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Синдикат: Само добровољан одлазак из Фијата 
Извор: Бета  
Председник СССС Љубисав Орбовић изјавио је да су запослени у компанији "Фијат 
Крајслер аутомобили Србија" добили уверавања да неће бити отпуштања 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио је данас 
да су запослени у компанији "Фијат Крајслер аутомобили Србија" добили уверавања 
руководства те компаније на заједничком састанку с премијером Србије Александром Вучићем 
да неће бити отпуштања запослених, већ само добровољног одласка. 
Он је на конференцији за новинаре казао да је на том заједничком састанку обећано да ће 
Фијат наставити рад и да ће се у Крагујевцу у наредних годину дана активирати нова 
инвестиција која ће запослити између 1.000 и 1.500 људи. 
Председник Самосталног синдиката компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" Зоран 
Марковић казао је да радници за добровољан одлазак могу да се пријаве од понедељка и да ће 
добити пакет већи од законског минимума који им припада. 
Односно, добиће законски једну трећину отпремнине по годину стажа, надокнаде према 
оствареном радном стажу преко НСЗ, један фиксни део даће им Фијат, а исплаћена ће им бити 
и надокнада која им следују за неискоришћени годишњи одмор и регрес. 
"У нашој фабрици имамо преко 2.800 запослених који у складу с новим законом о раду могу да 
наплате само године навршене у Фијату", нагласио је Марковић. 
Он је поновио да, по најави рада у само две смене, без посла у Фијату треба да остане 700 до 900 
запослених и око 600 радника коопераната, односно укупно 1.500 запослених. 
"Добили смо чврсто уверавање премијера да ће доћи до нове инвестиције и нове фирме која би 
надоместила тај број радника који би били у новој кооперантској фирми која ће се отворити у 
Крагујевцу. Надамо се да ће Вучић испунити то обећање", додао је Марковић и нагласио да би 
то помогло да Крагујевац не постане поново "долина глади". 
Он је навео да је укупна потражња за моделом Фијат 500Л стабилна и да су предвиђања да ће 
таква бити и наредне године. 
Председник техничке Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да је будућност Фијата у 
Србији "загарантована". 
"Данас сам обавио разговоре с руководством Фијата из Италије и с радницима из Крагујевца. 
Будућност Фијата у Србији је загарантована. Добио сам данас и позив (директора Фијата за 
Европу, Алфреда) Алтавиле и очекујем да га у наредним данима посетим. Обећао сам 
крагујевачким радницима да одем до Торина и да им донесем ту вест о сигурној будућности. 
Они (Фијат) ће ићи највероватније са добровољним програмом (отпремнина), а онда ћемо да 
седнемо за 10 дана и да видимо докле се стигло", рекао је Вучић. 
Он је додао и да је за даље пословање Фијата и других фабрика веома важно да Србија има 
трговински споразум који олакшава извоз робе на тржиште Евроазијске уније. 
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У крагујевачкој фабрици ради 3.200 радника, од којих око 2.500 има три, четири или пет 
година стажа, а само 500 има 11 до 38 година стажа. 
У Крагујевцу је производња модела "500 Л" почела пре четири године. У првој години је 
произведено 117.000 возила, а наредне године мање од 100.000 возила. У 2015. години због 
смањеног пласмана возила, било је 85 нерадних дана, а ове године је било 30 плаћених 
нерадних дана. 
Компанија Фијат Крајслер аутомобили Србија саопштила је 14. јуна представницима синдиката 
фабрике у Крагујевцу да је једна од три смене радника "вишак" због смањене тражње возила и 
предочила да ће после одмора у августу, фабрика радити у две смене. 
 

Отпремнине од 300 до 1.600 евра 
М. Л. - П. Ж.  
 
