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Синдикати "Фијата" зову премијера у помоћ 

Аутор: М. Луковић  

Преговори синдиката и пословодства фабрике "Фијат Крајслер аутомобили 

Србија" привремено су замрзнути, јер је за петак договорен састанак са 

премијером Александром Вучићем 

ПРЕГОВОРИ синдиката и пословодства фабрике "Фијат Крајслер аутомобили Србија" 

привремено су замрзнути, јер је за петак договорен састанак са премијером Александром 

Вучићем. Синдикалци од разговора са премијером очекују помоћ за решавање проблема и 

најављеног отпуштања. 

Председник Самосталног синдиката Зоран Марковић рекао је у понедељак да је примарни циљ 

синдиката и радника ФЦА да нико не оде из фабрике, или да се број прекобројних сведе на 

минимум. 

- Тражимо помоћ и решења за дугорочно пословање "Фијата" у Крагујевцу, а то је производња 

новог модела аутомобила - каже Зоран Марковић. - Сматрамо да држава као власник трећине 

компаније треба у томе да помогне, а радници би пристали и на уштеде када је реч о платама. 

У синдикату сматрају да би укидање треће смене и отпуштање између 700 и 900 радника 

довело до ланчаних проблема у кооперантским фирмама те би број прекобројних могао 

достићи и 1.500. 

 

Вучић: Без замерки ММФ 

Извор: Бета  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је најтеже питање у 

разговорима са делегацијом ММФ било како спровести рационализацију и 

другачију систематизацију у Електропривреди Србије 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је најтеже питање у разговорима са 

делегацијом Међународног монетарног фонда било како спровести рационализацију и 

другачију систематизацију у Електропривреди Србије (ЕПС). 

 

То је најтежа ствар о којој смо разговарали, рекао је Вучић новинарима после примопредаје 20 

оклопних борбених возила Жандармерији, и додоа да су све остале теме разговора биле лакше. 
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Он је истакао да представницима ММФ нема шта да замери, али да увек постоје нови и тешки 

задаци које "неко мора политички да испоручи". 

ВУЧИЋ НАЈАВИО ДА ЋЕ УЧИНИТИ СВЕ ЗА ОПСТАНАК ФИЈАТА У СРБИЈИ 

Премијер Србије Александар Вучић најавио је данас да ће учинити све што може, како би 

компанија Фијат опстала и остала у Крагујевцу. 

"Разговараћемо и са италијанском Владом, и са представницима Фијата и са радницима и 

даћемо све од себе да са наше стране помогнемо опстанак и останак Фијата у Крагујевцу", рекао 

је он новинарима у Наставном центру Макиш после примопредаје оклопних возила за потребе 

МУП-а Србије. 

Вучић је рекао да се до сада није оглашавао око те италијанске компаније и да ни сада не може 

да говори о уговору, са чијим потписивањем нема никакве везе. 

Он је нагласио да је Влада Србије за Фијат дала више новца него за све друге инвестиције. 

ВУЧИЋ: РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЕПС-А НАЈТЕЖИ ЗАДАТАК  

Вучић је истакао да је рационализација и другачија систематизација у Електропривреди Србије 

(ЕПС) најтежи задатак који Влада Србије треба да обави у сарадњи са међународним 

монетарним фондом (ММФ). 

 

После састанка са представником ММФ-а Џејмсом Руфом, Вучић је новинарима у Макишу 

рекао да има још доста тешких ствари које треба урадити, попут спровођења реформе у 

фармацеутској индустрији. 

 

"Треба нам фармацеутска реформа, треба нам код локалних самоуправа веће уштеде, јер је 

много новца бацано. Док око неких банака има, не проблема, већ како да се баве више 

становништвом а не корпоративним бизнисом", рекао је он. 

 

Вучић је напоменуо да су то све много лакше ствари од оног што треба учинити у ЕПС-у, у вези 

рационализације и другачије систематизације, чиме ће Србија морати да се бави. 

