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Кад стане "фијат" још пет фабрика без посла 
Извор:Танјуг 

 
Београд -- Највећи број "Фијатових" коопераната у Крагујевцу обуставио је производњу због 
генералног штрајка у фабрици "Фијат Крајслер аутомобили Србија", сазнаје РТС.  
Запослени у "Фијату" у штрајку су од уторка, а радници кооперантских фабрика "Мањети 
Марели" и "ПМЦ" враћени су са радних места и биће им исплаћена надокнада од 65 одсто 
током обуставе производње.  
Радници у "Адијенту", некадашњем "Џонсон контролсу" и у предузећу "Аутомотив" саопштили 
су да је и у тим фирмама производња смањена.  
Синдикати ФЦА траже да се бруто основица за зараде подигне са 38.000 на 50.000 динара, а не 
на 45.000, што је био ранији захтев, на који се штрајкачи одбор одлучио, јер, по њима, 
послодавац крши Закон о штрајку и игнорише налог Инспекције рада да преговара са њима, а 
то је за РТС потврдио председник штрајкачког одбора компаније ФЦА Зоран Марковић. 
 

 
 

 
 

 
Привредни раст Србије међу најнижим у Европи 
Аутор: А. Микавица 

 

У првом тромесечју бруто домаћи производ порастао 1,2 одсто, што је најгори резултат у 

последњих годину дана 

На почетку 2017. резултати српске привреде су погоршани у неколико области, док су спољни 
дефицит и инфлација повећани, оцена је аутора новог броја „Кварталног монитора” Фонда за 
развој економске науке (ФРЕН). 
Раст спољног дефицита и инфлације углавном је последица кретања цена на светском 
тржишту, тако да су ова погоршања привремена, успоравање раста привреде последица је 
институционалних слабости, које су се најдрастичније испољиле у електропривреди. Добре 
резултате Србија је на почетку ове године остварила у јавним финансијама, а одређена 
побољшања и на тржишту рада. 
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Србија у доба Јуре 
Пише:Редовни професор Рударско-геолошког факултета, дописни члан САНУ 
 

 

Јура је планински масив у Баден-Виртенбергу у Немачкој по којем је назван и један од 
геолошких периода, познат по огромним рептилима који су тада живели. Међутим, реч ,,jура” 
данас у Србији има сасвим други смисао, она означава јужнокорејску компанију чија је прва 
фабрика отворена још 2011. године и која производи деловe за познате произвођаче 
аутомобила, као што су ,,Кија“ и ,,Хјундаи“. Дакле, када се каже ,,jура” свима је јасно да није реч 
о швапским Алпима, него о Доњем Међурову код Ниша, и да прича нема везе с геологијом, већ 
са фабриком у којој радници не знају да ли су им мање плате или радничка права. Речју, ,,јура“ 
је синоним за Србију као земљу у којој се рад мало плаћа и у којој је, тако се чини, 
послодавцима све, или готово све дозвољено. 
Имам пуно саосећање према радницима ,,Јуре“ – неки примери кршења права запослених у 
Нишу и Лесковцу истовремено су и жалосни и јасни, тако да око њих нема полемике – али зато 
немам никаквог разумевања за оне који овај феномен само критикују. Посебно ме нервира када 
критичари долазе из образовног система. Као неко ко се већ годинама оглашава у ,,Политици“, 
и то превасходно у вези с проблемима у високом образовању, сасвим мирне савести одбијам да 
се вербално згражавам над тиме што у Србији постоје стране инвестиције попут ,,Јуре“. Зато, на 
питање: ,,Да ли ће Србија заиста постати само јефтино тржиште радне снаге?”, спремно 
одговарам: ,,Неће, Србија то већ јесте!”. 
 

 

 

 

 

