крагујевац –  У уторак, тачно у шест сати ујутру, у „Фијату“ су стале све машине. Радници, 
предвођени Самосталним синдикатом, ступили су у генерални штрајк и обуставили 
производњу рестилизованог модела „500-Л“. У штрајку је, кажу у синдикату, више од 90 одсто 
радника, њих око 2.200 од укупно 2.460 запослених у компанији „Фијат-Крајслер аутомобили 
Србија“. Не штрајкују службеници, такозване „беле крагне“. Плаше се да ће им у досијеу бити 
уписане лоше карактеристике. 
До потпуне обуставе производње у компанији, која је наш највећи извозник, дошло је пошто је 
„Фијатово“ пословодство одбило да испуни радничке захтеве током преговора који су трајали 
шест месеци. До договора са синдикатом није дошло ни после два штрајка упозорења која су 
одржана прошлог петка и у понедељак, када је производња обустављана на сат времена. 
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Вулин: Расхлађење уз одмор, или казне  
Аутор:А. ВАСИЋ 

 

Министарство рада подсећа послодавце на обавезе услед високих температура. Најугроженији 
на грађевини и у пољу 
ЗБОГ екстремно високих температура, инспектори ће наредних дана проверавати у каквим 
условима раде радници на отвореном. Уколико температура пређе 36 степени Целзијуса, 
послодавац је дужан да измени услове рада и обезбеди расхлађење и место за одмор, објављено 
је на сајту Министарства рада и запошљавања. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је 
приликом обиласка градилишта "Вест 65" на Новом Београду да се смернице о раду по високим 
температурама посебно односе на раднике из области грађевинарства и пољопривреде који 
раде тешке физичке послове у периоду од 11 до 16 часова. 
У саопштењу објављеном на сајту министарства пише да, уколико је то могуће, запосленима 
треба обезбедити летња одела, капе, мараме и лагану, светлу и комфорну одећу од природних 
материјала. Такође, објављен је правилник како поступати када се појаве здравствени 
проблеми, као што су сунчаница и топлотни удари. Радници на градилиштима морају бити 
заштићени од неповољних временских прилика и имати обезбеђену прву помоћ. Запослени се 
морају смењивати сваких неколико сати и правити чешће паузе.  
КАЗНА ДО МИЛИОН ДИНАРА 
ИНСПЕКЦИЈА рада може да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против 
послодавца са запрећеним казнама од 800.000 до 1.000.000 динара за правно лице, од 
400.000 до 500.000 динара за приватног предузетника и од 40.000 - 50.000 динара за 
одговорно лице код послодавца. 
 
 

 

 

 
Отказ у ДИС-у због одласка у тоалет 
Аутор: Информативна служба Савеза самосталних синдиката Србије 

 
Када унижени и обесправЉени радници у Србији, као и домаћа јавност, мисле да их више 
ништа не може изненадити од бескрупулозних послодаваца, стиже вест да је запослени у ДИС-
у добио отказ због одласка у тоалет ван паузе. 
Тто је послодавац „посведочио“ и фотографијама из камера које је, у циЉу праћења 
запослених, поставио у службене просторије, наводи се у писму јавности Информативне 
службе Савеза самосталних синдиката Србије. 
"Радник и повереник Самосталног синдиката трговине Србије у компанији ДИС, морао је да 
напусти домаћу трговинску компанију, истичу у Синдикату, јер је „прекорачио време за 
коришћење паузе у току рада“, а које је провео у службеном тоалету због здравствених 
проблема. 
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Како би правно заокружио вишегодишње шиканирање према Костићу, који се дрзнуо да пре 
три године организује синдикалну организацију у ДИС-у, послодавац је решењу о отказу 
придодао и фотографије које, иако се на њима не може видети лице, „потврђују наводе из 
пријаве“. 
У решењу о отказу уговора о раду се наводи да је Костић учинио повреду радне дисциплине, 
тако што је 2. марта 2017. ван свог радног места провео укупно 62 минута, а сутрадан укупно 40 
минута, „иако је Правилником о раду прописано да одмор у току радног времена траје 30 
минута“. 
Да је Костић крив јер је „самовласно присвојио и дао себи већа права од уговорених“, сведочи и 
образложење послодавца који је устврдио да је Костић, боравком у тоалету првог дана 32 
минута, а другог 10 минута дуже од прописаног, „угрозио извршавање радних задатака и 
продуктивност рада, како себе, тако и других запослених“. 
Иако је доставио лекарске налазе, на основу којих је дужи боравак у тоалету неминован, 
послодавац поред правног показује и лекарско знање, наводећи да „касније понашање Костић 
Ивице који је након упозорења престао са оваквим понашањем, указује да не постоји 
здравствени разлог који је утицао на његово понашање“. 
Вођењем детаЉне евиденције (у минутима) колико је провео у тоалету, као и противправно 
видео надзирање интимних просторија, Костићу је повређено Људско достојанство, али се 
послодавац није задржао само на томе, већ му је угрозио и приватност праћењем његових 
објава на свом фејсбук профилу, на којем се Костић похвалио да му је послодавац коначно 
уплатио доприносе. 
У Самосталном синдикату трговине Србије и Савезу самосталних синдиката Србије су свесни да 
је искЉучиви разлог за Костићев отказ његов синдикални рад у ДИС-у. Наиме, од момента 
доставЉања одлуке о регистрацији синдикалне организације, њему се умањује зарада и 
исплаћује минималац, а распоређује се на ниже радно место. Уз то, руководство три и по 
године врши притисак на Костића да напусти место повереника, уз обећање давања разних 
бенефиција. Такво понашање је имало резултате, па се од почетних 90 чланова самосталног 
синдиката, због страха већина ишчланила. 
Синдикат неће одустати од Костића, нити од одбране свих угрожених радника у Србији. Тужба 
је већ поднета надлежном суду, послат захтев инспекцији рада за враћање Костића на посао до 
окончања судског поступка, поднете кривичне пријаве против одговорних због спречавања 
слободе синдикалног организовања. О овом случају биће обавештена домаћа јавност, као и 
међународне организације", наводи се у писму Савеза самосталних синдиката Србије. 
 
