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Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:srpskog-ficu-i-dalje-

sklapaju&catid=31&Itemid=101 

Српскпг фићу и даље склапају  

АУТОР: РАДОВАН РАДОВИЋ 

Зпран Михајлпвић, председник Сампсталнпг синдиката Фијат аутпмпбили Србија (ФАС) каже за 
Привредни преглед да укпликп кппперантске фирме Фијата не крену у наредних некпликп месеци у 
серијску прпизвпдоу, пва фабрика ће самп склапати аутпмпбиле шије делпве прпизвпде Италијани. 
Укпликп кппперантске фирме ФАС-а у наредних некпликп месеци не крену у серијску прпизвпдоу 
делпва за фијат 500Л названпг српски фића, бићемп принуђени да делпве кпји се израђују за нпви 
мпдел аутпмпбила увпзимп. У тпм слушају, ФАС неће бити фабрика кпја прави аутпмпбиле, већ фабрика 
кпја склапа аутпмпбиле, каже Михајлпвић. Он наглащава да би на тпм прпграму у Србији требалп да 
буде заппсленп између 3.000 и 3.500 радника, али да ће пп брпју заппслених ипак вище прпфитирати 
Италија: У Италији ће на ппслпвима израде делпва бити заппсленп дуплп вище људи! Нама је битнп да 
кппперантске фирме крену у серијску прпизвпдоу, јер акп се тп не деси, врлп тещкп ћемп прпизвпд 
кпји будемп склапали пвде мпћи да зпвемп дпмаћим прпизвпдпм. Какп, кад ће сви делпви стизати из 
Италије?!Тп је, уппзправа Михајлпвић, у апсплутнпј супрптнпсти са угпвпрпм кпји је ФАС склппип са 
Владпм Србије: Билп је планиранп 14 кппперантских фирми кпје ће у пптпунпсти задпвпљити пптребе 
ФАС-а за нпвим мпделпм. Он је требалп да се прави у Србији, и кап такав је мпгап да се извпзи без 
царине; мпгли смп без пгранишеоа да га пласирамп на еврппскп тржищте, јер задпвпљава тампщое 
стандарде. -Од најава да ће серијска прпизвпдоа нпвпг мпдела у ппгпнима Фијата кренути крајем маја 
или ппшеткпм јуна пве гпдине за сада нема нищта јер све иде усппренп. У Пресерају јпщ нису стигли сви 
делпви из Јапана и Италије, а у тпку је и ухпдаваое мащина и ппследое генерације рпбпта Цпмау 
инсталираних у карпсерији, каже Михајлпвић. Какп истише, дневнп се склппи пет аутпмпбила фијат 500Л 
а акп све буде ищлп пп плану пд јуна би месешнп требалп да се склппи и дп 1.000 аутпмпбила па би, пп 
тпј динамици, крај гпдине дпшекали с прпизведених 6.000 аутпмпбила. Озбиљнија серијска прпизвпдоа 
би мпгла да се пшекује у априлу или мају следеће гпдине. Михајлпвић каже да ФАС наставља са 
заппщљаваоем. Месешнп се прими пкп 100 младих радника кпји накпн заппщљаваоа прплазе крпз 
дпдатне свепбухватне тренинг прпграме креиране у складу са захтевима раднпг места, степенпм 
квалификација и другим унапред дефинисаним критеријумима. Тренинзи заппслених кпји се спрпвпде 
какп у Крагујевцу такп и у Фијатпвим фабрикама щирпм Италије, Турске и Ппљске, примарнп су 
кпнципирани да пруже свакпм заппсленпм неппхпднп знаое за рад на најмпдернијпј ппреми и у 
најнапреднијим технплпщким прпцесима кпји се имплементирају у ФАС-у. Улагаое у прпфесипнални 
развпј заппслених један је пд кљушних припритета кпмпаније, у прилпг шему гпвпри и шиоеница да је 
тпкпм претхпдне гпдине, сваки заппслени прпщап крпз минимум 400 сати тренинга, а пвпгпдищои план 
предвиђа да тај брпј буде јпщ и већи. Дп краја гпдине, пп плану, требалп би да буде 2.400 заппслених. 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:Radnicima-solidarno-po-200.000-

dinara&catid=21&Itemid=125 

Радницима сплидарнп пп 200.000 динара  

АУТОР: Д.К. 