Стали и партнери "Фијата"  
Аутор:М. Луковић 
 
У крагујевачкој фабрици аутомобила "ФКА Србија" већ трећи дан обустављена производња. 
Штету трпе и кооперанти, чији су радници данас враћени са посла 
ПРОИЗВОДНЕ траке у фабрици "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу и даље стоје, 
а данас су стале и кооперантске фирме. Радници фирми "Мањети Марели" и ПМЦ су враћени 
са посла и добиће надокнаду од 65 одсто зараде за дане који не раде због штрајка у "Фијату". 
Како су саопштили из Савеза самосталних синдиката, радници у "Адиенту", некадашњем 
"Џонсон контролсу" и у предузећу "Аутомотиве" раде на попуњавању залиха, али је производња 
у овим фирмама смањена. Нису ангажовани ни радници који су досад у овим предузећима 
радили преко агенција. 
У "Фијату" више од 2.000 радника одлучно је да истраје у својим захтевима о повећању зарада, 
накнада, као и бољим условима рада. Од пословодства ни речи, а нема реакције ни из 
државног врха, с обзиром на то да је Србија власник 33 одсто крагујевачке фабрике. 
Представници синдиката, односно штрајкачког одбора траже наставак преговора о радничким 
захтевима, али се из менаџмента "ФКА Србија" нико не оглашава. 
ТРАЖЕ ВИШЕ Радници ФКА одлучили су данас да измене, односно допуне захтев о 
повећању зарада. Уместо првобитно траженог увећања бруто основице са 38.000 на 45.000 
динара, сада траже повећање за још пет хиљада. Како каже Зоран Марковић, председник 
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штрајкачког одбора,таква одлука донета је јер се пословодство оглушило о налог инспекције 
рада о наставку преговора о радничким захтевима. 
- Од 21. јуна, када смо им предали одлуку о ступању у генерални штрајк, нико из пословодства 
нам се није обратио нити се јавно оглашавају о штрајку - каже Зоран Марковић, председник 
фабричког Самосталног синдиката и председник штрајкачког одбора. 
Марковић напомиње и да је Инспекција рада донела решење којим се послодавцу налаже да 
настави непосредне преговоре са штрајкачким одбором, али они и то игноришу.  
Он каже да штету због штрајка у ФКА трпе и кооперантске фирме као и држава Србија у чијем 
је власништву трећина капитала фабрике, те да очекује да се и држава укључи у решавање овог 
проблема. 
- Ми не одустајемо од својих захтева, радници и даље штрајкују на својим радним местима - 
каже Марковић. 
 
 

 
Шарчевић: Од септембра финансирање науке по новом моделу  
Извор:Танјуг 
 
Министар просвете Младен Шарчевић најавио је данас да ће бити урађене анализе постојећих 
института, могућности њиховог технолошког развоја и доприноса држави 
Министар просвете Младен Шарчевић најавио је данас да ће бити урађене анализе постојећих 
института, могућности њиховог технолошког развоја и доприноса држави, као и да ће од 
септембра наука почети да се финансира по новом моделу. 
Он је додао да ће финансирање бити по комбинованом моделу, али није прецизирао како ће то 
изгледати и навео да га је Министарство просвете радило у сарадњи са КОНУС-ом и САНУ. 
"Десет месеци радимо на пројекту трајног финансирања науке као комбинованог модела и то је 
један од два најбитнија пројекта нашег министарства у Влади Србије која радимо заједно са 
Светском банком", рекао је Шарчевић. 
У цео процес биће укључена комплетна научна заједница - факултети, институти, а предуслов 
је био да се уради регистар свих истраживача. 
 

 

 

 
ФАС: Нови захтев синдиката 
Пише: ФоНет 
 
Запослени у компанији Фијат крајслер аутомобили (ФЦА) Србија, који већ трећи дан штрајкују, 
одлучили су данас да преформулишу свој четврти захтев о повећању основне плате са 38.000 
на 45.000 тако што сада траже повећање од 50.000 динара. 
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић, рекао је ФоНету да је та длука донета пошто 
се послодавац оглушио о досадашње позиве синдиката за преговоре о радничким захтевима. 
То смо учинили због тога што ФЦА неће да седне за преговарачки сто и преговара, чиме не 
поштује Закон о штрајку Србије. Сматрамо да постојећи закон даје простор да и штрајкачки 
одбор мења своје захтеве, рекао је Марковић. 
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Он је рекао да око 90 одсто запослених наставља штрајк у првој и другој смени у фабричким 
халама на својим радним местима, али да монтажне траке и даље стоје. Ми смо удлучи да 
истрајемо у протесту до усвајању наших захтева или потписивања споразума. 
Сви смо у фабрици, бодримо једни друге да издржимо, свесни да повратка на старо нема. Има 
благе напетости и неизвесности, али одлучност не опада, рекао је Марковић. 
Марковић је оценио да су њихови закони оправдани и да у њема никакве политичке позадине. 
Штрајк је мотивисан искључиво социјалним захтевима, јер ово што нам се сада догађа више не 
можемо да издржимо, рекао је Марковић. 
 