 

Мандатар је додао да је у прошлој години завршена рационализација са 14.500 људи а да је за 

ову годину "предвиђено 6.500-7.000 људи, не више". 

 

Он је додао да су фискални резултат одлични и да је Србија на добром путу, па ће ове године 

имати раст Бруто друштвеног производа од 2,6 или 2,7 одсто. 

 

"Ако будемо имали две добре кише у јулу или почетком августа, стопа раста може да иде до 2,8 

одсто", рекао је он. 
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Према његовим речима, то ће бити једна од највећих стопа раста у региону, па чак и у Европи, 

тако да догодине Србија "иде на стопу раста од четири до 4,5 одсто". 

 

"Зато је потребно да реформе спроведемо у дело и уверен сам да ћемо зато имати снаге", рекао 

је он. 

 

 

Део радника Поште ступио у штрајк 

Извор: Бета 

Самостални синдикат поштанских радника Србије започео је данас штрајк због 
висине зарада, ускраћивања права на годишње одморе и начина решавања 
стамбених питања запослених.  
Самостални синдикат поштанских радника наводи да је упркос притисцима представника 

пословодства и колега из репрезентативних синдиката ступио у штрајк, који ће трајати до 

испуњења захтева уз поштовање минимума процеса рада. 

Синдикат захтева да се плата повећа за 20 одсто почевчи од јуна месеца, коришћење годишњих 

одмора, превођење запослених са привремених и повремених послова у рад на одређено време, 

решавање стамбених потреба запослених и укидање радних места саветника и специјалних 

саветника. 

 

JUGPRESS 

Синдикати: Реформе погубне по културу 

АУТОР: ЈУГПРЕСС  

Поред обећања Министарства државне управе и локалне самоуправе датог синдикатима да ће у 

процесу уређења система плата током реформе јавног сектора бити отклоњењни постојећи 

недостаци, нови предлог Уредбе о изменама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата запослених у јавним службамаи даље садржи низ неправилности наслеђених из 

претходног времена за које верујемо да могу отежати и успорити процес реформи и угрозити 

рокове примена већ донетих закона, саопштила су данас три синдикат у култури , Грански 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
http://jugpress.com/index.php/author/adminlilas/
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синдикат културе и уметности „Независност“, Самостални синдикат културе Србије и 

Конфедерација слободних синдиката. 

“Иако су синдикати у процесу реформе дали изузетан допринос током израде Каталога радних 

места у култури, указујући на недостатке Уредбе, не разумемо зашто у овој фази процеса 

реформи Уредба није усаглашена са постојећим Каталогом и шифрарником радних места. 

Многа занимања у култури нису ни поменута у уредби, док су односи коефицијената у самој 

уредби недефинисани, рогобатни и не одговарају предвиђеним стручним спремама, односно не 

предвиђају специфичности обављања уметничког позива за које морају да постоје изузеци у 

односу на степен стручности. 

За велики број послова у култури су предвиђени коефицијенти којим се дефинише зарада 

испод загарантоване минималне зараде што по Закону о раду није дозвољено, а најнижа цена 

рада за запослене у култури се овим поступком легализује онемогућавајући да се убудуће 

интервенише по том питању. 

Плате професионалаца у култури протеклих година умањене до нивоа егзистенцијалне 

угрожености, а дискриминационим односом спуштене на најнижу основицу у односу на цео 

јавни сектор. 

Тражимо од надлежног Министарства државне управе и локалне самоуправе да утврди 

механизме и стратегију за отклањање свих недостатака постојеће уредбе и неправедног 

вредновања појединих занимања у даљем процесу реформи, као и активно учешће 

Министарства финансија. 

