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Запослени у Радио Пожаревцу остали без отпремнина 
Аутор: В.М.А. 
 
Министарство за рад, социјална и борачка питања обавестило је запослене у Радију Пожаревац 
да им нису одобрене отпремнине. У саопштењу које је медијима упутило Удружење новинара 
Србије (УНС) наводи се да је овај медиј захтев за отпремнине послао 25. децембра прошле 
године, али им је им је 17. фебруара из министарства стигао одговор да им отпремнине нису 
одобрене јер је за овај медиј у међувремену обустављен поступак приватизације. 
„Од правног тима министарства смо 11. децембра добили одговор да имамо право на 
отпремнине, да бисмо неколико месеци касније добили решење да их не можемо добити. Ми 
смо захтев послали на време – 25. децембра, али смо морали да комплетирамо документацију 
папирима из Агенције за приватизацију, које нам је позитивно мишљење о праву на 
отпремнине доставила тек 31. децембра. Допуњену документацију послали смо 5. јануара. 
Тужићемо министарство и спремни смо да идемо до суда у Стразбуру, јер ми на те отпремнине 
имамо право”, каже за УНС директор Радио Пожаревца Светомир Мирковић и додаје да су се 
жалили ресорном министру Александру Вулину, премијеру Александру Вучићу и председнику 
Томиславу Николићу, али им нико није одговорио. 
У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања кажу и да су „буџетска 
средства за отпремнине морала да се искористе у 2015. години и да је комплетна документација 
стигла касно”. После неуспеле приватизације Радио Пожаревац је наставио да емитује програм, 
иако пет радника који су остали не примају плате од новембра. Град Пожаревац још увек 
званично није угасио овај медиј, тако да се и даље води као јавно предузеће. Иако у тешкој 
ситуацији, радници су решени да наставе са радом тако што ће основати медиј цивилног 
друштва. 
  
 

 
 
 
Ако се не нађе партнер за ФАП и Железару, треба да иду у стечај  
Аутор: Александар Милошевић  
 