 

Мицубиши и Кроноспан доставили понуде за МСК 
Пише: Гојко Влаовић 
 

* Синдикалци би радије видели јапанског гиганта као свог новог власника, како 

због планираних улагања тако и због његове намере да задржи све запослене на 

радним местима * Кроноспан би према изворима Данаса отпустио 200 радника * У 

Министарству привреде без коментара 

На јавни позив за достављање писама о заинтересованости за приватизацију Метанолско-
сирћетног комплекса у Кикинди понуде су доставили јапанска компанија Мицубиши и немачка 
компанија са седиштем у Лихтенштајну Кроноспан, сазнаје Данас. 
Од 3. маја када је понуђачима истекао рок за достављање понуда, запослени у МСК Кикинда 
немају никакву информацију из Министарства привреде на који начин ће се даље одвијати 
тендерски поступак и да ли ће уопште бити настављен. 
- Оно на чему ми инсистирамо је да приватизација МСК буде спроведена путем тендера јер је то 
једини истински начин да све буде транспарентно. У то колику ће држава одредити почетну 
цену за куповину фабрике и колико потенцијални понуђачи нуде ми не улазимо. Основна ствар 
коју желимо је да избегнемо да предузеће оде у руке власника који нема намеру да настави 
производњу већ га интересује само имовина - каже за наш лист Душко Црвенковић, главни 
повереник Уједињених гранских синдиката "Независност" у Метанолско-сирћетном комплексу. 
Наш саговорник истиче да то што већ скоро два месеца немају повратну информацију из 
Министарства привреде шта се дешава са тендерским процесом подгрева сумње међу 
запосленима да неко покушава да "изгура" Мицубиши из посла, а радници у тој фабрици 
једногласно оцењују да у случају приватизације управо јапански конгломерат треба да постане 
нови власник тог предузећа из Кикинде. 
- Људи из Мицубишија су раније долазили у нашу фабрику и имали су веома конкретне 
предлоге који би унапредили рад МСК. Под бројем један спремни су да инвестирају у нови 
производни програм који би омогућио да се побољша наш производни портфолио. То 
практично значи да би наши производи на тржишту вредели више што би донело уносну и што 
је најважније већу зараду од оне коју сада остварујемо. Фактички нова фабрика би била 
подигнута за свега две године и инвестиција би се врло брзо исплатила. Друга ствар која је 
нама веома битна је да су Јапанци спремни да задрже свих 535 запослених у предузећу. То се у 
потпуности уклапа у начин размишљања нашег синдиката јер ми категорично стојимо на 
становишту да технолошких вишкова у МСК нема - објашњава Црвенковић. 
Према његовим речима, запослени су веома скептични и песимистични у проценама да ли би у 
случају да Кроноспан купи фабрику она наставила са својом основном делатношћу. И 
представници Кроноспана су својевремено долазили у фабрику, али за разлику од Јапанаца, 
они сматрају да у МСК постоје технолошки вишкови те да би број запослених требало смањити 
на 350. 
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- Наше сумње су веома озбиљне и не спадају у домен такозваних рекла-казала прича. Наиме, 
наши синдикални партнери у иностранству су нас упозорили да имају доста проблема са том 
компанијом јер се запослени жале на лоше услове рада и ниске зараде, а кажу и да 
пословодство не преза од тога да преузме предузеће и када истекне законски рок не настави са 
производњом већ прода имовину или измени његову делатност - кажу за Данас у 
"Независности". 
Додаје се да Кроноспан, иначе светски лидер у производњи плочастог материјала од дрвета, 
већ има једну фабрику у Србији и то у Параћину те да ни тамошњи радници наводно нису 
задовољни условима рада у предузећу. 
Информације које смо добили од синдикалаца јуче смо покушали да проверимо и у 
Министарству привреде, али до закључења овог издања нисмо добили одговоре на питања. 
 