Бивщим радницима предузећа „Рул“ у стешају кпји су пријавили пптраживаоа према Фпнду 
сплидарнпсти Републике Србије урушена су рещеоа пвпг фпнда п исплати средстава кпји заппслени 
нису мпгли да наплате у стешајнпм ппступку. Према ппдацима Фпнда сплидарнпсти, услпве за дпделу 
рещеоа испунилп је 62 радника Рула кпји су пријавили пптраживаоа Фпнда сплидарнпсти. У Лескпвцу 
су раније пвп правп пстварила 232 бивща радника КСК Клптинг када им је, ппсредствпм лпкалне 
сампуправе, на име запсталих зарада исплаћенп 55 милипна динара, са припадајућим пп резима и 
дппринпсима. Какп истише директпр Фпнда сплидарнпсти Јаблан Обрадпвић, Лескпвац је један пд 
градпва у кпји су пристигла знашајна средства за рещаваое прпблема радника кпји су ппсле урущаваоа 
оихпвих фирми, пстали без радних места. Из Фпнда сплидарнпсти исплаћенп је, щирпм Србије, три 
милијарде динара за пкп 80.000 радника, каже Обрадпвић. Пп оегпвим решима, тренутнп је упућенп 
пкп 12.000 захтева за исплату средстава из Фпнда сплидарнпсти, али ће пве гпдине реалнп мпћи да се 
рещи највище дп 1.500. Прптеклих гпдина билп је велике непдгпвпрнпсти пкп впђеоа ппјединих 
друщтвених предузећа и затп има јпщ мнпгп сппрпва, а кпд Фпнда сплидарнпсти захтеве је ппднелп пкп 
500 фирми, прецизира Обрадпвић.  

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1091:Ne-može-ispod-

minimalca&catid=21&Itemid=125 

Не мпже исппд минималца  

АУТОР: Љ.М. 

Није прпщлп мнпгп пткакп је ппслпвпдствп „Јумка“, заједнп с виспким државним шинпвницима, 
уверавалп да пбимни аранжмани с Впјскпм Србије „уливају сигурнпст“ тпј текстилнпј кпмпанији и 
оеним радницима кпји су „дпбили щансу да раде и зараде“. Нпви угпвпр пд 200 милипна динара с 
впјскпм, пп решима генералнпг директпра „Јумка“ Зпрана Стпщића, пбезбеђује рад „Јумкпвих“ ппгпна 
пунпм парпм гптпвп дп истека гпдине (дп пплпвине гпдине треба да се исппруши пкп девет хиљада 
унифпрми), истп такп и редпвне плате. Истина, пне су ниже пд прппис ане минималне зараде али, какп 
је навеп Стпщић, и тп је бпље пд времена кад текстилци нису месецима примали ни динара. Огласила 
се, међутим, Аспцијација слпбпдних и независних синдиката (АСНС) у „Јумку“ кпја тражи да се хитнп 
ппбпљща, пп пцени ппверенице тпг синдиката Снежане Велишкпвић, драматишнп тежак пплпжај 
радника у кпмпанији; јасније – радника из неппсредне прпизвпдое. Они пд свпје зараде пд 12 хиљада 
динара месешнп не мпгу да живе, каже Велишкпвић. Притпм, тек су примили плату за прпщли нпвембар. 
Фирма им уз све тп није платила ранији гптпвп двпгпдищои рад, неппвезан им је стаж, 400 радника јпщ 
увек шека на птпремнине. АСНС пита какп је мпгуће да и ппред ппсла прекп главе и државних 
субвенција кпмпанија ствара губитке. Не задпвпљава се пдгпвпрпм да пд уредних уплата Впјске Србије, 
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Ппщте, Телекпма за исппрушену рпбу малп прескпши за раднишке плате. „У Јумку није урађена ни 
систематизација нити репрганизација. Заппщљава се вище режијска радна снага негп у прпизвпдои, а 
кп тамп уђе стартује са 38 хиљада динара“, наглащава Снежана Велишкпвић. Она дпдаје да су 
директпрске плате у „Јумку“ између седамдесет и стп хиљада динара. Радницима у прпизвпдои тещкп 
је, стпга, да прихвате пбјащоеое меначмента да примају малп јер су виспки прпизвпдни трпщкпви, да 
је кпмпанија на прекретници кад преуређује ппслпваое не би ли се јефтиније прпизвпдилп, а ппщтп 
других средстава нема, тп „бпље сутра, нажалпст, гради се на минималнпј цени рада“. АСНС ппрушује: 
или гарантпвана зарада пд двадесет хиљада динара месешнп или – генерални щтрајк.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/324176/Tadic-Nece-sve-biti-bajka-ali-imamo-hrabrosti-za-teske-odluke 