У крагујевачком "Фијату" почиње пријављивање за добровољни одлазак из ове 
фабрике. Највеће накнаде за запослене са три године стажа, а најмање за 
најстарије раднике 
 
РАДНИЦИ "Фијат Крајслер аутомобили Србија", од понедељка могу да се пријављују за 
добровољни одлазак из ове фабрике. Синдикат је у разговору са руководством договорио и 
висину отпремнина, па ће запослени у зависности од радног века добијати од 300 до 1.600 евра 
по години стажа. 
Председник Самосталног синдиката Зоран Марковић каже, за "Новости", да се синдикат 
изборио за највећи могући максимум у овом тренутку, када је реч о отпремнинама за 
прекобројне раднике у овој компанији. 
- Успели смо да се изборимо за услове који су далеко већи од законског минимума, као и 
додатне погодности за оне који се пријаве за напуштање радног места. У фабрици има највише 
радника са три до пет година стажа. Примера ради, радник са три године стажа добиће 
отпремнину од око 4.800 евра - каже Марковић. 
Он додаје да је другачији принцип за раднике које је "Фијат" преузео из "Заставе". Њима се 
признаје и стаж проведен у "Застави", и радник који, рецимо, има укупно 35 година стажа, 
може рачунати на отпремнину од више од три стотине евра за годину стажа. 
Колико ће се радника добровољно пријавити за одлазак из фабрике знаће се наредних дана. У 
ФЦА је запослено око 3.200 радника, а према ранијим најавама због смањеног обима посла и 
слабије продаје модела "500Л", прекобројна је једна смена, што би значило да је вишак између 
700 и 900 запослених. 
На проблеме крагујевачке фабрике аутомобила осврнуо се и премијер Александар Вучић, који 
је јуче разговарао са представницима ФЦА и представницима синдиката те фабрике. 
 
ВУЧИЋ: СТИЖЕ НОВИ АУТО-КОМПОНЕНТАШ"ФИЈАТ" се понаша у складу са својим 
економским приликама, али ћемо наћи решење - рекао је Вучић. - Можемо другог ауто-
компоненташа пребацити у Крагујевац. Са новом фабриком ће бити надомештени они који 
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буду узели добровољне отпремнине. Посао државе је да доводи нове инвеститоре и јуче је, на 
пример, стигао званичан захтев ПКЦ за повећање броја запослених у Смедереву за 1.000. 
 
- Будућност "Фијата" у Србији је загарантована - рекао је. 
- Добио сам јуче и позив директора "Фијата" за Европу, Алфреда Алтавиле и очекујем да ћу га у 
наредним данима да га посетим. Обећао сам крагујевачким радницима да ћу да одем до Торина 
и да им донесем ту вест о сигурној будућности. "Фијат" ће ићи највероватније са добровољним 
програмом отпремнина, а онда ћемо да седнемо, за десетак дана, и да видимо докле се стигло. 
Премијер је додао да су у "Фијату" задовољни и неће да напуштају Србију, али сматрају да је 
њихова производња довољна за две, а не за три смене. Вучић је рекао и да је намера државе да 
учини све што може да помогне будућност "Фијата", али да он није политичар "с пијаце", па да 
злоупотребљава насталу ситуацију и да критикама зарађује политичке поене. 
- Борићемо се са радницима за јак и снажан "Фијат" и успећемо у томе - рекао је Вучић. 
Он је додао да је за даље пословање "Фијата" и других фабрика веома важно да Србија има 
трговински споразум који омогућава бесплатан извоз робе на тржиште Евроазијске уније. Није 
желео да коментарише уговор са "Фијатом", "јер га није он потписивао, већ неки други".  
 

Просечна зарада у Србији у мају опала на 43.951 динара 
Извор: Бета   
 
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у мају 2016. године износила је 43.951 
динара и номинално је мања за 10,8 одсто, а реално за 10,9 одсто него у априлу 
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у мају 2016. године износила је 43.951 динара и 
номинално је мања за 10,8 одсто, а реално за 10,9 одсто него у априлу, саопштио је у петак 
Републички завод за статистику (РЗС). 
У поређењу са мајом претходне године, просечна плата је номинално већа за 0,1 одсто, а реално 
је мања за 0,6 одсто. 
"Пад зарада исплаћених у мају, у односу на април 2016, резултат је пре свега динамике исплата, 
јер су крајем априла због ускршњих и првомајских празника, исплаћене и зараде које би иначе 
биле исплаћене почетком маја. Поред тога, у априлу је извршена исплата бонуса за први 
квартал 2016, што је утицало на пад зарада исплаћених у мају", наглашава се у саопштењу РЗС-
а. 
Просечна зарада са порезима и доприносима у мају ове године износила је 60.520 динара. У 
односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2016. године, номинално је мања за 10,3 одсто, а 
реално је мања за 10,4 одсто. 
Просечна нето зарада исплаћена у први пет месеци ове године, у поређењу са просечном 
зарадом исплаћеном у истом периоду прошле године, номинално је већа за 4,3 одсто, а реално 
је већа за 3,2 одсто, колико је увећана и просечна бруто зарада. 
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Борислав Боровић: Не лечи нас више ММФ 
Аутор: Борислав Боровић, Форум независних економиста   
 