 

Лењи и незахвални  
Пише: Редакцијски коментар 
 
Пре неколико дана радници у Фолксвагеновој фабрици у Словачкој ступили су у штрајк 
захтевајући плате какве имају њихове колеге у Немачкој. 
Апсурдан захтев, рекло би се, јер су Фолксвагенови радници у Братислави већ примали дупло 
веће плате од републичког просека у Словачкој. Апсурдан захтев и јер је уобичајена мантра на 
овим просторима да морамо да прихватимо ниске плате да бисмо привукли инвеститоре и 
имали какав-такав посао. Апсурдан захтев можда и јесте, али тај захтев је прихваћен. 
Братиславске аутомобилџије сада примају 1.954 евра месечно. 
Потпуном случајношћу, у Србији се ових дана дешава иста ствар као у Словачкој. Радници 
Фијатове фабрике у Крагујевцу ступили су у штрајк, тражећи да им плате подигну на 45.000 
динара са садашњих 38.000. Не траже изједначавање са италијанским платама, не траже ни да 
достигну дупло већи просек од републичког, не траже чак ни да достигну тај републички 
просек, али упркос томе управа Фијата неће ни да седне за исти сто са њима да разговара о 
захтевима. 
Штрајк Фијатових радника је умногоме необичан за Србију. Овде су раднички протести 
свакодневна појава, али до њих долази искључиво када послодавци почну да месецима, па и 
годинама, касне са исплатом плата, и то углавном минималних. Тек тада радници излазе на 
улице, блокирају пруге, траже помоћ државе, и углавном је не налазе. 
Штрајк у којем радници фабрике која им редовно плаћа све плате, све доприносе и то још 
далеко веће од минималних, у Србији је практично нечувен. 
Ваљда је праг трпљења нашег народа толико низак да се бунимо тек кад буквално немамо за 
хлеб. Овако важи девиза "ћути и трпи". Радници Фијата сада су очигледно одлучили да нешто 
промене и пробају европски рецепт и у Србији: сложним штрајком до већих плата, онда кад си 
сигуран да послодавац има одакле да ти те плате исплати. 
А у Крагујевцу мисле да Фијат има одакле. Како тврде синдикалци, италијанско-српска фирма 
би требало да се одрекне само пола процента профита па да захтеви радника буду испуњени. 
Ову рачуницу није могуће проверити, јер се Фијат о њој, као и о целом штрајку, уопште не 
оглашава. 
Још се неко не оглашава: Држава. Иако је Фијатова фабрика у Крагујевцу делимично у 
власништву Владе Србије, из Немањине се не чује ни глас о овом штрајку. 
То је још једна разлика у односу на Словачку. Тамо је премијер Роберт Фицо стао уз раднике 
Фолксвагена, сложивши се да треба да имају исту плату као да раде у Немачкој. У Србији то 
нећемо чути: Лењи и незахвални, то је епитет који их чека. 
Али, машине стоје. И оне лењо и незахвално. И скупо. 
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Синдикат: Многи полицајци немају нове здравствене књижице 
Извор: Бета 

 

Полицијски синдикат Србије (ПСС) упозорио је да сутра истиче рок важења старих папирних 
здравствених књижица, а да велики број запослених у Министарству унутрашњих послова и 
чланова њихових породица нема нове, електронске здравствене књижице.  
У саопштењу репрезентативни ПСС навео је да тражи одговорност од врха МУП и Сектора за 
људске ресурсе који већ две године не могу полицајцима да обезбеде нове здравствене 
књижице, што је обавеза коју су преузели. 
Председник ПСС Вељко Мијаиловић рекао је да су у Сектору за људске ресурсе навели да није 
проблем у њима, већ у Заводу за израду новчаница у Точидеру. 
"Из Сектора за људске ресурсе упућена је депеша да ће свим полицајцима и члановима 
породица који нису добили здравствене књижице од суботе бити потребно да им Фонд за 
здравствено осигурање изда неке потврде, које ће користити уместо здравствених књижица. 
Међутим да ли ће и када добити те потврде, нико не зна", рекао је Мијаиловић. 
Он је казао да остаје да се види како ће се полицајци од суботе лечити и одлазити код лекара, 
али да сигуро неће моћи да се види да неко одговара за пропусте и довођење у опасности 
здравље полицајаца и њихових породица.  
 