Тадић: Неће све бити бајка, али имамп храбрпсти за тешке пдлуке  

АУТОР: Бета  

Кандидат Демпкратске странке за председника Србије Бприс Тадић пбећап је данас у Бепграду да ће, 
акп пн ппбеди на избприма, Србија имати виспке стппе екпнпмскпг раста, али да "неће све бити бајка" и 
најавип је дпнпщеое тещких мера. 

Тадић: Мпрамп да се бпримп за нпва радна места, тп је бпрба у целпм свету, тп је бпрба еппхе 

- Уверен сам да ћу у недељу бити изабран за председника Србије. Неће све бити бајка, биће тещка 
гпдина испред нас. Чекају нас и нпви изазпви и бип бих неппщтен да ће све ићи глаткп и да ће тећи мед 
и млекп, али имамп храбрпсти за тещке мере - рекап је Тадић на заврщнпм предизбпрнпм скупу ДС-а 
пред пунпм Бепградскпм аренпм.  

Тадић је најавип спцијални дијалпг са синдикатима и рекап да су за развпј пптребни стална рефпрма 
пбразпваоа и већа улагаоа у пбразпваое и науку јер самп такп Србија мпже ппстићи виспке стппе 
раста.  

Тадић је истакап да ниједна пплитика ппсвећена нарпду, нема щансе на успех акп није екпнпмски 
утемељена.  

- Мпрамп да се бпримп за нпва радна места, тп је бпрба у целпм свету, тп је бпрба еппхе - рекап је 
Тадић.  

Тадић је рекап да је власт кпју је у претхпдне шетири гпдине предвпдип ДС, ппставила систем кпји даје 
резултате, и ппдсетип да су у Србији инвестирали Бпщ, Сименс, Мищлен, Гасппрпм, кпје су ппстале и 
српске кпмпаније.  

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/324176/Tadic-Nece-sve-biti-bajka-ali-imamo-hrabrosti-za-teske-odluke
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- Свака наща пплитишка идеја и пплитишкп делп ппсвећенп је деци и деци кпја нису рпђена. Наща 
идеплпгија је будућнпст, сплидарнпст, брига п свакпм шпвеку, али нажалпст, ппд теретпм кризе нисмп 
мпгли да ппмпгнемп свакпм шпвеку, али смп затп ппмагали грађанима Краљева ппсле земљптерса, 
грађанима кпји су се зимус смрзавали и грађанима ппгпђеним ппплавама - рекап је Тадић.  

Тадић је навеп да самп интеграција у ЕУ пбезбеђује динамику инвестција кпја мпже да дпведе дп нпвих 
радних места.  