Главна пукотина у нашем систему је структурни дефицит * Извештаји Фискалног 
савета говоре о кашњењу реструктурирања великих јавних предузећа * Капиталне 
инвестиције државе би требало да буду на нивоу од четири одсто БДП-а, али, на 
жалост и у 2015. години су реализоване испод буџетског плана  
Београд - Рационализовати број запослених у општој држави са циљем креирања мање и 
ефикасније администрације; реструктурирати велика јавна предузећа; завршити 
приватизацију преосталих друштвених фирми, а посебно такозваних стратешких, 
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највероватније кроз стечај и ликвидацију; реформисати пореску администрацију у циљу 
трајног смањења сиве економије; наставити процес унапређења пословног амбијента. То су 
мере које пред сутрашњи почетак Копаоник бизнис форума, предлаже Александар Влаховић, 
председник Савеза економиста Србије, са циљем елиминације структурног дефицита Србије. 
*Тема овогодишњег Форума је "Достизање и конвергенција са водећим 
трендовима: Како санирати главне пукотине у систему". Које су то главне 
пукотине о којима говорите?  
- При избору теме овогодишњег Копаоник бизнис форума руководили смо се оствареним 
резултатима Владе Србије у реализацији програма фискалне консолидације и подстицања 
привредног раста и развоја. Јасно је да је кључно питање на који начин остварене, позитивне, 
краткорочне резултате у консолидацији јавних финансија, претворити у трајне и одрживе, како 
би се главни реформски напор усмерио ка реализацији основног циља - раста и развоја. Главна 
пукотина у систему је структурни дефицит. У претходној години, политиком штедње, 
остварени су значајни резултати у сређивању јавних финансија. Међутим, то је само прва етапа 
у трогодишњем програму фискалног прилагођавања. У овој и наредној години неопходно је 
имплементирати мере које ће трајно отклонити структурни дефицит.  
* Гледано годину дана уназад, од последњег КБФ-а, каква је слика српске 
економије данас? Да ли су реформе о којима се пре 12 месеци говорило 
спроведене? Да ли нам је генерално боље или горе?  
- Фискална позиција Србије је данас, у поређењу са почетком 2015. године, значајно боља. 
Наиме, ослањајући се на штедњу у програму краткорочне фискалне консолидације, Влада је 
успела да смањи буџетски дефицит за више од два процентна поена мерено у односу на БДП. 
Истовремено, остварен је благи раст економске активности - привреда је већ након три 
квартала прошле године изашла из рецесије. Смањени су екстерни дефицити: дефицит текућег 
плаћања је мањи од пет одсто БДП, а спољнотрговински на нивоу од 10 процената БДП-а. 
Додуше, овом екстерном прилагођавању позитивно је допринео и пад светских цена сирове 
нафте и базичних сировина. НБС је значајно смањила референтну каматну стопу (са осам одсто 
на 4,25 процента) и тиме допринела смањењу динарских и, у мањем обиму, девизних камата. 
Сачувана је ценовна стабилност, а девизне резерве одржане на високом нивоу. Међутим, сви 
постигнути резултати представљају само добру основу за наставак суштинских, структурних 
реформи. А на том плану је приметно кашњење. Обавеза рационализације броја запослених у 
2015. години није испуњена и тај посао је пребачен за ову годину. Тек, крајем фебруара добили 
смо Закон о платама у државној администрацији. Извештаји Фискалног савета говоре о 
кашњењу реструктурирања великих јавних предузећа, реформи пореске управе итд.  
* Србија се вратила у зону позитивног раста, али он остаје минималан за земљу у 
развоју. Како подићи стопе раста и видите ли у економском програму владе такве 
мере?  
- Раст БДП-а, иако мали (0,8 одсто), добра је вест. Тај раст је углавном заснован на 
инвестицијама као компоненти БДП-а. Тачније, укупан обим инвестиција је повећан за 10 
одсто и он данас износи нешто преко 18 одсто БДП-а. Овоме је највише допринео раст страних 
директних инвестиција које су износиле око 1,75 милијарди евра. И у овој и следећој години, 
инвестиције морају бити доминантна компонента раста БДП-а. При томе капиталне 
инвестиције државе би требало да буду на нивоу од четири одсто БДП-а, али, на жалост и у 
2015. години су реализоване испод буџетског плана. Инвестиције ће у средњем року променити 
структуру привреде, те ће се повећати и удео извоза у расту БДП-а, а, следствено и приватне 
потрошње. Раст јавне потрошње ће тек онда благотворно утицати на укупну економску 
активност. То значи да мере Владе, паралелно са структурним реформама, морају бити 
усмерене на даљем унапређењу амбијента и подстицају приватних, као и бољој реализацији 
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државних капиталних инвестиција. Сви добри резултати остварени у претходној години могу 
бити значајно девастирани уколико би се "одврнуо вентил" јавне потрошње.  
* С обзиром на тешку ситуацију у Железари, ФАП-у и другим предузећима чија би 
судбина требало да буде решена до краја маја, за какво се решење залажете у 
случају да се не пронађу адекватни купци. Да ли би држава требало да затвори 
Железару или да поново почне да је субвенционише?  
- Било би добро да се до краја маја пронађу квалитетни стратешки партнери за сва поменута 
предузећа, али то је мало вероватно. У сваком случају, постојеће стање се не може протезати 
унедоглед, због тога што је то оптерећујуће за буџет. Мислим да продаја наведених компанија 
као правних лица, са свим обавезама знаним и непознатим, чак и за један симболичан динар, 
није изводљива, те саветујем да се за евентуални проналазак квалитетног купца, примени 
продаја у стечајном поступку. Ако ни то није могуће, онда би продаја макар дела имовине, која 
ће бити основа за економску активност и радна места, била успех. Субвенционисање пословања 
на дуги рок, без коначног решења, није опција и због тога што би се томе успротивила 
Европска комисија, имајући у виду обавезе наше земље у процесу приступања ЕУ.  
Надам се напретку у рационализацији после избора  
* Да ли очекујете да ће избори утицати на успоравање реформи ове године? Како 
гледате на кашњење у рационализацији у јавном сектору?  
- Било би добро да имамо редовне изборне циклусе. Од 2000. године до данас, највећа кочница 
реформи су били чести дисконтинуитети, тзв. "стани-крени" ефекат. То је, на жалост, 
иманентно за све неуспешне земље у економској транзицији. Ниједна влада није спремна да 
предузима осетљиве и политички тешко прихватљиве мере у периоду пре и за време избора. 
Али, не мислим да ће та "цена" бити значајна у изборном периоду који је пред нама, не само 
због тога што не постоје значајне разлике у политичкој агенди између релевантних 
политичких странака, већ и због чињенице да је начин реализације структурних реформи 
објективно дат и, мање више, познат. На тај начин сагледавам и чињеницу да се касни у 
рационализацији у јавном сектору и, надам се, да ће прогрес на овом плану бити остварен 
након избора.  
 
