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Добродошли у земљу јефтине радне снаге 

Аутори: М. Ташковић/С. Лакић  

Док год се инвеститори мотивишу да улажу у Србију због јефтине радне снаге, а не због правно 

уређене државе, бићемо на зачељу Европе по висини зарада и незапослености, тврде 

саговорници „Блица“. 

„Инвестирајте у Србију, земљу квалификоване, а јефтине радне снаге“ део је рекламе на „Си-

Ен-Ену“ коју су пре две године платили ПКС и „Инвест ин Сербиа“. Иако је реклама изазвала 

полемику, и синдикати и послодавци су сагласни да стране инвеститоре у Србију привлачи 

јефтина радна снага више него повластице које су по радном месту износиле и до 10.000 евра. 

Познат је случају јужнокорејске „Јуре“, где радници пристају на нехумане услове и минималну 

плату да не би остали без посла. Слично размишљају и радници широм Србије који, рецимо, 

примају на рачун 21.000 динара, а потом послодавцу враћају и до 10.000 динара или годинама 

раде без пријаве ПИО фонду и плаћеног стажа. 
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Професор на Економском факултету у Београду Јуриј Бајец тврди да је инвеститорима 

најважније да улажу у правно уређену државу с условима које имају развијене земље попут 

Немачке. 

- Србија то нема, па је принуђена да инвеститорима даје по неколико хиљада евра за свако ново 

радно место. Тако ће бити све док не решимо компликоване процедуре за покретање бизниса и 

не олакшамо добијање грађевинске дозволе - каже Бајец за „Блиц“. 

 Држава би требало да буде Робин Худ, а не Суперхик. 

Чињеница да је у Србији минимална плата свега 170 евра и да по процени сваки четврти 

радник зарађује на црно доказ су да је Србија прикована за само дно Европе, сматра професор 

на Факултету политичких наука Зоран Стојиљковић. 

- Држава би требало више да се понаша као Робих Худ да кроз опорезивање богатих даје 

сиромашнима, а тренутно више личи на Суперхика, који узима од сиротих да би дао моћнима - 

каже Стојиљковић. 

ВЕЋИ ПОРЕЗИ - ЗА И ПРОТИВ 

Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца, тврди да би требало смањити порезе на 

доприносе са 65 на 40 одсто, што би повећало број пријављених радника. 

Душко Вуковић, потпредседник Самосталног синдиката Србије, сматра да би ваљало повећати 

порез на добит страним инвеститорима па им, ако су успешни, враћати новац кроз субвенције. 

 

Поштари протестовали у Београду 

Извор: Бета  

Око 300 службеника Поште Србије данас је протествовало испред Главне поште у Београду 

због малих плата и ускраћивања права на годишње одморе. 

Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић рекао је су се данас 

окупили само радници из Београда, а да остали због посла, али и притиска руководства, нису 

могли да дођу. 

- На запослене је вршен притисак да не дођу на протест што је било очигледно када су се 

представници пословодства појавили непозвани на јучерашњој конференцији за штампу коју 

смо ми сазвали - рекао је Павловић. 

Додао је да су извршни директори у Главном поштанском центру синоћ одржали састанак са 

запосленима чији је циљ био да их одврате од доласка на протест и учешћа у штрајку, 

најављеном за уторак, 21. јун. 
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Службеници Поште захтевају повећање плата за 20 одсто, исплату зараде из добити до краја 

јуна, и укидање радних места саветника и и специјалних саветника у том предузећу. 

 

Вулин и делегација ММФ-а о резултатима и плановима ресорног 

министарства 

Извор: Бета  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Александар Вулин 

разговарао је данас у Београду с члановима делегације Међународног монетарног фонда о 

резултатима постигнутим у периоду од њене последње посете, као и о плановима за 

незапослене, за вишкове запослених у јавним предузећима и о њиховом укључивању у активне 

мере политике запошљавања. 

Како је саопштило ресорно министарство, Вулин је казао да све мере активне политике 

запошљавања имају за циљ подршку смањењу рада у неформалној економији, односно 

промовисање запошљавања у складу са одредбама Закона о раду. 