 

 
Србија на европском зачељу по привредном расту 
Извор:Бета/Н1 

 

Привредна активност у Србији је у првом кварталу ове године била је знатно успорена, па је 
привредни раст био само 1,2 одсто, док су старе чланице ЕУ имале 2,3 одсто, а нове 4,1 одсто, 
рекао је уредник часописа Квартални монитор Милојко Арсић. 
"Нижи раст од Србије имале су само три земље, политички нестабилна Македонија, Грчка и 
Швајцарска" 
Арсић, који је професор на Економском факултету у Београду, је на конференцији за новинаре 
на Економском факултету у Београду рекао да су суседне земље у том периоду имале раст од 3,2 
одсто. 
 Додао је да су узроци успоравања привреде у "системским слабостима", пре свега у квалитету 
управљања јавним предузећима, међу којима је и Електропривреда Србије, као и због 
неповољног привредног амбијента. "Без проблема у ЕПС-у привредни раст би био два одсто, 
што је и даље мање него у европским земљама", оценио је Арсић. 
У наредним кварталима се, према његовим речима, очекује опоравак привреде, пре свега висок 
раст прерађивачке индустрије и стабилизација производње у ЕПС-у, као и опоравак 
грађевинске сезоне и позитивни трендови у сектору услуга. 
Он је истакао да ове године очекује привредни раст од 2,5 до три одсто. 
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Он је истакао да су статистички подаци о високом расту запослености, а истовремено паду 
привредне активности, парадокс који указује да квалитет података није добар. 
 
 

Штрајкачи Фијата променили захтев, траже већу плату 
Извор:Бета 

 

Штрајкачки одбор крагујевачке компаније "Фијат Крајслер Аутомобила Србија д.о.о." наставио 
је генералну обуставу рада и изменио један од четири главна захтева. Штрајкачи сада од 
руководства траже да основна плата у фирми буде 50.000 динара, уместо раније захтеваних 
45.000 динара. 
Остала три захтева штрајкачког одбора су непромењена. То су нова организација посла, 
исплата бонуса за ефикасност за 2016. годину и трошкова превоза када нема јавног превоза у 
Крагујевцу. 
"Представници Самосталног синдиката, Незавизног и Солидарности у Штрајкачком одбору, 
сагласили су се да изменимо захтев о плати, јер послодавац крши Закон о штрајку одбијајући 
да преговара са нама. Уз то, игноришу налог Инспекције рада, која им је предочила прописе по 
којима морају да уђу у дијалог", рекао је за Н1 Зоран Марковић, председник Штрајкачког 
одбора крагујевачког Фијата. 
Генерални штрајк у Фијату почео је од уторка, 27. јуна, када је у шест сати ујутру заустављена 
производња. 
Производњу обуставили и кооперанти 

Производњу је обуставила и већина крагујевачких коопераната компаније "Фијат Крајслер 
аутомобили Србија", саопштио је Савез самосталних синдиката Крагујевца. 
Радници "Мањети Марелија" и "ПМЦ" су враћени са посла и биће им исплаћено 65 одсто 
зараде за нерадне дане условљене штрајком у "Фијату". 
"Радници у 'Адиенту', бившем 'Џонсон контролс' и у предузећу 'Аутомотиве' обавестили су нас 
да је производња умањена и да нису ангажовани радници преко агенција, који су до сада 
радили, као и да раде на попуњавању залиха", саопштио је Савез самосталних синдиката 
Крагујевца. 
 

 

 
 
 
Јавни дуг пао на 67,1 одсто БДП-а, суфицит у буџету 12,5 млрд динара 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Србија је од почетка 2017. године до краја маја остварила суфицит републичког 

буџета од 12,5 милијарди динара, објавило је Министарство финансија, у чијем се саопштењу 

наводи и да је Јавни дуг Србије у том периоду износио око 24,06 милијарди евра, што је 67,1 

одсто бруто домаћег производа (БДП) земље. 

Износ јавног дуга на крају маја мањи је за 100 милиона евра у односу на април, када је он био 
24,16 милијарди евра, а његово учешће у БДП-у је смањено за 0,6 процентних поена са 
априлског нивоа од 67,7 процената. 
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На крају децембра прошле године јавни дуг био је око 24,82 милијарде евра, односно 72,9 одсто 
БДП-а. 
Највиши удео јавног дуга у БДП-у Србије, од 201,2 процента, забележен је на крају 2000. 
године, а најнижи је био 2008. године, када је његово учешће износило 28,3 одсто БДП-а.  
Законом о буџетском систему, удео јавног дуга у БДП-у је ограничен на 45 одсто. 