 
 

 
 
 
Лоше газде привреду Бача завиле у црно 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
У Бачу, који је једна од најнеразвијенијих општина у Војводини, просечна плата у јануару ове 
године била је 29.602 динара, што је 8.169 динара мања од просека зарада у Војводини и чак 
10.841 динара мање од просека у републици.  
– Мала просечна плата није никакво изненађење, ако се има у виду да је у овој општини 
привреда „замрла” – објашњава за „Дневник” председник општине Бач Драган Сташевић. 
Као потврду да је то тако, износи податак да је у последњих 15-20 година општина изгубила 
2.000 радних места, 4.000 становника и да их због тога сада има свега 14.500. Целокупни буџет 
општине за ову годину је 193 милиона динара, што је, по Сташевићевим речима, свота коју 
општина Бачка Паланка наплати само од пореза на зараду. 
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– У нашој општини од некадашњих привредних гиганата није остало ништа па самим тим ни 
људи немају где да се запосле. Некада само имали пет привредних гиганата, а данас су многи 
од њих пусти, чак и разваљени због неуспелих приватизација и онога што је након њих враћено 
држави. Од некадашњег текстилног комбината „Славија” није остало ништа, чак ни кровови ни 
инсталације јер се нико о њему није бринуо нити га чувао. 
Штавише, сама ликвидација или стечај тог комбината је под толиким плаштом тајновитости да 
нема никаквог трага нити документације шта се заправо догађало – објашњава Сташевић. – 
Шећерана у Бачу радила је неколико година након приватизације, али је након тога 
производња обустављена, уз образложење да сам технолошки процес производње није 
актуелан. Да ли је то разлог или нешто друго, не може се судити јер је реч о приватној 
компанији. Углавном, велики електромотори и све што је било вредно пресељено је у Врбас, 
тако да више нема ни теоријских могућности да шећерана поново покрене производњу. Због 
гашења шећеране, без посла је остало доста коопераната, пољопривредника, превозника, који 
су зарађивали, а сада су остали без ичега. 
Како каже Сташевић, у Пољопривредном комбинату „Лабудњача” у Вајској, који је некада 
запошљавао 350 радника, након приватизације 2006. године број запослених смањен је на 13 
или 17 радника, додајући да је део тог комбината приватни власник продао словеначкој 
компанији „Перутнина Птуј” , која је узела пилићарник. 
– Сада имамо Пољопривредни комбинат „Агробачка” с којим не знамо шта ћемо и како ћемо. 
Њега је 2006. године приватизовала породица Милета Јерковића, онда је та приватизација 
поништена и комбинат враћен држави. У свим тим процесима „Агробачка” је само губила на 
супстанци: када је била у власништву породице Јерковић, она је направила неке штетне 
уговоре за продају земље, продају делова комбината. Потом је од 2010. до 2014. комбинат у 
реструктурирању, из чега је требало да изађе спреман за новог купца. 
Међутим, ни после првог, другог и трећег јавног позива нико није хтео да га купи па је сада на 
вратима стечаја. Правоснажне судске пресуде има велики број радника који су ту радили и они 
потражују милионске цифре у еврима. Локална самоуправа је такође „кратка” за 750.000 евра 
на име закупа државне земље. Сада очекујемо стечајног управника, и то оног који ће услишити 
интересе локалне самоуправе да би се покренуо тај некада велики и моћан пољопривредни 
комбинат – закључио је Сташевић. 
 Чије објекте и ко чува? 
Мада је с породицом Милета Јерковића, сада заштићеног сведока у случају против Дарка 
Шарића, уговор о приватизацији „Агробачке” раскинут пре деценију, на земљишту које 
припада том кобинату и даље постоје неки објекти у чији посед директор у реструктурирању за 
четири године није могао да уђе. 
– На улази тих објеката стоје неки чувари и нико не зна ни чији су, ни шта ту раде, нити има 
одговор на питање како је могуће да директор „Агробачке” четири године не може да уђе у тај 
део комбината. Тражићу од њих да ме, као председника општине, пусте у објекат, да ми објасне 
ко су и свакако ћу тражити папире на основу којих су они присутни у делу „Агробачке” – каже 
Сташевић. 
 