Треба ли да напоменемо да је у савременом свету култура четврти стуб одрживог развоја, 

подједнако важан? Оваквим предлогом Уредбе практично се сасвим урушава један од носећих 

стубова развоја друштва. Стога инсистирамо на томе да се предлог Уредбе измени у смеру 

јачања културе јер се на тај начин пружа подршка и охрабрење потребно за остваривање што 

бољих резултати посленика културе. 

Репрезентативни синдикати у сектору културе стоје на располагању надлежним 

министарствима за све предлоге и сугестије у вези са неправилностима у Уредби, које би могле 

да буду отклоњене у изузетно кратком року без угрожавања буџета предвиђеног Законом о 

буџету Републике Србије, наводи се у саопштењу које потписују Самостални синдикат културе 

Србије, Драгана Ђорђевић, председник, Грански синдикат културе и уметности 

„Независност“, Драган Милановић, председник и Конфедерација слободних синдиката Ненад 

Маринковић, председник гране културе. 
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ММФ: Резултати добри, изазов је како их сачувати 

Када је о смањењу броја запослених у јавном сектору реч, Фонд, је, упркос кашњењима, 

задовољан постигнутим резултатима 

Аутор: Аница Телесковић  

Србија је успешно прошла четврту и пету контролу Међународног монетарног фонда у оквиру 

аранжмана из предострожности. То је новинарима на конференцији у Влади Србије потврдио 

Џејмс Руф, шеф мисије ММФ-а. Формално, да би ревизије биле закључене треба да их одобри 

Борд директора Фонда који се обично заказује неколико недеља након што мисија напусти 

Београд. До тада да ће морати и да се формира Влада Републике Србије, јер Меморандум о 

економској политици не могу да потпишу чланови техничке владе. „Надамо се да ће до краја 

августа то бити завршено”, изјави је Руф. 

Епилог ових разговора је позитиван. За почетак, ММФ је због добрих резултата, подигао 

процену економског раста Србије са 1,8 на 2,5 одсто. Томе су, пре свега, кумовали већи извоз и 

инвестиције. Добра вест је и да ће инфлација остати ниска и стабилна. 

„Са техничком владом и НБС имали смо добре разговоре и постигнут је договор на нивоу тима 

за политике које су неопходне да се реализују да би се завршиле четврта и пета ревизија 

аранжмана”, рекао је Руф, а преноси Танјуг. 

То је засновано на претпоставци да се задрже контроле расхода и да приходи наставе да 

пристижу добрим темпом, додао је. 

Ипак, неки изазови и даље ће остати за чланове нове Владе Србије. 

„Оно што су сада кључни изазови јесте да се обезбеди да ови резултати буду трајни и одрживи, 

да се раст настави и то на вишем нивоу, да фискални напредак буде трајан и одржив, како би 

дошло до значајног смањења дуга”, истакао је Руф. 

Према његовим речима то представља битну прилику за нову владу која треба да ради на 

реализацији тих циљева. 

„Влада је посвећена даљој реформи државне управе, на основу дубинских функционалних 

анализа које се спроводе са Светском банком. Циљ је да се унапреди ефикасност јавног сектора 

уз истовремено побољшање услуга у здравству, просвети и другима. Реформа државних 

предузећа је од великог значаја, у циљу бољег раста и фискалних ризика”, нагласио је он. 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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Руф је констатовао да је било много напретка у тој области, али да је остало још много тешких 

послова који треба да се ураде, посебно у енергетици и рударству. 

„На крају, једини начин да се очувају радна места у тим предузећима јесте да се спроведе 

реструктурирање да би се обезбедила одрживост на комерцијалној основи”, подвукао је Руф. 

У финансијском сектору Руф је констатовао да је пуно урађено на његовом јачању. 

„У наредном периоду програм ће се фокусирати на две области – реформа државних 

финансијских институција и наставак рада на реализацији стратегије за решавање 

проблематичних кредита, где са задовољством могу рећи да је висок ниво проблематичних 

кредита почео да опада. То је још један знак који указује на успешност програма”, рекао је он. 

