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„Заставини“ радници радосни и на послу 
М. ЂОШОВИЋ  

Серијска производња новог крагујевачког аутомобила „500 Л“ значајно је 

променила слику града као и расположење запослених. Плате у производњи до 

60.000 динара, почетничка око 30.000, а најављена је 650 евра 

 
ДОНЕДАВНУ слику „Заставиних“ радника, који су у соцреалистичким мантилима 
производили аутомобиле, газећи по поду премазаном мазутом, заменили су запослени у 
памучним радним оделима и јакнама кројеним налик популарним „колеџицама“. Све у своје 
време, каже народ, али ова слика из нове Фабрике аутомобила, у којој се производи најновији 
„Фијатов“ адут за освајање светског тржишта - „500Л“ - у великој мери дочарава бројне (чак и 
визуелне) промене у граду. 
 

Стара фабрика није реновирана бар три и по деценије, а када се градила почетком педесетих 
година прошлог века, била је најмодернија фабрика са торинском технологијом. И тада је ова 
шумадијска варош почела да добија обрисе већег и модернијег града у Србији. Историја се 
понавља, па је тако и сада приметан прилив више од милијарду евра из „Фијата“ и касе државе 
Србије. Те паре су усмерене на изградњу најмодерније фабрике и уређење градске 
инфраструктуре. 
Одмах након потписивања стратешког уговора о сарадњи са Италијанима, у центар Шумадије 
је допутовало око 4.000 Италијана, а затим и више стотина Пољака. Живнуле су трговине и 
угоститељски објекти. Станарине у центру града су повећане за три до четири пута. Амбијент 
који више сличи некој тек откривеној туристичкој дестинацији. Највише се комуницирало 
гестикулацијом. А онда су ресторани, попут „Одисеја“ и хотела „Зеленгора“, мени прилагодили 
азурној кухињи, а особљу платили течајеве италијанског језика! 
СТИЖУ ДОМАЋИ ДЕЛОВИУ ТОРИНСКО-српској компанији тренутно је ангажовано више од 
1.700 радника, а до краја године на списку ће се наћи око две и по хиљаде запослених 
(уговором је предвиђено 2.433). Делови за уградњу у нови модел однедавно се, у мањим 
серијама, производе и у шест новоизграђених фабрика у самом кругу компаније ФАС и у 
Индустријској зони „Грошница“. Све те компаније су до сада упослиле по око сто радника, а 
најављује се да ће у тим погонима посао да нађе бар још толико незапослених. Тренутно 
производе тек 30 одсто потребних делова за нови аутомобил, а уговором је предвиђено да се у 
нови модел уграђује 80 одсто позиција произведених у Србији. 

- Сада се та слика мења - каже Ђорђе Ђорђевић, власник ресторана „Кастел“. - Италијански 
радници, који су у граду дуже од пола године, већ разумеју српски језик, а они са дужим стажом 
га чак и говоре. Поред тога, све чешће наручују храну са списка домаће кухиње. Највише са 
листе, како кажу, „Балкан грила“, што је наш роштиљ. Приметио сам и да се више нико не 
„цима“ кад чује италијански и пољски језик. То је постало уобичајено... 
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Ни друштво плавуша више није део уобичајене сценографије која прати групу Италијана, а у 
баштама кафића у централној градској зони све је више младих Крагујевчана, који однедавно 
раде у новој фабрици. 
- Просечна старост првих хиљаду радника, који нису ни прекидали радни стаж, износи негде 
око 35 година, а у последњих неколико месеци примљено је више стотина младих - каже нам 
један од тек запослених радника. - Само из мог насеља примљено је нас десетак - од 22 до 27 
година. Дружили смо се и пре запослења, али више по кућама и на клупицама у мини-
парковима. Стигле су и прве плате. Скромне, али већ сада викендом пијемо пиће у кафићима, 
који се налазе у централним пешачким зонама. Челници синдиката су нам саопштили да су од 
пословодства добили чврста обећања да ће у компанији просечна плата износити 650 евра. 
Његов друг каже да раде четири дана недељно, по десет сати и да у току једне смене ових дана 
са траке сиђе око 140 возила. Дневно готово три стотине, а до краја године би требало да се 
производи и до - 500. Почетничке плате износе више од 30.000 динара, а колеге са нешто 
дужим стажом зарађују и до 60.000 динара. У неким фабрикама пратеће индустрије прве плате 
износе више од 50.000 динара. 
- Радио сам у неколико приватних фирми, али сам због ниских плата и лошег односа 
послодавца морао да их напустим само после неколико месеци - каже он. - Скоро да су ме сви 
осуђивали. Сада са задовољством идем на посао. Знам шта ми је обавеза и то са лакоћом радим. 
Поред тога, чисто је као у апотеци и нико нас не малтретира. Радујемо се када кажу да смо, 
рецимо, произвели 140 возила, а план је био 120. Није нам проблем ни да радимо 
прековремено, јер се сваки минут плаћа... 
Челници „Фијата“ су у више наврата саопштили да су задовољни запосленима. Цела прича 
помало подсећа на наше гастарбајтере који, када се отисну у западноевропске земље, врло брзо 
постају изузетно цењени мајстори. 
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Нов аранжман са ММФ 
ФоНет  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је после разговора са 