 

 
 
Др Михајло Црнобрња за “Блиц”: Далеко је бољи живот  
Аутор:Лана Гедошевић  
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Избори ће успорити започете реформе, а ове године не би требало очекивати знатнији раст 
плата и пензија. Али је поскупљење струје врло извесно, каже за „Блиц“ економиста проф. др 
Михаило Црнобрња. 
Професор Факултета за економију, финансије и администрацију и председник Европског 
покрета у Србији каже да је тешко замислити да ће се нова Скупштина конституисати за мање 
од три месеца. 
- Дакле од марта и најмање до јуна нема законодавне активности, а Влада фукционише у 
техничком својству, без права на драматичне искораке - каже Црнобрња. 
Када ће тај бољи живот? 
- Бољи живот, а да се то стварно и осети, десиће се кад успемо три-четири године заредом да 
остваримо стопе раста друштеног производа од три и више одсто. Онда ће бити простора и за 
нешто осетнији раст запошљавања, плата и пензија. Ове године се очекује раст друштвеног 
производа од 1,5 одсто. Међутим, то ће бити јако тешко остварити јер нам светски и европски 
токови не иду наруку. Чак иако се оствари, тешко ће се претворити у осетан бољитак. 
Статистика каже и да је незапосленост мања. Ипак, да ли је реално по том питању нешто боље? 
- Тачно је да статистика региструје мању незапосленост. Међутим, запосленост није битно 
порасла, а друштвени производ за око 1 одсто. Мислим да раскорак између “великог” пада 
незапослености и малог раста запослености треба тражити у пензионисању, одласку у 
иностранство и раду у сивој зони. Мањи број незапослених смањује притисак на социјална 
давања. Међутим, нама је у овом тренутку најважније продуктивно, ново запошљавање које ће 
увећавати друштвени производ, а тиме и животни стандард. 
Има ли у овој години места за повећање плата и пензија? 
- Све зависи од кретања друштвеног производа. Пошто је мало вероватно да ће он у овој години 
драматично скочити, не би требало очекивати ни раст плата и пензија. Можда пар стотина 
динара, поготово ако и када поскупи струја. 
Хоће ли бити тог поскупљења? 
- Тешко је рећи када, а поготово колико. Чињеница је да је струја код нас неодрживо јефтина. 
Мораће да поскупи, вероватно на јесен. А колико, то ће бити више политичка него економска 
одлука. 
Колико смо, као држава, тренутно задужени и колико то оптерећује државне финансије? 
- Спољни дуг је двоструко већи него што би смео да буде. Ми смо једна од ретких држава која је 
законски максимизирала спољашње задужење, и то на 40 одсто друштвеног производа, а он је 
сада преко 80 одсто и расте и даље. То ће доводити до све већих тешкоћа у отплаћивању дуга. 
Има неких добрих потеза као што је узимање нових повољнијих кредита са нижом каматом и 
превремено враћање скупих кредита. Кад погледамо шта нам је најављено у перспективи, то су 
кредити из Емирата, Азербејџана, Русије, а и пругу до Будимпеште Кинези не желе да граде као 
инвеститори него као кредитори, као што су градили и Пупинов мост. 
Рок за завршетак приватизације је поново померен. Шта ће бити са радницима који у тим 
фирмама раде? 
- О брзом завршавању приватизације слушамо већ доста дуго, с тим што су рокови померани 
неколико пута. Сада је то 31. мај. Склонији сам да верујем да ће доћи до још једног померања, 
овог пута због ванредних избора. Судбина радника ће бити одређена успехом приватизације. У 
предузећима која се приватизују врло је вероватно да ће доћи до смањења запослених, али не и 
отпуштања свих. Неприватизована предузећа ће у стечај и радници ће бити третирани као 
социјални случајеви. 
Железара – најтежи камен око врата 
Шта је са реформом јавних предузећа попут “Србијагаса”,” Железница”, ЕПС-а, ”Ресавице”, РТБ 
„Бор“... Ко је ту најтежи камен око врата? 
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- То је процес који је започет, али не свом снагом, као што је обећано у предизборној кампањи. 
Део проблема се решава реорганизацијом, модернизацијом и рационализацијом, без 
имовинске трансформације. Други део, на пример РТБ „Бор“, у неком ће тренутку кренути 
путем приватизације. Тешко је одабрати најтежи камен међу поменутима. Да сте укључили и 
смедеревску “Железару”, онда бих без двоумљења њу одабрао као најтежи камен који нам виси 
око врата већ деценијама. 
Динар ће губити вредност 
Каква је ваша процена када је у питању курс евра? Да ли се очекује даље слабљење динара и 
којим темпом? 
- Мислим да ће током ове године динар и даље губити вредност. Не драматично, већ врло 
споро, као што је случај последњих неколико месеци. Народна банка интервенише да спречи 
велике осцилације, али и да одржи ценовну стабилност, да смањи инфлацију. С друге стране, 
лагано клизање динара чини наш извоз курентнијим, а извоз је један од битних фактора који 
одређују стопу раста друштвеног производа. 
 