Он је додао и да је инспекција рада постигла одличне резултате, као и да су остварене велике 

уштеде у буџету, а како је најавио, Министарство ће и даље радити на повећању ефикасности 

инспекција нарочито у борби против сиве економије и спречавања злоупотреба у области 

социјалних давања.Руф је казао да је задовољан досадашњим резултатима, нарочито у домену 

активних мера политике запошљавања. 

На састанку у оквиру пете ревизије из предострожности, Вулин је с члановима делегација 

ММФ-а, коју предводи Џејмс Руф, разговарао и о Закону о пензијско-инвалидском осигурању, 

Закону о социјалној заштити, програмима за исплату социјалне помоћи, породичним и 

материјалним давањима. 

 

Синдикати војске, полиције и правосуђа потписали споразум о 

сарадњи 

Извор: Тањуг  

Представници Полицијског синдиката Србије (ПШ), Војног синдиката Србије (ВШ) и 

Синдиката правосуђа Србије потписали су данас споразум о сарадњи. 

Како су навели, њихов циљ је да се код заједничког послодавца - Владе Србије, боре за боље 

услове рада и запослене у полицији, Војсци Србије и правосуђу. 

Председница Синдиката правосуђа Слађанка Милошевић оценила је да је "Влада Србије 

најгори послодавац", и да непоштовањем сопствених закона даје пример осталим 

послодавцима у земљи. 
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Председник ПШ Вељко Михајловић рекао је да та три синдиката представљају професије које 

су стуб друштва и да ће од данас заједно наступати и штитити "интересе Републике Србије и 

запослених у својим струкама". 

"Тражићемо разумевање и подршку, како нико не би могао да нас етикетира да радимо против 

државе, онда када се боримо за своја права. Тражимо само оно што је по закону, ништа ван 

тога", рекао је Михајловић. 

Он је позвао и све остале синдикате који желе да унапређују положај запослених да им се 

придруже. 

Председник ВШ Новица Антић рекао је да од сарадње очекује размену искустава, нарочито по 

питању преговарања о колективним уговорима, који се нада да ће војска потписати брзо након 

формирања Владе. 

"Очекујемо да ће Влада имати разумевања за наше ставове", рекао је Антић и додао да је сектор 

безбедности веома важан, у времену сталних претњи од тероризма у свету. 

Он је додао да је приоритет ВШ да они запослени који због година или другог разлога не могу 

више да раде у Војсци Србије, а нису за пензију, пронађу место у другој, сличној, државној 

служби. 

 

 

Није постигнут договор са пословодством крагујевачке фабрике, синдикат позива 

Александра Вучића да се укључи у преговоре 

 

Држава не брине о свом уделу у Фијату 

* Синдикати најављују протесне шетње уколико се не постигне договор о стимулативним 

отпремнинама * Министартсво привреде тврди да је о проблемима у Фијату сазнало из медија, 

али нема одговор на питање да ли је именован представник српског државног капитала у тој 

компанији * Очекује се да ће на списку прекобројних бити око 900 радника Фијата, али и 

ланчано, око 1.500 запослених у крагујевачким фабрикама- добављачима 

АУТОР: ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - У јучерашњим преговорима синдиката и менаџмента Фијат Крајслер аутомобила о 

социјалном програму за прекобројне раднике, постигнут је одређени напредак, али не и 

договор, те ће разговори о стимулативним отпремнинама, на којима инсистирају синдикалци, 

бити настављени наредних дана. 

Синдикат ФЦА Србија поново је јуче позвао премијера Александра Вучића да одмах дође у 

Крагујевац и укључи се у решавање проблема насталог због смањења производње и најављеног 
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масовног отпуштања око 900 запослених. Проблем је тим већи што се очекује ланчана реакција 

и код добављача који су отворили фабрике у Крагујевцу, у фирмама Мањети Марели, Џонсон 

контрол, Сиџит и другим, у којима би укупно без посла могло да остане и до 1.500 радника. 

Синдикалци најављују да ће уколико Вучић опет буде игнорисао њихов позив, каошто је то 

чинио много пута до сада, и ако у међувремену не буде испуњен њихов захтев о стимулативним 

отпремнинама за раднике који желе да оду из фабрике, у понедељак започети протестне шетње 

у фабрици и на крагујевачким улицама. Иначе, у преговорима са менаџментом Фијата, који су 

започели прекјуче, синдикати су незадовољни понудом да се радницима дају отпремнине 

према актуелном Закону о раду, што подразумева трећину бруто плате по години радног стажа, 

плус одређени износ. Синдикалци тврде да су у крагујевачкој фабрици запослени махом млади 

радници са мало година стажа, те би им и отпремнине обрачунате према Закону о раду, биле 

мале. 