Када је стање у буџету у питању, Министарство наводи да су од почетка године наплаћени 
приходи од 434,3 милијарде динара, док су расходи износили 421,8 милијарди динара. 
Само у мају остварен је суфицит од 1,8 милијарди динара, што је на истом нивоу као претходног 
месеца, при чему су укупни приходи достигли 87,3 милијарде а расходи 85,6 милијарди 
динара. 
Порески приходи су тежили 77 милијарди динара, а највећи део је остварен по основу уплате 
ПДВ-а у износу од 40 милијарди динара, углавном захваљујући високом приходу по основу 
увозне компоненте.  
Приходи од акциза су на другом месту са износом од 22,4 милијарде динара.  
Поред редовних непореских прихода у мају је уплаћена и премија по основу реотварања 
емисије хартија од вредности у износу од 1,2 милијарде динара. 
Приход по основу донација износио је 0,4 милијарде динара. 
На страни расхода, чији је износ био 85,6 милијарди динара, на плате запослених је “отишло” 
19,9 милијарди динара, док су трансфери фонду ПИО, РФЗО, НСЗ и фонду СОВО износили 16 
милијарди. 
На нивоу опште државе, на крају маја је забележен укупан фискални суфицит од 23 милијарде 
динара и примарни суфицит (кад се од расхода одбију камате) у износу од  87,8  милијарди 
динара (око 727 милиона евра). 
Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају маја је био 12 

милијарди динара, док је АП Војводина забележила вишак од 2,3 милијарде динара.   

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају маја имали дефицит од три милијарде 
 динара.  
ПИО фонд је у дефициту од 5,2 милијарде динара, као резултат вишка пренетих средстава из 
претходне године у 2017, док је Републички фонд здравственог осигурања забележио суфицит 
од 700 милиона динара.  
Национална служба за запошљавање је такође у суфициту од 1,4 милијарде, док је Фонд СОВО 
мај завршио са избалансираним буџетом. 
Државна предузећа “Путеви Србије” и “Коридори Србије” тренутно имају дефицит од 800 
милиона динара, наводи се у саопштењу Министарства финансија. 

 
 
Почиње највећа инвестиција у српску науку 
Извор:Дневник.рс 

 

БЕОГРАД:Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, покрајински 

секретар за високо образовање и научно истраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, 

директор Института БиоСенс проф. др Владимир Црнојевић и директор Канцеларије за 

управљање јавним улагањима Марко Благојевић данас су у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја потписали Уговор о финансирању и управљању пројектом изградње 

зграде Института БиоСенс и набавке научноистраживачке опреме у оквиру пројекта „Антарес“. 

Потписивањем овог уговора започиње национално инвестирање у један од најзначајнијих и 
највећих научноистраживачких пројеката у нашој земљи. Пројекат АНТАРЕС, који заједнички 
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финансирају Влада Републике Србије и Европска комисија са 28 милиона евра, за циљ има да 
развије БиоСенс у европски центар изврсности за напредне технологије у области одрживе 
пољопривреде и на тај начин доведе до дигитализације домаћег сектора пољопривреде. 
Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран 
Милошевић је тим поводом, у изјави за медије, рекао да је ово велики дан за српску науку и све 
који су дали подршку пројекту. 
„Показали смо да имамо снагу да уједињени око пројекта можемо да урадимо све оно што 
оличава евроинтеграције. То показује да на нашем европском путу не идемо са испруженом 
руком, него заиста постајемо партнери са европским пријатељима. Оно што спаја информатику 
и пољопривреду јесте нешто што ће нас и те како спојити са европским окружењем,“ рекао је 
проф. др Милошевић и захвалио се Влади Србије, ресорном министарству и Канцеларији за 
јавна улагања, који су у реализацију овог пројекта уложили велики напор, не само 
финансијски, него и у организационом смислу. 
„Повезаност науке са технолошким развојем и привредом је нешто што је од примарне 
важности“, рекао је Шарчевић и том приликом додао да трајно финансирање науке један од 
два најбитнија пројекта Министарства који захтевају већу укљученост научне заједнице у 
Србији. 
Овим Уговором отпочиње улагање од 14.019.900 евра у периоду од 2017-2019. година, из 
средстава Финансијског уговора „Истраживање и развој у јавном сектору“, који је Република 
Србија закључила са Европском инвестиционом банком. Ова средства намењена су изградњи 
зграде Института БиоСенс у Новом Саду и њеном опремању најсавременијом 
научноистраживачком опремом. 
Као један од резултата овог улагања, већ ове године отворено је 30 нових радних места у науци, 
док се у наредним годинама очекује још око 120 нових радних места. У новом објекту 
Института БиоСенс, сем садржаја посвећених научницима, посебан радни простор биће 
намењен малим и средњим предузећима са циљем убрзаног повезивања домаћег ИТ сектора и 
пољопривреде. На овај начин, домаће компаније имаће директни приступ савременим 
научноистраживачким лабораторијама и ресурсима Института, али и финансијским 
средствима из ЕУ, широкој мрежи потенцијалних корисника и инвеститора, те менторским и 
услугама тренинга из области пословања и ИТ. Приступ научноистраживачкој опреми 
набављеној у оквиру овог Уговора биће на недобитној основи омогућен свим заинтересованим 
странама, од научноистраживачких организација до иновативних предузећа и предузетника. 
„БиоСенс институт ће се овим потписивањем уговора који омогућава опремање института 
најсавременијом технолошком опремом сврстати у најбољих десет у целом свету и тиме 
представљати перманентни акцелератор како за научне истраживаче тако и за компаније“, 
рекао је Црнојевић. 
Набавка научно истраживачке опреме започиње у септембру, а планирано је да зграда буде у 
потпуности завршена и опремљена почетком 2019. године. 
 