 
 

 
 
Омбудсман: Делимично исправљена грешка о подели акција 
запосленима  
Извор:ФоНет  
 
Досадашње тумачење Агенције за приватизацију било је да се подела бесплатних акција 
запосленима у медијима може спроводити само на основу Закона о приватизацији, а не Закона 
о јавном информисању 
Заштитник грађана изразио је данас наду да ће Аутентично тумачење одредби члана 142. 
Закона о јавном информисању и медијима, које је усвојила Скупштина, бар делимично 
ублажити штетне последице које је произвело досадашње становиште да се подела бесплатних 
акција запосленима у медијима може спроводити само на основу Закона о приватизацији. 
Досадашње тумачење Агенције за приватизацију било је да се подела бесплатних акција 
запосленима у медијима може спроводити само на основу Закона о приватизацији, а не Закона 
о јавном информисању. 
То је, према оцени Заштитника грађана, имало штетне последице по право грађана на јавно 
информисање, као и право припадника националних мањина да буду информисани на свом 
језику и писму.  
На жалост, наводи се у саопштењу Заштитника грађана, Аутентично тумачење је усвојено 
након што су медији који нису приватизовани, престали да емитују програме јер запосленима 
нису пренете акције иако су се за то определили, а међу њима су и они који деценијама емитују 
програме на језицима националних мањина.  
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И економисти се траже али их много има 
Извор: Вечерње новости  
 
Београд -- Неколико десетина хиљада факултетских дипломаца пријави се тржишту рада, а 
многи од њих, уместо на радном месту, године проведу управо тамо - на бироу.  
Листе незапослених умножавају исте, недефицитарне кадрове, а годинама се не чини ништа да 
би се понуда професија ускладила са потребама тржишта.  
Логика нашег образовног система није да образује кадрове који ће бити потребни тржишту, већ 
да се одељења и образовни профили формирају тако да наставници који су већ запослени у 