 

http://www.pravda.rs/2012/05/17/traze-nove-ugovore-o-radu/ 

Траже нпве угпвпре п раду 

АУТОР: М.Ц. 

СМЕДЕРЕВО – Синдикалнп-раднички ппкрет смедеревскпг “Желвпз“ ппднеп је Министарству рада и 
спцијалне пплитике и Инспекцији рада пријаву прптив ппслпдавца и генералнпг директпра Нпвице 
Давидпвића за кршеое пснпвних аката Закпна п раду. Какп се навпди у пријави, пд надлежнпг 
инспектпрата се тражи да заппсленима изда нпве угпвпре п раду, ппштп су, према тврдоама пвпг 
синдиката, дпсадашое пптписали ппд усменпм претопм, кап и да анекси угпвпра буду у складу са 
стручнпм спремпм, квалификацијама и пбученпшћу за пдређене ппслпве, уз решеое п здравственпм 
стаоу радника. 

СРП, такпђе, захтева да се стави ван снаге пдлука п фпрмираоу бригаде за уређеое унутращоих 
сппљних ппврщина. Овај синдикат тврди да наведена рещеоа ппслпдавца фабрику мпгу да дпведу у 
јпщ тежу ситуацију, а да ће заппсленима угрпзити радна места. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kako_radnici_da_sacuvaju_vlasnicka_prava.4.html?news_id=240419 

РАЗГОВОР - Кристјан Вербич, председник Удружеоа малих акципнара Слпвеније  

Какп радници да сачувају власничка права 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Мали акципнари пп правилу су сведени на нивп статиста * У Србији удруживаое није пдмаклп даље 
пд ппкушаја * Слпвеначкп удружеое заступа маоинске депничаре у више пд 30 сппрпва  

http://www.pravda.rs/2012/05/17/traze-nove-ugovore-o-radu/
http://www.pravda.rs/2012/05/17/traze-nove-ugovore-o-radu/
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Бепград - Српски приватизаципни мпдел, заснпван на прпдаји већинских пакета акција једнпм власнику 

уз маргинализпваое маоинских депнишара, дпвеп је дп тпга да је свака трећа приватизација 

ппнищтена. Лпщ избпр купаца, пдабираних искљушивп пп принципу „кп да вище“, у мнпгим слушајевима 

резултирап је распаршаваоем импвине предузећа и птпущтаоем радника, без ппдизаоа прпизвпдое, 

щтп пвакве фирме данас, када су враћене у државне руке, махпм шини неизлешивим. 

 Мали акципнари, углавнпм бивщи и актуелни радници тих предузећа, пп правилу су сведени на нивп 
статиста, щтп је за ппследицу ималп оихпве свакпдневне прптесте свих претхпдних гпдина. Ипак, да 
приватизација не мпра да буде таква и да ппстпје нашини прпдаје државне импвине у кпјима мали 
депнишари и у пракси задржавају свпја власнишка права, ппказује пример Слпвеније. 

Према решима Кристјана Вербиша, председника Удружеоа малих акципнара Слпвеније (ВЗМД), пплпжај 
малих акципнара у Србији је „слишан пнпм са кпјим смп се ми супшавали у Слпвенији пре псниваоа 
удружеоа“.  

- Акципнари су били систематишнп изигравани и пщтећивани. Затп је пд великпг знашаја удруживаое за 
защтиту интереса и импвине малих акципнара, кпји удружени и слпжни мпгу бити важан шинилац 
пдлушиваоа у предузећима. У Србији је билп некпликп ппкущаја прганизпваоа пваквих удружеоа, али 
се нажалпст никад није птищлп даље пд сампг ппкущаја - каже Вербиш, дпдајући да је за седам гпдина, 
кпликп ВЗМД ппстпји, пплпжај малих акципнара у Слпвенији ппбпљщап иакп се сви депнишари и даље 
не третирају једнакп, кап у уређеним привредама. 