представницима ММФ да је та интитуција спремна да разговара о новом 

аранжману са Србијом 

 
Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је после састанка у суботу са 
директором ММФ-а за Европу Резом Могадамом да је та институција спремна да разговара са 
Србијом о новом аранжману, саопштило је Министарство финансија и привреде. 

"Договорили смо се да већ од понедељка будемо у техничком контакту са њиховом мисијом 
задуженом за Србију. Ми ћемо им представити наш комплетан нацрт буџета за 2013. годину и 
ја сам уверен да ћемо се лако усагласити око њега. После тога можемо очекивати и званичну 
мисију ММФ-а у Београду како бисмо направили нов аранжман повољан за Србију", изјавио је 
Динкић. 
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Он,са гувернером НБС Јоргованком Табаковић, учествује на Годишњем скупу Одбора 
гувернера ММФ-а и Групације Светске банке у Токију. 

Динкић и Табаковић састали су се у Токију и са потпредседником Светске банке Филипом 
Луеруом који је потврдио да је ова институција спремила 300 милиона долара буџетске 
подршке за Србију. 

"Веома сам задовољан разговорима које смо водили са господином Луеруом. Осим 300 
милиона долара буџетске подршке за Србију они желе да подрже наш програм структурних 
реформи у привреди као и наше напоре на унапређењу пословне климе, а пре свега на укидању 
бирократских процедура код издавања грађевинских дозвола", изјавио је министар Динкић и 
додао да је услов за овај програм постане оперативан је да Србија потпише нови аранжман са 
ММФ-ом.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/347450/Poreski-dug-pripada-Sartidu-a-ne-Ju-Es-Stilu 

Порески дуг припада “Сартиду”, а не “Ју Ес 
Стилу” 

Танјуг  

Пореска управа саопштила је да компанија “Ју Ес Стил Србија” нема пореске дугове, и да на 

листи највећих пореских дужника није требало да стоји име те компаније већ предузећа 

“Сартид” у стечају. 

Како је наведено, компанија “Ју Ес Стил Србија” је купила предузеће “Сартид” у стечају и после 

куповине је редовно измиривала јавне приходе до дана брисања из регистра и као таква нема 

пореске дугове. 

 

Дуг “Сартида” у стечају датира из 2002. године и данас износи 6,4 милијарде динара и биће 

намирен у складу са законским прописима који уређују стечајни поступак. 

Пореска управа извинила се јавности због ове грешке начињене у листи 500 највећих пореских 

дужника, која је објављена јуче. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/347448/Cene-u-septembru-porasle-za-23-odsto-NBS-krivi-poskupljenja-mesa-voca-

i-povrca 

Цене у септембру порасле за 2,3 одсто, НБС 
криви поскупљења меса, воћа и поврћа 

Танјуг  

Потрошачке цене производа и услуга у септембру су биле у просеку веће за 2,3 одсто него у 

августу, саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Потрошачке цене у септембру су у односу на исти месец 2011. године, повећане за 10,3 одсто, 

док су у односу на децембар веће за 9,6 одсто. 