школама не остану без посла, пишу Вечррње новости. 
Претходних година Националној служби за запошљавање није стигла ниједна или готово 
ниједна пријава за ветеринарског лаборанта, кинооператера, агроекономског 
техничара, повртара, пчелара, шумара, рудара, гравера, авио-лимара.  
Нико више не тражи ни некад веома популарне занатлије попут јорганџије, кишобранџије, 
абаџије, бижутера, бачвара, сновача, сарача или ћилимара.  
Проблем је, међутим, што у суфицитарна занимања спадају, рецимо, и архитектонски 
техничар, матурант гимназије, наставник разредне наставе, а школске клупе су 
пуне ђака који се школују за ове профиле.  
Најтраженија занимања у 2015. години, на основу података НСЗ, јесу високообразовни 
профили са највећим шансама за запошљавање на тржишту рада - ИТ стручњаци, 
дипломирани машински инжењери, инжењери електротехнике, економисти, 
правници, фармацеути и лекари опште медицине.  
Када су у питању профили нижег нивоа образовања, до радне књижице лакше долазе 
књиговође, рачуновође, електротехничари, техничари за компјутерско управљање, радници на 
обезбеђењу, медицинске сестре, кувари, возачи... Код њих је у највећем броју случајева 
првенствени услов за запошљавање одговарајуће радно искуство.  
“Постоје послови за које је веома тешко обезбедити кандидате када нам се 
обрати послодавац, не због тога што конкретних профила нема на евиденцији 
НСЗ, већ због неодговарајућих посебних знања и вештина кандидата или 
неприхватања понуде од стране незапослених”, каже Тања Будимир, начелница 
Одељења за посредовање у запошљавању и планирању каријере.  
“Пракса показује да људи најчешће избегавају послове који су у вези са теренском 
комерцијалом, теже физичке послове из области грађевинарства, пољопривреде и 
рударства. То могу бити и они на којима постоји повећана опасност од повређивања, 

Рад за плату на проценат, без фиксног дела, исплате након наплате производа и 
до неколико месеци после саме продаје, најнепожељнији су послови за раднике у 
Србији. Слично је и када је у питању тежак физички рад, рад под земљом 
(рудари), под водом или на великој висини (грађевински радници у изградњи 
мостова), послови који укључују излагање штетном зрачењу (радиолози), 
средствима која су отровна, канцерогена (рад у штампаријама, хемијској 
индустрији, производњи хемикалија). Избегавају се послови без радног времена, 
када запослени не зна колико времена ће да проведе на послу, без слободне 
суботе, недеље, празника... 
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професионалних или других обољења или утичу на живот и здравље људи”, додаје.  
НСЗ од 2009. године, када је званично престала да важи обавеза пријављивања сваког 
слободног радног места од стране послодаваца, не располаже подацима о укупној потражњи на 
тржишту рада.  
“Да бисмо говорили о могућностима запошљавања морају се узети у обзир минимум два 
основна параметра, потражња послодаваца и број особа конкретних профила”, каже 
Будимир.  
“На пример, податак о томе да неколико година уназад бележимо велику потражњу за 
занимањем као што је продавац, не значи и велике шансе за запошљавање, пошто је њихов 
број на евиденцији НСЗ чак десет пута већи. Слична је ситуација и са дипломираним 
економистима, јер и поред чињенице да су исказане потребе послодаваца за 
овим занимањем највеће и да је број запослених са евиденције такође највећи, 
због великог броја особа са овим профилом, највише је и незапослених”, објашњава 
она.  
Татјана Видаковић из "Ифостуда" каже да се за посао преко огласа на њиховом сајту у просеку 
јави 129 особа, што значи да један кандидат конкурише, у просеку, 11 пута. Врх листе 
најтраженијих занимања, по њима, држе комерцијалисти, продавци, административни 
радници, дипломирани машински инжењери...  
“Не може се тачно говорити о томе који дипломци одмах по стицању звања могу да 
рачунају на сигуран посао. Међутим, то се може закључити према односу понуде послова 
од стране послодаваца и интересовања кандидата. Ако говоримо о дефицитарним 
занимањима, према нашој статистици, најлакше до радне књижице долазе ЈАВА и ПХП 
програмери, затим НЕТ, ИОС и "Андроид" девелопери. То су релативно млада занимања, а 
послодавци су у потрази за искусним стручњацима који познају рад у различитим 
технологијама и имају вишегодишње искуство, што је данас тешко наћи. Када су у питању 
позиције ван ИТ сектора, ту машински и инжењери електротехнике, фризери, ауто-
механичари и кувари држе врх листе”, каже Видаковић. 
 