 

Фијат игнорише раднике, инспекција му прети казнама 
Пише: З. Радовановић 
 
Производња свих верзија модела "фијата 500л" јутрос у потпуности је обустављена у компанији 
Фијат Крајслер аутомобили Србија.  
Разлог је генерални штрајк у који су радници ступили након што се руководство фабрике 
оглушило о њихов захтев да им основна плата буде повећана са 38.000 на 45.000 динара. 
Менаџмент Фијата не одазива се на позиве синдикалаца да седну за преговарачки сто и 
започну преговоре. Напротив, како је данас обзнанио председник Синдиката Фијатових 
радника Зоран Марковић, менаџмент ове фабрике данас није дошао ни на преговоре који су 
били организовани у Министарству привреде и то уз посредовање министра Горана 
Кнежевића. Дошли су синдикалци и представници министарства, али не и представници 
Фијата, и то без икаквог образложења. 
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Руководство Фијатовог синдиката данас је истакло и да је пословодство ФЦА Србија синоћ и 
јутрос настојало да раднике, супротно одредбама Закона о штрајку, онемогући да штрајкују у 
својим погонима, већ да их натера да протестују у одређеним зонама. О томе је, кажу 
синдикалци, обавештена Инспекција рада која је, у међувремену, тим поводом и 
интервенисала и наложила поштовање прописа. 
Инспекција је јпосле подне донела и решење којим се менаџменту ФЦА Србија налаже да ступи 
у преговоре са Штрајкачким одбором. У супротном, компанија ФЦА Србија ће бити кажњена 
према Закону о штрајку који прописује сталне преговоре пословодства и штрајкача током 
обуставе рада. Синдикат у Фијату данас је, након што је Инспекција рада донела речено 
решење, послао нови захтев менаџменту компаније за почетак преговора о захтевима 
запослених. 
Како истиче Марковић, у штрајку учествује око 2.000 запослених из прве и друге смене, од 
укупно 2.460 радника, колико је, према наводима пословодства, запослено у фабрици, што је 
цифра у коју синдикалци сумњају. Они сматрају да је број запослених, пре свега у производњи, 
недовољан, чему сведочи чињеница да је све већи број радника принуђен да ради по више 
операција. У штрајку не учествује око 250 службеника у ФЦА. 
Марковић је навео да је процес рада прекинут у највећим и најважнијим производним 
целинама фабрике, односно у погонима Пресерај, Каросерија, Лакирница и Монтажи, као и у 
фабричкој Логистици. Од данас ујутро у Фијатовој фабрици, дакле, штрајкује 90 одсто 
запослених. 
Председник Синдиката данас је оценио и да су радници преоптерећени због смањења броја 
запослених прошле године, преласка са три на две смене, као и због дужих боловања 
запослених. О томе се крајем прошле године разговарало са пословодством и тада је, према 
његовим речима, договорено да се смањи број аутомобила који се производе у једној смени, са 
230 на 220, што међутим није довољно за растерећење радника. 
"Радницима се у одсуству других колега само придодају и њихове обавезе због чега се тражи 
другачији начин организације или ангажовање нових радника на местима одсутних", рекао је 
Марковић и додао да је прошле године, када је у ФЦА било више запослених, произведено 
85.000 возила, а после одласка око 1.000 радника, план за ову годину остао је исти. 
"Ранији преговори нису дали резултате, па смо се определили за синдикалну борбу, како бисмо 
спречили послодавца да израбљује раднике. Послодавац не прихвата наше захтеве иако би 
тражено повећање зарада умањило профит ФЦА Србија за свега 0,5 одсто", истичу у синдикату. 
Како подсећају, Фијат је раније предложио повећање зараде од три одсто за раднике у 
производњи, док службеницима није понудио никакво повећање и они већ шесту годину 
примају непромењене зараде. 
- Упркос томе, службеници не протестују, јер не желе да кваре свој ЦВ као штрајкачи или 
бунџије, али зато све више напуштају фабрику и налазе радна места у другим иностраним 
компанијама изван Крагујевца - истичу у Самосталном синдикату ФЦА Србија, уз напомену да 
имају подршку синдиката свих Фијатових коопераната у Крагујевцу. 
Јефтина радна снага 