ММФ се врло често неправедно оптужује за све негативне последице које се 
евентуално десе у сарадњи са њима 
ММФ се врло често неправедно оптужује за све негативне последице које се евентуално десе у 
сарадњи са њима. По улицама градова света можемо свакодневно видети слике демонстраната 
са транспарентима "ИМФ го хоме", где се фонд означава главним кривцем урушавања 
националних економија које сарађују са Фондом. 
Зашто мислим да су оптужбе неправедне или недовољно утемељене? Па зато што фонд ником 
на силу не намеће сарадњу. Државе које су у финансијским проблемима, додао бих и државе 
без идеје како да те проблеме реше, потпуно добровољно упућују Фонду Писмо о намерама за 
почетак сарадње. Тек после тога се "намећу услови сарадње" или прецизније, постављају 
правила те сарадње. 
Потпуно је друго питање да ли има алтернатива тој сарадњи. Ту би оспорио децидиране ставове 
већине економиста да "Србија ни убудуће неће моћи без сарадње са ММФ". Иако сарадњу 
означавају као "нужно зло", сматрају да се сарадња не може избећи, а решење уочених 
проблема у другим државама види у томе да "једностране шаблоне и универзалне лекове не 
треба безрезервно прихватати". Нисам сигуран да се селективно могу бирати услови када се уђе 
у сарадњу са ММФ. Заправо, сигуран сам да не могу. "Узми или остави" је, бар до сада, био 
готово ултимативни захтев ММФ. 
Питање је, када се земље одлучују да затраже помоћ Фонда и шта она конкретно значи? Пре 
свега, када дође у ситуацију да нема новца да измирује своје међународне финансијске обавезе 
и када су угрожене исплате буџетских корисника. Дакле у питању је кредит којим се гаси ватра 
и обезбеђује минимално функционисање државе. 
Право питање је како не доћи у ситуацију да се мора тражити помоћ Фонда, јер та сарадња без 
изузетка доводи до повећања јавног дуга и преузимања контроле над државним ресурсима и 
великим државним системима. Када хоћете да решите било који проблем, трајно га решавате 
отклањањем узрока а не његових последица. 
Сарадња са Фондом је типична радња отклањања последица. Решење је међутим, отклањање 
узрока који доводе до стања када морате затражити помоћ. Ако без ММФ не можемо сами да 
уредимо јавне финансије, дакле да трошимо колико зарадимо, онда искрено, ни као држава не 
треба да постојимо. Сарадња са фондом као јединим начином "дисциплиновања државе у 
вођењу јавних финансија" треба да буде увреда за оне економисте који воде финансијску и 
монетарну политику Србије. 
Дакле, шта треба хитно урадити да бисмо избегли ситуацију очајника који тражи помоћ од 
међународних финансијски институција? 
Прво - ако не будемо стварали спољнотрговински суфицит, никада нећемо вратити дуг и 
вечито ћемо бити на терапијама "болних и тешких реформи". А суфицит се може достићи 
већом производњом, повећањем извоза и смањивањем (супституцијом и редуковањем) увоза. 
Друго - повећати удео концесија и јавно-приватног партнерства у финансирању неопходних 
великих инфраструктурних радова и готово избацити ино-кредите за ту намену. 
Треће - субвенције искључиво усмеравати у аграр и финансирање супституције увоза. 
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Четврто - реформисати рад јавних предузећа и партократско управљање заменити 
технократским начином рада са јасно дефинисаним плановима и одговорностима. 
Пето - форсирати оснивање интересних пољопривредних задруга, унапред гарантовати цене 
пољопривредних производа, повећати улогу државних робних резерви... 
Шесто - а заправо прво и претходно, мора се решити проблем величине новчане масе, чији 
однос према БДП не би смео да буде мањи од 50%, а код нас је годинама око 15% и драматично 
је мањи него било где у Европи. 
То је преко 12 милијарди евра у динарима и мора се пласирати наредних година 
неинфлаторном примарном емисијом НБС у привреду, да би се стање вратило у нормалу. 
Дакле, алтернативе сарадњи са ММФ постоје. Услов је и повећање удела домаћег (па и 
државног) капитала у банкарском сектору, оснивање специјализованих банака попут 
инвестиционих, хипотекарних, аграрних... развојне банке. За ово ипак треба одређено време и 
зато се залажем за то да сарадња са Фондом траје што краће. Тек толико док не буду почели 
пристизати резултати (новац) другачије организоване привреде. 
Разумем владе које затекну празну касу и њихов оправдан страх да се ни плате буџетских 
корисника не могу на време исплатити. Зато и могу разумети да се уђе у неки краткорочни 
аранжман са ММФ. Не разумем ако он потраје дуже, готово трајно. Обично се тада иде линијом 
мањег отпора и прихвата наизглед "прихватљива" стратегија Фонда. 
Искуства свих земаља које су спроводиле политику ММФ показују да је на дуги рок, она је за ту 
земљу била погубна. Потпуно је погрешна и оцена да ће позитивно мишљење ММФ довести 
стране инвеститоре. Ко би (масовно) инвестирао у земљу која је под патронатом ММФ због 
проблема основне ликвидности... и спољашње и унутрашње? Још невероватнији ми је 
аргумент етаблираних економиста да је сарадња са Фондом важна јер "позитиван став ММФ 
утиче на боље услове задуживања код међународних финансијских институција". 
Побогу, господо економисти, докле више задуживања? 
 