 

 
 
Пада производња Фијата у Крагујевцу 
Извор:РТВ   
 
Од 2014. године трају обећања за нови Фијатов модел који је поред 500 Л требао да се 
производи у крагујевачкој фабрици. Са друге стране све чешћа су и обећања државе за 
налажење новог тржишта. Док се Фијат све више окреће и продаји на домаћем тржишту, 
синдикат тражи и веће ангажовање државе која је мањински власник. Обавезе државе према 
компанији ,Фијат Крајслер аутомобили у виду изградње ауто-пута, обилазнице, тунела и 
електрификације пруге нису испуњене. Са друге стране ни Фијат није испунио свој део 
договора да ће 5 одсто прављења резервних делова целокупне групације да доведе у Крагујевац. 
Већ 22 месеца траје пад производње у Фијату што највише осећају радници. 
"Искрено радници су у страху. Дефинитивно према новом Закону о раду када сте један месец на 
плаћеном одсуству, на тих 65 одсто од плате имате последице око личног дохотка наредних 12 

9 

 



месеци, тако да и ова прва пауза која је у овој години, а биће их још, фактички директно утиче 
на зараду запослених а радници су забринути јер виде да нема производње", каже Зоран 
Марковић, председник Самосталног синдиката у Фијату. 
Прошле године је модел 500 x који је на сличној платформи као и модел 500 Л отишао у 
Италију, док је модел Фиат типо пребачен у Турску. Све ово утицало је на компанију да се више 
интересује за домаће тржиште. 
"Ми смо по последњим подацима републичког просека међу последњим земљама западног 
Балкана и нормално је да тражња за свим производима опада, тако да је и аутомобилска 
индустрија, конкретно Фијат Крајслер аутомобили, доживела вероватно одређени пад на 
домаћем тржишту, које ни није било тако велико када је у питању продаја Фијатових модела", 
Петар Веселиновић, професор Економског факултета у Крагујевцу. 
У акцији замене Старо за ново, рециклаже и погодних кредита за куповину на чак 84 рате 
учествују сви Фијатови модели поред већ домаћег 500 Л. 
"Возило које кошта 12.090 евра у беж боји која је гратис, добијете путем рециклаже за 9.990 
евра. Људи су презадовољни акцијом јер рециклаже није било, нарочито за овај основни пакет 
опреме. Интересовање и посећеност је велика", наводи Светлана Томић, менаџерка продаје 
НИКОМ-ауто, Крагујевац. 
"Хоћу сам да мењам после три године ауто, да га заменим и да не мислим. Пошто већ имам 
аутомобил сигурно је да се исплати мењати га него куповати нов", каже купац Братољуб 
Јовановић. 
Последице економске кризе на светском тржишту, као и слаба куповна моћ грађана на 
домаћем ствара прекиде у производњи а синдикат тражи и да се држава као власник 33 одсто 
акција укључи у решавање све већих проблема. 
 
Слога: Има ли радијације на Генералштабу? 
Извор:ФоНет 
 
Удружени синдикати Србије Слога затражили су данас од Војске Србије да јавности на увид 
предочи документ којим се тврди и гарантује да нема опасног зрачења и радијације 
бомбардоване зграде Генералштаба на углу Немањине и Кнеза Милоша у Београду, будући да 
на његовом рашчишћавању ради тридесетак радника. 
Сматрамо да је ово питање изузетно важно, јер радницима Устав и Закон о раду гарантују 
право на рад у условима безбедним по њихово здравље, наводи се у саопштењу тог синдиката. 
Удружени синдикати Србије Слога нису против обнове порушеног, већ искључиво да се тај 
посао уради у складу са свим стандардима неопходним за рад у максималним условима 
безбедности радника и опремом која се за такву врсту послова захтева, наводи се у саопштењу. 
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