- Главна порука штрајка у ФЦА Србија је да радници Крагујевца не желе више да буду јефтина 
радна снага. Ово је порука и осталим радницима у Србији, али и свим иностраним 
инвеститорима. Фијат, чули смо, треба да се одрекне свега 0,5 одсто профита да би запослени у 
ФЦА Србија добили тражено повећање плата. Зар је то много да би се испунили захтеви 
радника, упитао је данас председник Савеза самосталних синдиката Србије у Крагујевцу 
Југослав Ристић. 
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"Ана Брнабић ће радити на унапређењу живота свих грађана" 
Пише: Љ. Б. 
 

* Вучић и Дачић нису одговорили на питања Данаса о Гоши * Нико из власти не 

контактира раднике * Штрајк и даље траје 

Радници Гоше позвали су и остале грађане Смедеревске Паланке да им се придруже и помогну 
у блокади пруге данас од девет до 10 часова. 
Запослени у фабрици шинских возила Гоша већ три месеца штрајкују, а последњих неколико 
недеља изашли су из фабричког круга и решили да блокирају пружне прелазе. 
- Блокирали смо поново пругу јуче од девет до 10 часова, то ћемо урадити и данас, надам се уз 
подршку грађана Паланке које смо позвали путем локалних медија да нам се придруже - каже 
за Данас председник Штрајкачког одбора у Гоши Милан Вујичић. 
Никакву нову информацију, истиче он, радници немају од пословодства, тако да настављају са 
штрајком док дуг бившег послодавца ЖОС Трнаве према њима из дана у дан расте. Словачка 
компанија која је у међувремену продала Гошу кипарској фирми, радницима је исплатила два 
дела од укупног дуга од 90.000 динара, али не и трећи од 30.000 динара, колико им се још 
дугује. ЖОС Трнава се, између осталог, обавезала да ће радницима у 16 месечних рата 
исплатити преостали дуг који се нагомилао током година неплаћања зарада, нити доприноса 
за пензијско осигурање. Радници повратну информацију немају ни од дужника, али ни од 
државе од које су у неколико наврата тражили помоћ. 
Док је био на месту премијера Александар Вучић је једном, почетком априла још, обишао 
раднике, међутим од када је почела блокада пруге нико из државног врха није се обратио 
радницима ове фабрике. 
Наш лист је писао и председнику државе Александру Вучићу, али и у том тренутку в. д. 
премијера Ивици Дачићу, али од њих нисмо добили одговор. На питање мандатарки Ани 
Брнабић да ли ће урадити нешто поводом штрајка радника у Гоши из њеног кабинета смо јуче 
добили одговор да је она мандатарка, али да ће ако влада добије подршку у Скупштини, она 
"радити са свим министрима на унапређењу живота грађана, доносити одлуке и улагати 
максималне напоре да се проблеми решавају". 
 

 

 
 

Наставља се штрајк у крагујевачком Фијату 
Аутор:Милан Никић 
 
Радници компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" наставили су генерални штрајк. 
Другог дана потпуне обуставе производње аутомобила, радници прве смене дошли су на своја 
радна места, али не обављају радне обавезе.  
"И даље послодаваци из ФЦА нису започели преговоре око окончања штрајка, односно 
испуњавања наших захтева - повећање зараде, нова организација производње, исплата бонуса 
ефикасности и надокнада трошкова превоза. Данас ћемо, као и јуче у 12 часова, на скупу свих у 
смени, обавити информисање радника у штрајку, као и у 17 сати за другу смену. Помака 

http://rs.n1info.com/topicv143/Milan-Nikic/1
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једноставно нема од друге стране", каже за Н1 Зоран Марковић, председник штрајкачког 
одбора ФЦА. 
Марковић додаје да је у штрајку 90 одсто запослених и да виталне целине фабрике, Пресерај, 
Каросерија, Лакирница, Логистика и Монтажа нису у функцији. 
До јуче је са монтажних трака Фијата у Крагујевцу сваког дана силазило по 440 аутомобила 500 
Л, 220 по смени, а сада је све утихнуло у кругу компаније. 
Према речима Зорана Марковића, од 2.460 запослених у ФЦА, у штрајку је 2.150 производних 
радника, службеници раде, а резултати тог рада су непознати, јер од јуче ни један аутомобил 
није произведен. 
 

 

 
 
Плате највише лете у ваздушном саобраћају 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Прошлог месеца просечна зарада у Србији, на основу података Републичког завода за 

статистику о примањима у 19 делатности, била 47.136 динара.  