Поводом одлуке Групације Фијат Крајслер о смањењу производње и масовном отпуштању 

радника у ФЦА Србија, јуче се огласило и Министарство привреде Србије, које је поручило да 

ће "учинити све у оквиру својих надлежности и закона да Фијатова фабрика у Крагујевцу 

настави да ради у досадашњем капацитету". Министарство у саопштењу наводи да је о 

невољама крагујевачке фабрике и плановима за отпуштање радника сазнало из медија и да 

очекују званичне податке о томе од пословодства компаније. Међутим, Министарство привреде 

јуче није одговорило на питање нашег листа да ли је Влада именовала представника државног 

капитала у Надзорни одбор Фијат аутомобила Србије, и ако јесте, да ли је он имао информације 

о најављеним отпуштањима. 

Према доступним информацијама, ту обавезу Министарство и Влада нису испунили, због чега 

фабрика месецима уназад функционише без органа управљања, на шта су указивали и 

синдикати, а по незваничним информацијама и менаџмент Фијата. 

Уз то, синдикат и запослени у компанији ФЦА Србија у претходне две године много пута су 

позивали премијера Вучића и надлежне у Влади Србије, пре свега у Министарству привреде, да 

као највиши функционери државе која је сувласник са трећином удела у ФЦА Србија, дођу у 

Крагујевац и укључе се у решавање све озбиљнијих проблема у тој фабрици. 

Отуда се јучерашње оглашавање Министарства привреде овде углавном тумачи као "прање 

руку" због занемаривања највеће индустријске инвестиције у Србији у последњих неколико 

деценија. Што се другог модела тиче, о којем министар Сертић, како сам тврди, преговара са 

Фијатом, одлука о отпуштању чак 900 радника сигуран је сигнал да његова производња скорије 

неће да почне. 

Неинформисано Министарство 

Тврдња Министарства привреде да је о невољама у компанији Фијат Крајслер аутомобили 

Србија сазнало из медија, тачна је колико и недавне изјаве министра Жељка Сертића да са 

Фијатом преговара о производњи новог модела у Крагујевцу, и најаве премијера Александра 

Вучића да ће ауто-пут од центра Шумадије до коридора 10 (уговорна обавеза државе према 

Фијату) бити завршене што пре - кажу у синдикату крагујевачке фабрике. 
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Раст од два и по одсто није деценијски успех 

Пре избијања светске кризе, привредна активност Србије расла је по просечној стопи од 5,5 

одсто годишње 

 

Аутор: Аница Телесковић  

 

 
Премијер Александар Вучић је пре два дана на конференцију за новинаре у Влади Србије 

дошао носећи црвену кравату. За овакав модни детаљ није се одлучио због скорашње посете 

кинеског председника Си Ђинпинга, већ је то урадио зато што је Међународни монетарни фонд 

(ММФ) повећао очекивану стопу раста на 2,5 одсто. 

http://www.politika.co.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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Према његовим речима, Србија бележи највећи раст у последњих десет година, а резултат је 

забележен упркос реформама. То је раст заснован на извозу и инвестицијама, рекао је 

премијер. 

Шта је у овој тврдњи председника владе тачно, а шта нетачно? Раст од 2,5 одсто је несумњиво 

добра вест. Од почетка кризе 2008. године, ово је трећи пут да Србија излази из рецесије. Али, 

за разлику од претходна два пута, овај опоравак, како се за сада чини, заснован је на реалним 

основама и изгледа стабилно. Тачно је и да је опоравак, пре свега, заснован на расту извоза и 

инвестиција. Али није тачно да је ово највећа стопа раста у последњих десет година. 

До избијања светске економске кризе привреда Србије расла је по просечној стопи од 5,5 одсто. 

Економисти су у то време, упркос великим стопама раста, тадашњим креаторима економске 

политике највише замерали то што он није заснован на расту производње и извозу, већ на 

потрошњи, услугама и увозу. 

Оно што је овог пута добро, јесте што је раст, како оцењују аутори билтена 

„Макроекономске анализе и трендови” распрострањен по свим секторима, што 2010. и 2013. 