 
 

 
 
За три године рада у „Фијату” – 4.800 евра 
Аутор: Бране Карталовић 
 
Попис радника који буду желели добровољно да напусте фабрику у Крагујецу почеће у 
понедељак 
 
Крагујевац – Успели смо да се изборима за максимум који је био могућ у овом тренутку, па ће 
радници „Фијата“ који се определе за добровољни одлазак из компаније добити далеко веће 
отпремнине него што то омогућавају наши прописи, изјавио је за „Политику“ председник 
синдиката крагујевачке фабрике аутомобила Зоран Марковић јуче после састанка са 
мандатаром за премијера Александром Вучићем у Београду. 
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– Радници су до сада углавном добијали 200 евра по години стажа, а наш радник који је у 
„Фијату“ провео три године моћи ће да рачуна на износ од чак 4.800 евра – објаснио је 
Марковић, напомињући да у крагујевачкој фабрици аутомобила, од укупно 3.200 радника, њих 
око 2.500 има између три и пет година стажа. 
Попис радника који буду желели добровољно да напусте фабрику почеће у понедељак, навео је 
Марковић, који јуче није могао да каже колико је запослених у овом тренутку расположено да 
прихвати понуђени социјални програм. Према речима овог синдикалног лидера, проблем 
може да буде то што крагујевачки радници у свом граду тешко долазе до посла. 
– Можда се неком чини да је 4.800 евра за три године стажа много, али ко данас са тим новцем 
може да покрене некакав сопствени посао. Уједно, многи радници „Фијата“ су оптерећени 
кредитима за стан или нешто друго, па је за очекивати да ће део отпремнина утрошити на рате 
које им следују. Највећи проблем је ипак то што се у Крагујевцу тешко долази до новог посла – 
рекао је овај раднички лидер. 
Према Марковићевим речима, социјалним програмом који се нуди највише ће бити погођени 
старији радници који су у „Фијат“ прешли из некадашње „Заставе“. Њима ће, како је навео, 
бити понуђено 300 евра по години стажа. То, практично, значи да ће радник са 35 година 
стажа, од којих је 30 зарадио у старој крагујевачкој „Застави“, добити 10.500 евра, свега око 
5.500 евра више од млађег колеге који се пре три године запослио у „Фијату“. 
Уколико се за добровољни одлазак из фабрике не пријави довољан број људи, „Фијат“ ће, како 
је објаснио Марковић, неке запослене морати да прогласи технолошким вишком. О томе ће се 
накнадно разговарати, саопштио је председник синдиката крагујевачке фабрике аутомобила, 
подсећајући да им је менаџмент компаније „Фијат-Крајслер аутомобили Србија“ поручио да 
процес отпуштања радника мора бити завршен до краја августа, када се у Италији завршава 
„ферагосто“ – колективни годишњи одмор. 
– Менаџмент компаније нам је саопштио да у септембру желе да имају чисту ситуацију, јер 
хоће, како су се изразили, да рестартују фабрику – казао је Марковић у изјави за наш лист. 
Иначе, гашење једне производне смене у „Фијату“, и отпуштање готово 1.000 радника, изазваће 
домино ефекат који ће без посла оставити и око 500 радника запослених у крагујевачким 
предузећима која фабрику аутомобила снабдевају деловима. 