У седам делатности просечна зарада далеко је виша од просека, али је у чак 12  нижа од 
просечне зараде у републици. Највећу просечна зарада у мају исплаћена је запосленима у 
делатности информисања и комуникација – 80.477 динара, а најмање у услугама смештаја и 
исхране – свега 28.620 динара. 
По висини зараде предњаче и запослени у финансијској делатности и делатности осигурања с 
просечном зарадом од 78.554 динара, а потом следе они који раде у делатности снабдевања 
електричном енергијом и гасом – 78.482 динара, као и у области рударства, где је просечна 
мајска зарада била 75.755 динара. Изнад просека су зарадили и и у стручним, научним и 
иновационим делатностима– 68.141 динар, саобраћају и складиштењу – 48.962 динара , као и 
они који раде у државној управи и обавезном социјалном осигурању – 48.290 динара. 
У оквиру појединих делатности просечна мајска плата била је изнад 100.000 динара, а највиша 
је исплаћена запосленима у ваздушном саобраћају – 172.715 динара, што је скоро четири 
просечне републичке плате. Иза њих су запослени у управљачким делатностима и саветовању - 
с просечном зарадом од 130.145 динара, затим запослени у производњи дуванских производа 
са зарадом од 126.446 динара. У области производње кокса и деривата нафте просечна мајска 
зарада била је 119.003 динара, експлоатацији сирове нафте – 114.119 динара, рекламирању и 
истраживању тржишта – 110.305 динара, а рачунском програмирању и консултантским 
делатностима – 110.173 динара. 
Разлика између највише и најниже мајске нето зараде износи чак 151.255 динара. Наиме, 
толика је разлика између зараде у ваздушном саобраћају и у делатности кинематографије, 
телевизијске и музичке продукције у којој су прошлог месеца зараде биле свега 21.460 динара, 
што је мање и од минималне зараде у Србији.  Зараде мање од 30.000 динара прошлог месеца 
исплаћене су у делатностима путничких агенција и тур-оператора - 22.353 динара, сакупљању, 
третману и одлагању отпада - 22.698 динара, изнајмњивање и лизинг – 23.949 динара, те 
поправка рачунара – 24.741 динара. Мајска зарада запослених у помоћним услужним 
делатностима биле су 25.741 динара, онима који послужују и припремају храну исплаћено је 
26.139 динара, у производњи одевних предмета – 27.624 динара, остале личне услужне 
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делатности -  28.072 динара, а у делатности производња коже и предмета од коже – 28.740 
динара. 
Образовање и здравство испод републичког просека 

Статистички подаци показују да су у мају ове године запослени у образовању и здравству и 
социјалној заштити имали мања примања од републичког просека. Тако су запослени у 
образовању просечно зарадили 41.641, а у здравству и социјалној заштити 44.330 динара. 
Мањи просек од републичког имају и запослени у грађевинарству – 41.620, као и они у 
прерађивачкој индустрији. 
Зараде знатно више од просечних прошлог месеца исплаћене су у услужним делатностима – 
93.040 динара, финансијским услугама – 89.664 динара, као и за програмске активности и 
емитовање – 85.708 динара. Више од просека зарадили су и запослени у производњи основних 
фармацеутских производа – 80.389 динара, производњи пића – 77.800 динара, експлоатацији 
угља – 75.939 динара, телекомуникацијама – 74.703 динара, те научно истраживачкој 
делатности – 64.435 динара. 
Према подацима Републичког завода за статистику просечна мајска зарада у Војводини, од 
44.323 динара, била је на другом месту и то иза Београдског региона, где је просечна зарада 
60.186 динара. Уколико се упореди номинални индекс мајске просечне зараде с оном 
исплаћеном у априлу  у Војводини зарада је за 9,2 одсто нижа, а у односу на крај прошле 
године мајска зарада је нижа чак за 11,1 одсто. Просечна мајска плата у Војводини нижа је од 
оне исплаћене прошле године у истом емсецу и то за 0,05 одсто. Уколико се, пак, пореде првих 
пет месеци ове са истим периодом прошле године војвођанска просечна зарада је за 2,8 одсто 
већа. 
 
 

Новосадске финансије најстабилније, Крагујевац на ивици банкрота 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је да су четири највећа града 

у Србији - Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, огледало проблема целе локалне самоуправе 

Србије. 

Петровић је, наиме, оценио да је у тим градовима системски проблеми лоше буџетирање, 
одсуство контроле локалних буџета и неуређени односи локала и Републике. 
Он је на конференција за новинаре на тему „Анализа финансијских проблема локалне 
самоуправе и локалних јавних предузећа“, казао да ова четири града имају вишегодишњи 
озбиљан мањак инвестиција, а да уз то посебно Ниш и Крагујевац, немају ни кредибилне 
буџетске процесе и имају веома велика кашњења у плаћању добављачима. 
Према речима Петровића, у сва четири града постоји простор за побољшање наплате пореза на 

имовину. 