Када је о смањењу броја запослених у јавном сектору реч, ММФ је, чини се упркос кашњењима, 

задовољан постигнутим резултатима. 

Руф је, на завршној конференцији у Влади Србије, објаснио да програм владе са ММФ-ом 

предвиђа даље смањење броја запослених у јавном сектору, али и истакао да у овој области не 

би требало у фокусу да буду бројке, већ побољшање квалитета јавног сектора и његових услуга. 

 „То укључује бројне области где има вишка запослених, који би требало смањити, али и 

области где је потребно додатно особље”, подвукао је он. Руф је рекао да је неопходно још 

радити у области структурних реформи, као и да доста посла има још везано за државна 

предузећа. 

Повишице тема следеће ревизије 

О могућем повећању плата у јавном сектору и пензија разговараће се крајем године, када дође 

на ред разговор о буџету за 2017, рекао је Џејмс Руф. 

Он је казао да повећање плата и пензија није било у фокусу разговора који су приликом ове 

посете вођени у Београду. „Ово је средина 2016. и јасно је да плате и пензије у овој години треба 

да остану на истом нивоу. Тренутно не пројектујемо повећање зарада за 2016. Ту тему ћемо 

размотрити поново када будемо дошли крајем године да разговарамо о буџету за 2017. годину”, 

објаснио је Руф.Антрфиле 2: 

О поскупљењу струје преговара се са Светском банком 

Грађани би требало да се навикну на прилагођавања регулисаних цена од године до године, 

изјавио је данас шеф Мисије ММФ за Србију Џејмс Руф одговарајући на питање да ли је било 

разговора са властима Србије о повећању цене струје. Како је објаснио, ММФ не договара тај 

конкретан потез, већ о томе влада може да разговара са Светском банком која је стручна. 

Стални представник ММФ-а у Србији Дехенг Ким додао је да је цена струје само један елемент 

пословања ЕПС-а, и навео да се нада да ће јавност више обратити пажњу на реструктурирање 
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ЕПС-а што је кључно питање.  „Надам се да ће јавност више обратити пажњу на 

реструктурирање тог предузећа, не само на цену струје. Зато што, кад ЕПС жели да побољша и 

повећа инвестиције, а нема уштеде у пословању, то значи да неко други мора то да плати”, 

рекао је Ким. 

 

 

Петровић: Јавни дуг спустити бар на испод 60 одсто да би се избегла 
криза 

Извор: Танјуг 

Председник Фискалног савета Павле Петровић упозорио је данас да Србији прети криза јавног 

дуга, што се избећи његових значајним снижењем - на 60 одсто БДП-а и ниже. 

Петровић је за Б92 казао да би свака следећа криза у свету била шок који би изазвао "несрећу 

код нас", с обзиром на ниво нашег јавног дуга. 

"Сигурност да се избегне криза јавног дуга је да се он значајно спусти, на 60 одсто БДП-а и 

испод тога, како би се сваки шок из иностранства могао избећи” , казао је Петровић. 

Он је навео да је јавни дуг Србије годинама увећаван и да се касно почело са његовим 

смањењем, тек 2015. године. 

"Зато је скочио на 77 одсто ове године и зато је неопходно окренути га. Мада тешко да можемо 

да очекујемо да ће се то догодити. Ове године би требало да се смањи трајно за један процентни 

поен, али је важно да се дефицит у наредне четири године скоро уравнотежи, да буде на 0,5 

одсто БДП-а, јер то доводи до значајног пада јавног дуга", објаснио је Петровић. 

Говорећи о дефициту буџета, Петровић је казао да је он тренутно релативно низак, али да се не 

треба опуштати јер су се у претходне две године у последњем кварталу појављивали трошкови, 

који су углавном потицали од нереформисаних јавних предузећа и јавног сектора. 