 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
Арсић: Србија успорила привредни раст  
Извор:Бета  

 

Привредна активност у Србији је у првом кварталу ове године била је значајно успорена, па је 
привредни раст био само 1,2 одсто, док су старе чланице ЕУ имале 2,3 одсто, а нове 4,1 одсто, 
рекао је данас уредник часописа Квартални монитор Милојко Арсић. 
Он је на конференцији за новинаре на Економском факултету у Београду рекао да су суседне 
земље у том периоду имале раст од 3,2 одсто. 
- Нижи раст од Србије имале су само три земље, политички нестабилна Македонија, Грчка и 
Швајцарска - рекао је Арсић, који је професор на Економском факултету у Београду. 
Додао је да су узроци успоравања привреде у "системским слабостима", пре свега у квалитету 
управљања јавним предузећима, међу којима је и Електропривреда Србије, као и због 
неповољног привредног амбијента. 
- Без проблема у ЕПС-у привредни раст би био два одсто, што је и даље мање него у европским 
земљама - оценио је Арсић. 
У наредним кварталима се, према његовим речима, очекује опоравак привреде, пре свега висок 
раст прерађивачке индустрије и стабилизација производње у ЕПС-у, као и опоравак 
грађевинске сезоне и позитивни трендови у сектору услуга. 
Повећање плата и пензија одложити за идућу годину 
Он је истакао да ове године очекује привредни раст од 2,5 до три одсто. 
Привреда Србије је, како је рекао Арсић прошле године остварила нето добит, која је основни 
извор инвестиција, 253 милијарде динара, што је шест одсто бруто домаћег производа и 
значајно више у односу на претходне године. 
- Профитабилност је унапређена захваљујући већој привредној активности, нижим ценама 
енергената и мањим расходина на камате - рекао је Арсић. 
Раст профитабилности указује према његовим речима да расту и инвестиције фирми из 
сопствених средстава али да и ће се то наставити зависиће од услова пословања. 
Он је истакао да су статистички подаци о високом расту запослености, а истовремено паду 
привредне активности, парадокс који указује да квалитет података није добар. 
Резултати у првој половини године су према речима Арсића створили скроман простор за 
"попуштање" фискалне политике. 
- Како би се подстакао раст привреде требало би повећање плата и пензија одложити до 
следеће године и да држава одустане од узимања дивиденди од јавних предузећа, да би се тај 
новац усмерило у инвестиције. Истовремено би требало повећати и јавне инвестиције - рекао је 
Арсић и додао је да за сада нема могућности да се смање порези. 
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Већина крагујевачких коопераната прекинула производњу због 
штрајка у Фијату 
Извор:Бета 
 
Већина крагујевачких коопераната компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" (ФЦА) 
обуставила је данас производњу због штрајка у ФЦА, саопштио је Савез самосталних 
синдиката Крагујевца.  
Како се наводи, радници "Мањети Марелија" и "ПМЦ"-а су враћени са посла и биће им 
исплаћено 65 одсто зараде за нерадне дане условљене штрајком у "Фијату". 
"Радници у 'Адиенту', бившем 'Џонсон контролс' и у предузећу 'Аутомотиве' обавестили су нас 
да је производња умањена и да нису ангажовани радници преко агенција, који су до сада 
радили, као и да раде на попуњавању залиха", саопштио је Савез самосталних синдиката 
Крагујевца. 

 