 

У односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама храна и безалкохолна 

пића од пет одсто, транспорт за 2,4, намештај, покућство и текуће одржавање стана за два, 

образовање 1,8, ресторани и хотели 1,7, стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива 0,8, 

здравство 0,6 и одећа и обућа за 0,5 одсто.  

У истом периоду забележен је пад цена код рекреације и културе за 6,1 одсто. Цене осталих 

производа и услуга нису се битније мењале. Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера 

просечне промене малопродајних цена робе и услуга, које се користе за личну потрошњу. 

  

Висок раст месечне инфлације у септембру у највећој мери је последица поскупљења хране - 

око 83 одсто, а пре свега високог раста цена свежег меса, воћа и поврћа, објавила је данас 

Народна банка Србије. 

 

Према процени НБС, раст међугодишње стопе инфлације очекује се и у наредним месецима 

као последица раста цена хране због лоше пољопривредне сезоне, очекиваног раста 

регулисаних цена, повећања цена увозних производа, повећања стопе ПДВ-а и акциза, као и 

ефекта ниске базе. 

  

Пад међугодишње инфлације очекује се од другог тромесечја наредне године, навела је 

централна банка. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/347446/Fijat-Srbija-proglasen-za-najbolju-kompaniju 

“Фијат Србија” проглашен за најбољу 
компанију 

Танјуг 

Међународни жири организације аутомобилског сектора земаља у развоју “Аутобест”, 

једногласно је доделио награду за најбољу ауто компанију “Цомпанyбест 2012” предузећу 

“Фијат Србија”, објављено је данас из те фирме. 

Награда је признање инвестицији “Фиат Гроупе- Аутомобили”, која је једну стару фабрику у 

Крагујевцу претворила у тренутно најмодернију и највећу фабрику за производњу аутомобила 

у југоисточној Европи, образложено је. 

 

Председник “Аутобеста” Иља Селиктар изјавио је да је “невероватна трансформација ове старе 

фабрике, где је "Фијат" применио најмодерније технологије које данас постоје у овом сектору. 

То је једна од најмодерњих аутомобилских фабрика у Европи”.  

 

Фабрика је управо почела са производњом новог модела “фијат 500Л” који ће убрзо бити 

извезен на више од 100 тржишта у свету, рачунајући и САД, а такође се налази на листи 

петорице финалиста који ће се борити за титулу “Аутобест 2013”. 

  

Заједно са моделима “дачиа Лоџи”, “форд Б - макс”, “пежо 301” и “шкода рапид”, “фијат 500Л” 

ће бити још једном тестиран, током прве недеље децембра, а име победника ће бити објављено 

накнадно, током истог месеца. 

  

Организација “Аутобест” је једини независни међународни жири који се бави вредновањем 

најкориснијих аутомобила на европском тржишту. Осим тога, процењује учињене напоре у 

аутомобилском сектору- инвестиције, отварање нових радних места, фондове за еколошке 

иницијативе, помоћ европским регијама у развоју. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-potopile-slabe-naplate 

Плате потопиле слабе наплате 

Председник Управног одбора Водопривредног предузећа ДТД „Сента” Рудолф 
Домонкош изјавио је да пословоство настоји да испуни обавезе према радницима, 
али да проблем представља то што још увек нису наплаћени завршени радови. 

Он је позвао раднике да обуставе штрајк, које је 40 радника најавило да ће радикализовати од 
15. октобра због кашњења исплата зарада седам и по месеци.  

Домонкош каже да потраживања ДТД „Сента” за обављене услуге износе око 40 милиона 
динара, што је мање од дуговања за неисплаћене зараде и свих осталих обавеза предузећа. Он 
додаје да разуме раднике и да пословодство чини напоре да би наплатило потраживања за већ 
обављене послове јер нико не жели да породице радника гладују већ да живе као сав 
норамалан свет. 