Он је додао да су јавне финасије Београда стабилизоване и да тренутно главни град Србије има 
уравнотежене приходе и расходе буџета и не касни у плаћању својих обавеза, али да даје 
огромне субвенције за Градско саобраћајно предузеће (ГСП) Београд. 
Прецизирао је да чак 15 одсто годишњих расхода или преко 100 милиона евра Београд троши 
на покривање губитка система јавног превоза.     
Када је реч о Новом Саду, Петровић је казао да тај град има најстабилније финасије, али да и он 
пати од мањка јавних инвестиција што је највећи структурни проблем тог града.  
Нови Сад има одрживи буџет и у року извршава плаћања, и за разлику од Београда није ни 
презадужен и нема огромне трошкове градског превоза, казао је он додавши да је неспорно да 
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је градска управа тог града управљала одговорније јавним финасијама у протеклих десет 
година у односу на друге градове. 
Према оценама председника Фискалног савета, кључно у наредном периоду је да Нови Сад не 
дозволи да неоправдано повећање инвестиција доведе до експлозије дуга као што је било у 
Београду у периоду од 2008. до 2013, а да се до недостајајућих средстава долази бољом 
наплатом пореза на имовину и прихода од непокретности, као и реформом локланих јавних 
предузећа кроз смањење субвенција и рационализацијом броја запослених. 
Ниш, како је нагласио Петровић иако има веома озбиљне фискалне проблеме, још увек их 
може самостално решавати уколико преокрене начин управљања јавним финасијама, односно 
предузме мере које би створиле буџетски вишак од преко једне милијарде динара годишње или 
15 одсто буџета које би искористио за  враћање старих дугова И постепено повећање 
инвестиција. 
Крагујевац је у убедљиво најтежој финансијској позицији у односу на друге велике градове у 
Србији и скоро свака делатност коју обавља Град и његова јавна предузећа оптерећена је 
великим финансијским проблемима, казао је Петровић и додао да је тај град практично на 
корак од банкрота. 
 
 

Шта „наслеђује“ Ана Брнабић? 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Пуна каса, стабилне јавне финансије и јасан реформски правац - то је оно што 

претходна влада Александра Вучића оставља „у наслеђе“ Ани Брнабић, мандатарки за састав 

новог кабинета. 

Од незавршених послова, чекају је, свакако, структурне реформе јавне управе и јавних 
предузећа, даље обарање јавног дуга, отварање нових поглавља у оквиру преговора о 
приступању ЕУ и даље унапређење економског амбијента.  
Шта, дакле, у Немањиној 11 затиче нова премијерка?  
Србија је од почетка реформи смањила буџетски дефицит са 6,6 одсто бруто домаћег производа 
(БДП) на 1,3 одсто на крају 2016. године. 
Земља је прошле године 51 недељу бележила буџетски суфицит, а 52. недеље је ушла у дефицит 
од 1,3 одсто БДП-а. 
Вишак у државној каси је, према изјави министра финансија Душан Вујовића, на нивоу опште 
државе до краја маја 2017. био за 600 милиона евра изнад циља предвиђеног Законом о буџету, 
док је нивоу централне државе буџетски суфицит био за 50 до 60 милијарди динара већи од 
планираног. 
Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2017. године, у односу на исти период 
претходне године, износио је 1,2 одсто, док је за целу 2016. БДП повећан за 1,8 процената. 
Циљ за ову годину је стопа раста БДП-а од 3,0 процента.  
Јавни дуг земље је од почетка ове године смањен за 5,2 процентна поена, са 72,9 посто колико 
је износио на крају децембра прошле године, на 67,7 одсто БДП-а на крају априла 2017. 
На крају 2015. године, јавни дуг је био 74,7 процената БДП-а. 
Просечне бруто и нето зараде у мају 2017. године веће су за 7,2 одсто номинално, односно за 3,6 
процента реално у односу на исти месец 2016. 
Међугодишња инфлација је у мају 2017. износила 3,5 процената, што је у оквиру таргетираног 
распона Народне банке Србије од 3,0 одсто плус/минус 1,5 одсто. 
У поређењу са децембром 2016, потрошачке цене су порасле 2,7 одсто до краја маја. 

https://www.dnevnik.rs/index.php/ekonomija/novcanik/u-srbiji-prosek-neto-plate-u-maju-47136-dinara-mani-45-odsto-26-06-2017
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Укупна спољнотрговинска робна размена Србије је, према последњим доступним подацима, 
повећана у периоду јануар - април  2017. за 12, 5 посто, на 10,87 милијарди евра. Извоз робе је, 
при томе порастао за 11,8 процената на 4,76 милијарди евра на годишњем нивоу, а  увоз је 
повећан за 13 одсто на 6,12 милијарди. 
Стопа незапослености је срезана са нивоа од 19 посто из првог тромесечја 2016.године на 14,3 
одсто у првом кварталу ове године. 
У претходне три године у Србији је изграђено 200 километара ауто-пута, готово 300 мостова, 
отворено 55 фабрика дуж Коридора 10, само у Београду тренутно има 502 градилишта... 
На аутопутевима Србије је прошле године било 3,5 милиона аутомобила више него 2015. 
године.  
Како је средином овог месеца рекао председник Србије Александар Вучић, тренутно се у земљи 
обавља реконструкција 132 школе и вртића на територији 88 општина, а у припреми су и 
пројекти за потпуну реконструкцију још 94 објекта. 
До сада је завршена реконструкцију 71 школске и предшколске установе, што је свеукупно 
више од 290 објеката.  
 