Какп пбјащоава Вербиш, кприст пд удруживаоа у пракси дплази пд тпга щтп ВЗМД сада, рецимп, 
ушествује у вище пд 30 судских ппступака у кпјима щтити интересе маоинских депнишара, а укљушен је и 
у расправу п релевантнпј закпнпдавнпј активнпсти. 

Према оегпвим решима, да би бивщи радници активнп ушествпвали у ппслпвним планпвима кпмпанија 
и защтитили свпје интересе, један пд првих кпрака треба да буде псниваое наципналнпг удружеоа кпје 
би шувалп интересе малих акципнара. 

- Сад је правп време за тп, утпликп вище у Србији, где су ппједини за пвп важни прпцеси јпщ увек у тпку, 
а истпвременп не ппстпји удружеое кпје би ефикаснп щтитилп интересе малих акципнара на нивпу 
ппјединих предузећа, у закпнпдавним ппступцима, ппкретаоем судских ппступака, усппстављаоем 
акципнарских сппразума и ппзитивне праксе кпрппративнпг управљаоа - каже пвај струшоак. 

У Слпвенији је, какп дпдаје, прпцес приватизације заппшеп пре 20 гпдина ппделпм власнишких 
сертификата свим држављанима, кпји су затим улпжили депнице у приватизаципне фпндпве или 
директнп у пдређена предузећа - шестп у пна у кпјима су били заппслени. 

- У ситуацији у кпјпј су практишнп сви држављани ппстали акципнари, а нису били усппстављени 
пдгпварајући системи инфпрмисаоа или защтите, дпщлп је дп брпјних превара шије се ппследице и дан 
данас псећају у Слпвенији. У фирмама са претежнп „распрщеним“ власнищтвпм и акципнари са 
маоинским уделпм мпгу пстварити управљашка права. Збпг тпга је вепма важнп удруживаое и 
усклађенп делпваое малих акципнара, јер инаше немају мпгућнпст утицаја на ппслпваое предузећа. У 
уређеним екпнпмијама је сегмент маоинских акципнара шестп ппжељан у власнишкпј структури, јер 
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представља фактпр стабилнпсти. Раднишкп власнищтвп дакле има и пне вепма ппзитивне, и пне 
прпблематишне пспбине, али се мпже ппвући некпликп паралела са ппјединим карактеристикама 
некадащоег пплитишкп-екпнпмскпг система сампуправнпг спцијализма. У ВЗМД-у се шестп сусрећемп са 
ситуацијама у кпјима су радници-акципнари излпжени притисцима и щиканираоу, ппсебнп кад је 
меначмент предузећа ппвезан са знашајним или већинским власникпм, а пвај жели да стекне јпщ већи 
удеп у власнищтву - наравнп, пп щтп нижпј цени. У пваквим слушајевима, између псталпг, акципнаре 
прганизујемп у Акципнарске сппразуме и стишемп прегпварашку ппзицију за прпдају заједнишкпг пакета 
депница малих акципнара ппд најбпљим услпвима. Притпм прегпварају струшни сарадници ВЗМД-а, и 
затп акципнари, кпји су истпвременп и радници, не мпгу да буду неппсреднп излпжени притисцима, а 
кпректан пднпс према радницима-акципнарима је у пваквим слушајевима један пд прегпварашких 
услпва ВЗМД-а - закљушује Вербиш.  

Већински пакети беже са берзе 

- Мпдел приватизације већинскпг власнищтва крпз јавну аукцију, пднпснп тендер негативнп је утицап на 
развпј тржищта капитала у Србији, где су се препстали маоински пакети куппвали јединп из разлпга 
запкруживаоа власнищтва и изласка са берзе, щтп није ппгпдпвалп акципнарима са маоинским 
уделпм. Тргпваое тим пакетима је ушествпвалп у гпдищоим прпметима Бепградске берзе са свега пет 
дп седам пдстп, щтп се сматра недпвпљним за развијаое тржищта капитала - наглащава Вербиш. 

 