– У овакву ситуацију доспели смо одласком директора, техничког директора и лиценцираних 
инжењера, који су формирали „нови ДТД” и почели да нам конкуришу код добијања послова – 
тврди Домонкош. – Реаговали смо брзо и запослили инжењере с лиценцом да бисмо могли 
конкурисати за радове, али радници су ове године два пута штрајковали званично и више пута 
незванично, што се лоше одражава и код добијања нових послова. Чинимо велике напоре да 
запосленима обезбедимо исплату заосталих зарада јер нико не спори чињеницу да су им 
исплаћене свега три месечне аконтација зарада за прва три месеца ове године. 

Домонкош додаје да су просечне зараде запослених у Водопривредном предузећу ДТД „Сента”, 
које је власништво мађарске компаније „Медикпласт”, највеће у граду. 

– То је предузеће са стогодишњом традицијом и штета би била да се упропасти из ината. Овде 
смо да радницима обезбедимо посао, што и чинимо, али морамо бити свесни тога да проблеми 
настају због неблаговремене наплате већ обављених услуга другим правним лицима. Све ћемо 
да исплатима и испоштујемо раднике – обећава Домонкош. 

Тврдње да су у ДТД „Сента” плате највеће у граду Домонкош илуструје податком да је плата 
директора око 1.500 евра, а техничког директора 1.200 евра. Међутим, незадовољни радници 
који су пре готово месец дана ступили у штрајк и обављају само прописани минимум посла, 
констатују да су у последње време уместо плата добијали само обећања па им је стога угрожена 
егзистенција породица.  

М. Митровић 
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/sindikati-atp-protiv-%E2%80%9Eveolije%E2%80%9D 

Синдикати АТП-а против „Веолије” 

ПАНЧЕВО: Представници компаније „Веолија” посетили су градског превозника у 
Панчеву, што се није свидело представницима синдиката овог предузећа. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-potopile-slabe-naplate
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/sindikati-atp-protiv-%E2%80%9Eveolije%E2%80%9D
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„Веолија” је у АТП-у била због пословно-техничке сарадње, а синдикати тврде да је члан 

Градског већа задужен за финансије самоиницијативно позвао Французе у посету. 

Представници Самосталног и Независног синдиката АТП доставили су медијима допис 
француске компаније „Веолиа„, адресиран на члана Градског већа за финансије Жељка Лазића, 
у којем су изразили спремност за сарадњу са АТП-ом. У допису стоји да је „Веолија„ спремна да 
почетком октобра почне анализу пословања АТП-а, па би, на основу анализе предложили 
реструктиарање, продају, аквизицију или јавно - приватно партнерство, не прејудицирајући 
будући статус АТП-а. Синдикалци кажу да их је најпре изненадила ненајављена посета. 

- Према сазнањима до којих смо дошли, тај долазак је био без званичне одлуке Градског већа, 
већника и Скупштине града - изјавио је председник синдиката „Независност„ у АТП-у Зоран 
Топаловић. 

Жељко Лазић, кога су синдикалци прозвали одговорио је да је само покушао да посредује 
између две фирме и да то не значи промену статуса АТП-а. Лазић такође тврди да је долазак 
представника „Веолије” био најављен.- Сви представнци коалиције су били обавештени да ће 
„Веолија„ остварити контакт са АТП-ом. Директор је био обавештен - тврди Жељко Лазић. 

Директор АТП-а Милош Мијић је потврдио да је био обавештен о контактима већника Лазића 
са „Веолијом„. Контакти локалне самоуправе са Французима постоје још од раније и то од 
новембра прошле године, тврде синдикалци. 

- Ако је нешто почела бивша власт, онда ваљда садашња треба да се изјасни да ли је њено 
опредељење наставак тога и да ли ће се према јавним предузећима односити крајње одговорно 
- рекла је Виолета Гојковић из Гранског синдиката јавно комуналних предузећа „Независност„. 

З.Драговић 
  