 
 

 
 
Економски стручњаци имају ЧЕТИРИ КЉУЧНА САВЕТА за Ану 
Брнабић  
Аутор:Слађана Гаврић 
  
Пред премијерком Аном Брнабић нису лаки задаци, барем ако је судити према мишљењу 
економских аналитичара. Бржи привредни раст, више инвестиција и реформа јавних 
предузећа су три горуће теме које је чекају. 
С обзиром на то да је председник Србије Александар Вучић истакао да ће се будућа премијерка 
највише бавити економским темама, питали смо стручњаке шта су приоритети из ове област с 
којима Брнабићева треба да се ухвати у коштац. 
Љубодраг Савић: Знатно више стопе раста  
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић сматра да је најважнији посао 
премијерке да обезбеди реалан раст привреде, али на дужи рок. 
- То значи знатно више стопе раста БДП-а него што сада имамо. Минимум за сваког премијера, 
после чега могу да кажем свака част, јесте од пет до 10 одсто БДП-а. То није немогуће. Ми смо 
још доста сиромашна земља која се није макла даље од 90-их, када је у питању индустријски 
раст који је за нас кључан - истиче Савић. 
У складу с тим, он додаје да је друга ствар коју треба решити везана за изузетно висок степен 
сиромаштва у Србији. 
- Једно је направити високе стопе раста, а друго, везано за ово, јесте како се та добит 
распоређује. Питање је да ли та висока стопа раста која је остварена иде у шаке малог броја 
богатих људи и шта онда вреди тај раст привреде. Дакле, треба га праведније расподелити. 
Трећа ствар је где, односно у којим гранама треба увећати раст БДП. До сада смо имали 
троструко већи раст у сектору услуга у односу на индустрију - наводи професор. 
Савић очекује од премијерке да разуме значај развоја реалног сектора, односно индустрије и 
пољопривреде, и српског извоза: 
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- Једино такав развој може да обезбеди онај раст од најмање пет одсто БДП-а. Ако то направи, 
Србија иде напред. 
Владимир Глигоров: Смањити незапосленост  
Стручњак Бечког института за међународну економију Владимир Глигоров наглашава да је 
први проблем још увек недовољно брз привредни раст. 
- Како још увек није у потпуности постигнута макроекономска стабилност, кључно је да се 
повећају улагања, посебно приватна и посебно домаћа. То захтева да се реши проблем 
ненаплативих потраживања која су веома велика и ограничавају и финансијски и 
корпоративни сектор. Други проблем јесте пореска реформа јер је садашњи систем пројектован 
тако да обезбеди пореске приходе независно од дестимулативног утицаја на привредну 
активност, посебно малих и средњих предузећа. Уз то, потребна је реформа пензијског система 
- наводи Глигоров. 
Најважнији проблем јесте запошљавање "јер су стопе незапослености високе". 
- Тржиште рада не функционише добро јер се углавном ослања на социјалне везе, а не на 
конкуренцију способности. Тако да није само да мало људи ради, већ многима способности 
нису ваљано искоришћене - закључује Глигоров. 
Александар Влаховић: Реструктурирање предузећа  
Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић предност горућем проблему с 
којим Брнабићева треба да се суочи даје реструктурирању јавних и државних предузећа. 
- Ту се убраја завршетак приватизације великих система, све оно што је преостало, од РТБ 
"Бора" па надаље. Друга ствар је подстицај раста привреде и запошљавања, што ће ићи 
паралелно. То подразумева отклањање препрека у пословном амбијенту да би било више и 
страних и домаћих улагања - наглашава Влаховић. 
Према његовим речима, минималан раст привреде у средњем року који треба постићи је 
четири одсто БДП-а. 
- Трећа ствар је фокус на образовање, односно његову реформу. Пре свега средње и 
високошколско образовање - закључује Влаховић. 
Иван Николић: Подићи стопе инвестиција  
Члан Савета гувернера НБС Иван Николић наглашава да будућа премијерка треба да настави 
са даљом реформом јавних предузећа, подизањем нивоа инвестиција, и то више домаћих. 
- Улагања треба највише усмерити на инфраструктуру, али у ширем смислу. Не само у путеве и 
железнице, већ и у енергетику - каже Николић. 
Како истиче, Брнабићева у сваком случају треба да обезбеди одрживи ниво раста привреде. 
- Свакако је важно улагање и у образовање. А уз то бих додао и проблем регионалног развоја, 
који је сада неравномеран. Посебно источни и јужни део Србије. Ово су проблеми који су на 
дневном реду у средњем року. Такође, треба да одржава достигнути степен макроекономске 
стабилности - објашњава Николић. 
 