"Пре две године то су били дугови за банке, гаранције Србијагасу И дугови војним 

пензионерима 2015. године, а ове може да буде дуг Петрохемије према Србијагасу, пресуда за 

неисплаћене зараде нашим радницима, у Стразбуру, стара девизна штедња коју БиХ потражује 

од Србије", навео је Петровић. 

Када је реч о евентуалном повећању плата и пензија, Петровић је поновио да би плате и 

пензије морале да остану замрзнуте и то из два разлога - како би се оствариле уштеде, али и 

због тога што су издаци за њих у односу на наш БДП изнад просека. 
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Удовички: До краја године отказ за још 7.000 људи 

Извор: Бета  

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је данас да би до 

краја ове године требало да буде отпуштено још 6.000 до 7.000 људи. 

- Сада је пажња усредсређена на то да ово што смо урадили одржимо, мало још појачамо, са 

шест до седам хиљада до краја ове године, али је фокус на томе да се побољша начин и 

организација рада - рекла је Удовички говорећи о очекивањима Међународног монетарног 

фонда у реформи јавне управе у Србији. 

Она је додала да ММФ више не инсистира на рационализацији јавног сектора, која 

подразумева отпуштање 70.000 људи. 

Удовички је рекла да је ове године из јавне управе локалних самоуправа отишло око 6.500 

људи, а да је од тог броја 4.000 људи било запослено у локалним јавним предузећима. 

- Није смањење било свугде једнако. Отприлике су смањења била три одсто свугде, али више од 

тога је било у здравству и Министарству унутрашњих послова, а мање од тога рецимо у 

централним институцијама - казала је Удовички. 

 

 

Стварни и спиновани разлози антисиндикализма  

Синдикати троше своје паре, кад их имају 

Медији ретко, или никад, не траже полагање рачуна од оних који троше "наше" паре, ваљда 

зато што су (неолибералистички) уверени да је новац најсигурнији у рукама богатих и 

моћних 

Аутор: Срећко Михаиловић 

Синдикат је једна од ретких, ако не и једина, друштвена или политичка организација 

(организација цивилног друштва, невладина организација, удружење грађана) која се сама 

издржава, од чланарине својих чланова. Синдикати које издржавају други нису радничке 

организације, већ су у власништву оних који их плаћају! И управо је у томе посебност 

синдиката. 

Отуда, природно је, синдикат рачуне за трошење чланарине полаже једино својим члановима. 

Синдикати не троше "наше" паре, осим ако нисмо члан неког синдиката који редовно плаћа 

чланарину. По томе се синдикати разликују од других организација цивилног друштва, а 

наравно и од државе, које мање или више, троше "наше" паре, а рачун не полажу нама, или га 

полажу "на одложено" као на пример држава, односно политичке партије као њени 
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заступници. Неки медији, таблоиди пре свих, управо од синдиката траже да положе рачуне, 

вероватно њима, таблоидима. При том, у тим таблоидима нема синдиката, било да их газда 

(јавно или тајно) забрањује било да "нема интересовања запослених". Поменути медији ретко, 

или никад, не траже полагање рачуна од оних који троше "наше" паре, ваљда зато што су 

(неолибералистички) уверени да је новац најсигурнији у рукама богатих и моћних. Нагласили 

смо у претходно тексту да је функција блаћења синдиката због стварних, а најчешће 

измишљених, "финансијских малверзација" у производњи неповерења синдикалног чланства 

и јавности уопште према синдикатима и синдикалном вођству. Поклапање писања о 

синдикалним парама са интензивираним синдикалним и радничким акцијама (протестима, 

демонстрацијама) уверљиво показује стварну намеру таблоида и сличних медија, али очито 

указује и на политичке и привредне актере у чију корист раде поменути медији. 