није био случај 

Својевремено, Србија је крај 2004. године дочекала са растом од чак девет одсто. Привредни 

суноврат кренуо је 2009. године, када је, уосталом цео свет задесила светска финансијска 

криза. Те године привредна активност у нашој земљи била је у паду од 3,1 одсто. Готово да се 

више нико и не сећа, али 2008. године формирана је влада премијера Мирка Цветковића, а у 

његовом експозеу писало је да ће Србија 2009. године забележити привредни раст од чак седам 

одсто. 

Касније, током ове кризе, путања српског привредног раста кретала се „цик-цак”. Три пута је 

Србија излазила из рецесије и два пута се у њу враћала. Први пут – већ 2010. године када је 

раст бруто домаћег производа (БДП), односно свега онога што српски грађани и привреда 

створе за годину дана, износио скромних 0,6 одсто. Међутим, већ 2012. привреда је опет 

склизнула у минус (пад од један одсто). У позитивну зону вратила се наредне 2013. године 

(плус од 2,6 одсто), али је тај опоравак био кратког даха, па је на крају 2014. привредна 

активност опет била у минусу од 1,8 одсто. 

Оно што је овог пута добро, јесте што је раст, како то оцењују аутори билтена „Макроекономске 

анализе и трендови” (МАТ) распрострањен по свим секторима, што 2010. и 2013. није био 

случај. Конкретно, 2013. године, готово да је једини носилац развоја био „Фијат”. Плус који 

скоро да је зависио од само једне фирме врло брзо се претворио у минус. 

Према оцени Милојка Арсића, професора Економског факултета, добро је што привредна 

активност расте. Охрабрује и то што ће догодине раст БДП-а бити још већи. 

– Ствари, међутим, не треба приказивати лепшим него што јесу. Било би добро да се приликом 

упоређивања са другим економијама, упоређујемо са оним земљама које су нама сличне. Тако 
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се ове године за 11 земаља централне и источне Европе очекује просечна стопа раста од 2,8 

одсто – каже професор Арсић, што значи да ће наш резултат бити мало испод просечног. 

Такође, и пад привредне активности 2009. године требало би упоређивати са резултатом који 

су оствариле нама сличне земље. Просечан пад БДП-а у 11 земаља региона износио је осам 

одсто, подсећа професор Арсић. 

Опет, премијер Вучић недавно је изјавио и то да ће привредни раст у Србији ове године бити 

двоструко већи од привредног раста Немачке. „Не можемо да се меримо и да кажемо да смо 

успешни као Немачка, јер они имају већи стандард, али ћемо убрзано да се приближавамо 

најбољим земљама”, одмах се оградио премијер. 

Према прогнози Европске комисије, Немачка ове године очекује раст привредне активности од 

1,7 одсто, што је посматрано у процентима знатно ниже од српских 2,5 одсто. Међутим, када се 

БДП подели по становнику и прерачуна по снази куповне моћи, просечном Немцу ће ова 

година донети знатно више пара него просечном Србину. Паритет куповне моћи, иначе, у 

економији представља показатељ шта може да се купи за један долар, под условом да он вреди 

исто у свим земљама света. 

Преведено у паре, шта за просечног Немца и Србина значи раст БДП-а од 1,7, односно 2,5 

одсто? Рачуница професора Милојка Арсића показује да ће уз раст БДП-а од 1,7 одсто ове 

године просечни Немац имати додатних 800 долара, док ће просечан Србин по истом том 

показатељу имати 340 долара више. 

 

Радници Фијата прете протестима уколико не буде договора са 

руководством 

Председник синдиката у Фијат крајслер аутомобилима Србије Зоран Марковић је најавио данас 

да ће радници организовати протесте уколико у понедељак са пословодством не буде постигнут 

договор о условима добровољног одласка запослених из те компаније. 

Разговори са руководством ће бити настављени у понедељак, а Марковић је рекао за Б92 да ће 

ако се не договоре најпре организовати протесте у кругу фабрике, а затим ће их проширити. 

„Првенствено крећемо са протестима у самој фабрици, а после тога план је да се крене на 

локалном нивоу, ка Скупштини Крагујевца и потом ка Влади Србије, да би они узели активно 

учешће”, казао је Марковић. 