 

СРБИ ИМАЈУ ЗЛАТНЕ РУКЕ Ево зашто цео свет хоће да ради са нашим 
грађевинцима  
Аутори:Душан Ивковић, АЕ 

 

Неимари из Србије су се у свом послу доказали широм планете. Изградили су на десетине 
великих индустријских објеката, хидро и термо електрана, мостова, путева, стадиона... 
Наша грађевинска индустрија због тога ужива велики углед и поштовање, било да су у питању 
производи или пак наши инжењери и радници, инострана тржишта су јако заинтересована за 
оно што нудимо. 
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- Тај извозни потенцијал грађевинске индустрије не изгледа баш онако како га многи 
замишљају. Наше велике компаније добијају послове у иностранству, а затим са собом одавде 
односе сав материјал потребан за изградњу одређеног објекта - прича за "Блиц" Горан Родић из 
Грађевинске коморе Србије. 
Како је објаснио, за потребе изградње одређеног пројекта, из Србије се транспортује апсолутно 
све, од шрафова, подова, блокова, керамике, па чак и намештај. 
- Наше фирме су радиле на изградњи комплекса за Зимске олимпијске игре у Сочију. Тада су 
бродовима, Дунавом и касније преко Црног мора носили сав материјал, ту је био и намештај 
којим су опремљени изграђени комплекси - објашњава Родић. 
Сада су наше фирме поново у Русији, наши бродови поново плове преко Црног мора преносећи 
материјал, а све за потребе изградње инфраструктуре потребне за одржавање Светског 
првенства у фудбалу следеће године. 
- Производи се највише извозе на источно тржиште. Под тим, пре свега, мислим на Русију у 
којој влада велика потражња за нашим услугама и производима. Такође се и у Казахстану доста 
послује, они имају новца, много граде и генерално поштују и цене наше производе, али и 
раднике - рекла је Ивана Вулетић из Удружења за грађевину и индустрију грађевинског 
материјала. 
Са радницима и инжењерима одлазе и шрафови, подови, системи за грејање, инудустријска 

изолација... 

Ипак под термином "грађевинска индустрија" не подразумева се само производња и извоз 
грађевинског материјала и опреме као и ангажовање наших фирми, већ ангажовање радне 
снаге из Србије. Чињеница је да су страна тржишта привлачнија нашим радницима због већих 
дневница, а странци често траже наше мајсторе због великог искуства и доброг гласа који их 
прати. Према речима стручњака, млади тамо стичу искуство кроз праксу и рад много више него 
у нашој земљи, јер је сам посао доста захтевнији по питању стандарда. 
- Са Немачком је 1988. године склопљен уговор о деташману који је обновљен 2001. године. То 
подразумева да наше фирме добијају послове као подизвођачи немачких компанија, одлазе 
тамо са нашим радницима и обављају посао на одређеном градилишту. Такође, у оквиру овог 
споразума, наше фирме су дужне да се према радницима које су повели из Србије опходе као да 
су немачки радници, односно да буду плаћени по ценама одређеним у Немачкој - објаснила је 
Ивана Вулетић, додајући да смо ми једина од земаља која није чланица Европске уније која 
има овакав споразумом са неком од земаља чланица. 
И остале земље западне Европе су заинтересоване за наше услуге и производе. 
- У те земље се, за потребе извођења радова, транспортују и мало сложенији системи као што су 
грејање, климатизација, индустријска изолација... Такође нам је и шрафовска индустрија на 
доста добром гласу као и грађевинска столарија која се доста извози иако се то не примећује 
толико - рекао је Родић. 
Приход грађевинаца од 1983. године драстично пао 
Иако је грађевинска индустрија дефинитивно један од најбољих извозних потенцијала наше 
земље, не може да се пореди са пословањем од пре неколико деценија. 
- Сећам се да је Југославија 1983. године кроз извоз опреме и реализацију грађевинских радова 
имала приход од око две милијарде и 700 милиона америчких долара, док је Турска имала 
само 200 милиона. Данас је ситуација поражавајућа за нас, па тако Турска на годишњем нивоу 
има приход од око 30 милијарди, док је код нас то око 300 милиона долара - закључио је 
Родић. 
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Највиша просечна плата у Сурчину, најнижа у Малом Црнићу  
Извор:Танјуг 

 

Сурчин је, са износом од 99.623 динара, на челу листе општина у Србији по висини просечне 
нето плате исплаћене у мају 2017, док је на зачељу Мало Црниће у Борској области, где је 
просечна мајска нето плата била 23.605 динара, према подацима Републичког завода за 
статистику. 
На другом месту је Нови Београд са просечном мајском нето платом од 74.706 динара, а трећи 
је Костолац са износом од 73.861 динар. 
Следе две општине на југу Србије - Медвеђа са просечном исплаћеном нето зарадом у мају од 
68.784 динара, и Куршумлија с просеком од 67.964 динара, док је на шестом месту Лазаревац са 
66.682 динара. 
Поред Малог Црнића, најниже просецне плате у мају регистроване су у Бабушници 24.746 
динара, Бачком Петровцу 25.397 динара и Трговишту 25.444 динара. 
Просечна мајска нето зарада у Србији је износила 47.136 динара, и номинално је мања за 5,0 
процената, а реално мања за 4,5 одсто у односу на април, док је на годишњем нивоу номинално 
већа за 7,2 посто а реално већа за 3,6 процената, према подацима Републичког завода за 
статистику. 
 