Можемо се питати како је могуће да неку врсту социјалне панике производе вести о томе како 

неко троши своје паре, а не како неко троши туђе паре. Или је у питању оно чувено 

проказивање "новинарске логике" наслоњене на причу о томе како није вест кад пас уједе 

човека, већ ... Дакле, није вест кад неко троши туђе паре, већ кад неко троши своје паре! 

Аналогно томе могли бисмо да кажемо да није вест кад таблоиди пишу како неко (држава, 

партије, јавна предузећа и други) троши наше паре, већ је вест ситуирана у начин трошења 

синдикалне чланарине, или кад неке невладине организације троше "стране" паре (то су оне 

које "финансирају странци"). Да ли је начин трошења синдикалне чланарине важно питање? 

Нема сумње да је то прилично важно за чланове синдиката који од своје плате издвајају један, 

или један и по одсто, у синдикалну касу? Међутим, да ли је то питање важно за такозвану 

општу јавност којој се поменути истинољубиви медији обраћају (поред чланова датог 

синдиката)? Очито је да аутори вести о финансијским малверзацијама синдиката то сматрају 

важним, јер иначе не би о томе писали. Они задовољавају интерес јавности за одговором на 

питање како се троше наше паре. А подмеће им се друго питање и други одговори. Не како се 

троше наше паре, већ како се троше туђе, добровољно дате, радничке паре за активност 

њихових организација. 

То подметање има за циљ урушавање поверења у синдикате, било да је реч о њиховим 

члановима, радницима, или јавности уопште. Сервирају се подаци према по којима је око 7.500 

синдикалних организација успело да заради пола милијарде динара, као и податак да је 2013. 

године 7.517 синдиката остварило приходе од 7,62 милијарде динара. Чињеница је, пак, да је 

највећи број синдиката у великој беспарици, да су поједини грански синдикати у беспарици, да 

синдикалне централе нису у стању да организују нормални рад свог синдиката јер немају пара, 

да не постоје штрајкачки фондови. Наравно, нису сви синдикати у беспарици. Има и "богатих" 

синдиката - реч је, пре свега, о синдикатима у фирмама у којима је висока стопа 

синдикализованости и у којима су радничке плате релативно пристојне. Ево два примера из 

синдиката ЕМС-а (наведено према сајту овог синдиката: хттп://www.синдикатемс.орг.рс/). "У 

циљу превенције радне инвалидности запослених у ЈП ЕМС, од 28.05. до 04.06.2016. године, за 

64 запослена, од којих 55 на радним местима са отежаним условима рада, организована је 

рекреација у Грчкој, на бази полупансиона у хотелу Сун Беацх који се налази у летовалишту 

Агиа Триада, удаљеном 28 километара од Солуна". И други пример: "После успешно 

реализоване пролећне рекреације у Грчкој, ЈП ЕМС и Синдикат ЕМС су, у циљу континуиране 

превенције радне инвалидности запослених, организовали од 23. до 30. 08. 2015. године и 

http://www.sindikatems.org.rs/


11 

 

другу рекреацију за запослене, на бази седам пуних пансиона у хотелу Ђердап који се налази на 

самој обали Дунава у центру Кладова". Ови примери некима могу да служе као погодни 

материјал за спиновање и за урушавање угледа синдиката, уз превиђање чињенице да је 

синдикат ЕМС-а за поменуте активности користио паре од чланарине. Други, пак, могу да 

покрећу питање недостатне синдикалне солидарности, или питање рационалности овог начина 

трошења синдикалног новца. Али, остаје чињеница да је тај новац, новац синдиката и да 

чланови синдиката могу да санкционишу своје руководство због начина трошења новца. Све у 

свему, дизање галаме у јавности око начина трошења синдикалних пара води урушавању 

угледа синдиката што може да користи само онима који синдикате доживљавају као 

противника против којег се треба борити свим средствима. У сваком случају спиновање не 

треба мешати са питањем рационалности пословања синдиката као и са питањем све 

неопходније солидарности између синдиката, па и оних који имају и оних који немају пара! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