Добровољно из Фијата – најбоље за све 
 „Фијат Србија” и представници синдиката постигли су договор, након јучерашњег састанка са 
премијером Александром Вучићем, да је одлука о пријавама за добровољни одлазак из фирме у 
најбољем интересу свих запослених, локалне заједнице и „Фијата”, саопштили су из ове 
компаније. Из компаније „Фијат” поручују да се труди да изађе у сусрет запосленима, и 
намеравају да понуди најбоље услове запосленима који се одлуче да искористе социјални 
програм. „Током преговора о условима за добровољни одлазак, Влада Србије допринела је 
проналажењу решења за насталу ситуацију, с обзиром да је у интересу свих страна да фабрика 
настави са оперативним активностима осигуравајући континуитет у пословању”, наводи се у 
саопштењу „Фијата”. 
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ДОГОВОР У “ФИЈАТУ” Отпремнине и до 12.000 евра 
 
Аутори: Небојша Радишић , Бојана Анђелић 
  
Радници „Фијата“ за добровољно напуштање фабрике са свега три године радног стажа добиће 
отпремнину од чак 4.800 евра. 
Италијани су, наиме, спремни да сваком раднику који се добровољно пријави да оде из 
фабрике у старту исплате 3.000 евра без обзира на број година стажа. 
старт 3.000 евра 
- Уз 3.000 евра добијају и трећину свих бруто зарада исплаћених у последњих 12 месеци. 
„Фијат“ је спреман да исплати накнаду коју би радник примао на бироу током три, шест или 12 
месеци, а уз то ће бити исплаћене и накнаде за годишњи одмор и регрес. Тако ће неко ко је 
радио три године добити отпремнину од близу 4.800 евра, што испадне око 1.500 евра по 
години стажа - каже за “Блиц” Зоран Марковић, председник синдиката „Фијата“. 
За раднике који раде дуже од 11 година, а таквих у „Фијату“ има око 500, отпремнина ће се 
рачунати на сличан начин. Добиће 3.000 евра у старту, плус трећину зараде у последњих 
годину дана помножено са годинама стажа, уз све предвиђене накнаде. Тако ће неко са 30 
година стажа добити око 12.000 евра, односно око 400 евра по години. 
Договор са Вучићем 
Све ово је договорено на јучерашњем састанку који су синдикати имали са мандатаром 
Александром Вучићем и представницима менаџмента „Фијата“. Остало је само да овај предлог 
усвоји скупштина синдиката како би већ у понедељак почело пријављивање за добровољни 
одлазак. 
Од 3.200 запослених, из саме фабрике треба да оде око 900 људи. Уз њих ће без посла остати 
још 600 запослених у кооперантским фирмама. 
Нови модел 
Судећи по бројкама, на више него високе отпремнине у односу на године стажа моћи ће да 
рачуна велики број радника, јер од укупног броја запослених, чак 2.800 њих има мање од пет 
година стажа. 
У фабрици аутомобила у Крагујевцу прошле године је произведено 90.000 аутомобила, што је 
мање од трећине инсталираних капацитета фабрике од 300.000 возила. Проблем је пре свега у 
смањеној потражњи модела “500Л” на светком тржишту, јер се продаје већ четири године. 
Излаз се види једино у новом моделу, али до договора државе и италијанске компаније до сада 
није дошло. Према уговору који истиче 2018. године, држава, као и “Фијат” могу да продају свој 
део деоница у овој фабрици која је једна од најмодернијих у свету. 
„Фијат“ остаје 
Мандатар Вучић је након састанка уверавао да смањење броја запослених не значи одлазак 
„Фијата“. 
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- Обећао сам радницима да ћу отићи до Торина да им донесем вест о сигурној будућности 
„Фијата“ у Србији - рекао је Вучић и додао да ће тражити од Италијана да почне производња 
новог модела. 
 