 

Иза вести о највећим платама у два неразвијена града крије се ТУЖНА 
ИСТИНА  
Аутори:Данијела Нишавић, Милица Ивановић 

 

Статистика је две најнеразвијеније општине са југа Медвеђа и Куршумлија ставила у сам врх у 
Србији по висини нето примања у мају - са 68.784 односно 67.964 динара. Игра бројева и овај 
пут, на трен је од најсиромашнијих направила најуспешније, са зарадом већом и од просека у 
Србији. Иза свега тога, међутим, крије се тужна истина. 
Јер, стварност је нешто потпуно друго. У ове две општине, из којих млади непрекидно одлазе, 
где се посао тражи али не добија, стопа запослености је дупло нижа него у Србији. Зато је и 
одјекнула вест да су Куршумлија и Медвеђа, према најновијим подацима Републичког завода 
за статистику Србије за мај, на четвртом и петом месту општина у којима се најбоље зарађује. 
Београдска општина Сурчин је апсолутни рекордер са просеком од 99.623 динара, а на самом 
дну лествице је Мало Црниће с просечном нето платом од 23.605 динара. 
У априлу, ситуација драстично другачија. У Медвеђи је било исплаћено нето 42.535 динара 
зараде (за 26.000 мање у поређењу са мајем), а у Куршумлији за 40.000 - 27.150 динара! 
А како је дошло до те статистичке ујдурме? 
Како сазнајемо у Републичком заводу за статистику, разлог је методологија, односно динамика 
исплате, то што је дошло до исплате једне и по зараде више у односу на претходни месец у 
некој од фирми и тако се од реалног просека направио "нереални". 
Иначе, у општини Медвеђа главни разлог виших примања јесу зараде рудара у руднику Леце, 
чије се плате крећу од 38 до 42 хиљада динара. 
Сем рудара у Општини Медвеђа у којој реално живи 5.000 становика, у радном односу су и 
запослени у локалној самоуправи и државној управи и радници у малим трговинам што чини 
око 200 - 250 запослених. 
- Зато када 380 рудара прими две плате, просек примања се драстично увећа - објашњавају у 
локалној самоуправи. 
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Слична ситуација у Куршумлији, много више је оних који не раде, него запослених. Лоше 
спроведена приватизација, од многих радника направила је социјалне случајеве. Фирме 
некадашњи гиганти које су упошљавале на хиљаде радника - "Металац", ШИК Копаоник, "7. 
Јули Куршумлија" одавно не постоје. 
Посао ретки имају у "Планинки" која газдује Пролом и Луковском бањом, а правим 
срећницима се сматрају они који раде у две основне школе, једној средњој школи, полицији, 
општини и дому здравља. 
- Отишли смо из Куршумлије пре две недеље, трбухом за крухом. Сада смо у Алексинцу, муж 
ради сезонски, а ја и кћерка смо код куће, коју смо изнајмили. Перспективе у Куршумлији није 
ни било нити ће и бити на жалост, тако да се све више младе породице селе из овог града на 
Топлици - прича Мирјана Тодоровић. 
 
 

Михајловић: Радници да праве паузе у току дана због врућина  
Извор:Бета 

 

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић придружила се 
данас позивима да, услед велике врућине, грађевинске и путарске фирме, као и сва јавна 
предузећа, поштују мере безбедности због већег ризика од повреда на раду, као и саобраћајних 
незгода. 
- Дневне температуре су високе и зато послодавци и радници морају строго да се придржавају 
прописа и користе заштитну опрему. Потребно је и да праве паузе у најтоплијем делу дана, 
како хиљаде запослених који раде на отвореном не би довеле у опасност живот и здравље - 
поручила је Михајловић. 
Апел за већи опрез у саобраћају 
Министарка је апеловала на већи опрез у саобраћају, и на поштовање посебних препорука за 
вожњу када је температура висока. 
- И тренутак непажње возача у таквим условима може довести до незгоде и трагичних 
последица. Зато је неопходно да возачи строго поштују ограничење брзине, праве чешће паузе 
и придржавају се свих препорука за безбеднију вожњу - поручила је она. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је раније данас 
упозорио да ће инспекција рада проверавати да ли се поштују безбедност и здравље радника 
који при високим температурама раде напољу. 
Вулин је рекао да од сваког послодавца очекује да запосленима обезбеди одмор, течност, 
приступ води, и да се води рачуна о здрављу, посебно када је температура изнад 36 степени 
Целзијуса и када се ради на тешким пословима напољу. 
На сајту Министарства рада су објављене препоруке и упутства за заштиту здравља и 
безбедност на раду. 
 

 
 

 

 
 