Он је навео да је руководство понудило законске отпремнине плус део о којем се воде 

разговори са пословодством, не желећи да износи детаље. 
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Компанија Фијат крајслер аутомобили Србије (ФАС) из Крагујевца је у уторак саопштила да ће 

пребацити производњу из три у две смене и да у сарадњи са синдикатима ради на смањењу 

радне снаге кроз добровољне одласке запослених. 

У међувремену је реаговало и Министарство привреде чији су представници данас, како је 

наведено у саопштењу, разговарали са пословодством Фијат крајслер аутомобили Србије о 

пословању те компаније. 

Како је наведено у саопштењу, представници министарства су нагласили да је интерес државе 

да та компанија превазиђе проблеме и добро послује, не само због 33 одсто власништва које 

држава има, већ и због великог броја радника које фабрика запошљава. 

Након састанка у Министарству привреде најављено је да ће у наредних неколико дана бити 

организован састанак са представницима синдиката Фијата. 

„Министарство привреде ће посредовати у решавању спорних питања како би се евентуални 

проблеми отклонили и фабрика наставила са оперативним активностима осигуравајући 

континуитет у пословању”, наводе у министарству, преноси Танјуг. 

Компанија ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац основана је 2008. године, као партнерски пројекат 

италијанске компаније ФИАТ Гроуп Аутомобилес (ФГА) са Владом Републике Србије, при чему 

Фијат поседује 67, а Србија преосталих 33 одсто власништва. 

 

Почели преговори синдиката и Фијата о социјалном програмуН1 

Аутор текста: Милан Никић 

Неизвесност око судбине радника крагујевачког Фијата се наставља. У управној 

згради компаније Фиат Крајслер Аутомобили одржан је састанак синдиката и 

пословодства те фирме који траже решење око могућих отказа. 

Другог дана преговора синдикату је пословодство Фијат Крајслер Аутомобила Србија, 

предвођено директорком Силвијом Вернети, потврдило колико људи је вишак. 

„То је једна смена, око 900 људи, али је важно напоменути да имамо и кооперантске фирме у 

Крагујевцу, ту је око 600 људи. Дакле, око 1.500 људи који би требало да напусте радна места у 

крагујевцу“, каже Зоран Марковић, председник синдиката ФЦА Србија. 

http://rs.n1info.com/topicv143/Milan-Nikic/1
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 Марковић истиче да у преговорима има извесног напретка: „Направили смо одређене помаке 

око начина и висине социјалног програма за одлазак радника. Није постигнут коначни 

договор, тако да настављамо преговоре у понедељак с пословним руководством“. 

Он додаје да је Фијат радницима јасно ставио до знања да је донета одлука на нивоу групације 

да се фабрика враћа на две смене одмах након годишњег одмора. 

Радници Фијата очекују добар финансијски пакет око добровољног одласка из фирме, што је у 

четвртак закључено на Скупштини синдиката Фијата. 

Бушатлија: Држава може мало да уради 

Консултант за страња улагања Махмуд Бушатлија сматра да у тренутној ситуацији држава 

може врло мало да уради. 

"Јасно је да је то коначна одлука Фијата, јер чим су ушли у разговоре са синдикатима, значи да 

морају да реше проблем вишка, а то значи да они укидају трећу смену. То значи да ће 

проиводња бити 25 одсто мања него до сада, али то се могло очекивати јер је аутоиндуструија 

погођена кризом која не јењава. У последњих годину дана Фијат је са 15-16 долара по акцији 

пао на 5-6 долара", каже Бушатлија. 

Он каже да Фијат није обнављао своју производну гаму и да смо тек пре неколико дана видели 

нове моделе, али није било речи да би се могли овде продавати. 

"Чини ми се да то понашање Фијата, од кад је дошао овде, може да указује на чињеницу да има 

само уговор који је временски ограничен. Изгледа да је до јавности дошла информација да 

можда 2018. напуштају Крагујевац, али овај корак можда указује да ће се и пре повући", истиче 

он. 

Бушатлија сматра да се субвенцијама тешко може задржати производња. 

"Смањење производње је условљено пласманом на светско тржиште, ако не могу да продају 

кола, морају да смање производњу, а постепено је већ смањују. Не видим да се субвенцијама 

може задржати производња, субвенције могу да иду у социјалне програме да се људи који 

остану без посла обештете", закључио је он. 

 

 