 

 

 

Вучић: Идем до Торина, донећу вест о Фијату 
ИЗВОР: Б92  
 
Београд -- Будућност Фијата је у Србији загарантована, рекао је мандатар за састав Владе 
Александар Вучић. 
 
Он је на конференцији за медије рекао да је обавио разговоре с радницима и синдикатима, 
посебно с радницима, којима је будућност те фабрике најважнија. 
“Отићи ћу до Торина један дан и донети вест о сигурној будућности Фијата у Србији”, рекао је 
он.  
Према његовим речима, компанија ће вероватно спровести добровољни програм, али је додао 
да ће се држава трудити да уради све што је потребно.  
“Мислим да је наша намера да помогнемо колико год можемо, али наравно, Фијат има своју 
логику и финансијски план”, рекао је Вучић.  
 
 
 

 
 

Будућност "Фијата" у Србији извесна, отпремнине за 900 радника 

ИЗВОР:РТС 
 
Око 900 радника који због гашења једне од три смене морају да напусте "Фијат", добиће уз 
отпремнине и додатна средства од фабрике, резултат је договора премијера, пословодства и 
представника радника. Премијер Александар Вучић поручује да је будућност "Фијата" у Србији 
загарантована. Наглашава да ће ускоро у седишту "Фијата" у Торину разговарати о плановима 
за фабрику у Крагујевцу и о новом моделу. 
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Једна смена мање у Крагујевцу значи 900 радника мање у "Фијату" и још око 600 код 
коопераната. Радиници "Фијата" због малог броја година стажа за добровољни одлазак неће 
добити само отпремнине прописане законом. 
Зоран Марковић из Савеза самосталних синдиката компаније "Фијат Крајслер аутомобили 
Србија" наводи да ће радници добити законску отпремнину од једне трећине по години стажа. 
"Други део тог пакета чини материјална надокнада коју би радници према оствареном или 
напуњеном радном стажу имали из Националне службе за запошљавање. Трећи део је фиксни 
део који ће 'Фијат' дати својим запосленима, а четврти су неискоришћени одмор и регрес", 
наводи Марковић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић истиче да је договорено 
да се бар за прво време радници неће отпуштати без добровољности. 
Будућност фабрике, кажу, раднике више брине и од отпремнина – зато се надају новом моделу 
и новом тржишту. 
Марковић подсећа да је премијер обећао да ће се поново ангажовати у отварању врата руског 
тржишта и да се један број аутомобила пласира на руско тржиште. 
Премијер Александар Вучић поручује да је будућност "Фијата" у Србији загарантована, а он ће 
за неколико дана отпутовати у Торино да са извршним директором "Фијат групације" 
Алфредом Алтавилом разговара о плановима за фабрику у Крагујевцу и о новом моделу. 
"'Фијат' је газда и 'Фијат' се понаша у складу са економским приликама, али ћемо наћи решење. 
Фабрику једног другог произвођача ауто-компоненти пребацићемо у Крагујевац", наглашава 
мандатар за састав нове владе. 
"Тако да и они који добију добровољне отпремнине, добиће их за годину или две године свог 
рада, колико би иначе зарадили, што ће се у том периоду надоместити новом фабриком", 
додаје Вучић. 
"Јутрос сам рекао радницима – напали сте ме, а какве везе ја имам с тим. А они су рекли – ти си 
нам за све крив. Боље да сам ја за нешто крив него да отерамо неког из земље зато што нама та 
2.433 загарантована радника живот значе", навео је Вучић. 
Стучњаци подсећају да "Фијат" није у Крагујевац дошао под тржишним условима већ је од 
државе добио велику финансијску помоћ и повластице, и зато би, кажу, било непоштено и да 
напусти Србију вођен само тржишним разлозима. 
 
 

 
 
Неће бити отпуштања из Фијата, само добровољан одлазак 
Извор: Бета 
 
Запослени у компанији "Фијат Крајслер аутомобили Србија" добили су уверавања 
руководства те компаније на заједничком састанку с премијером Србије 
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Александром Вучићем да неће бити отпуштања запослених, већ само добровољног 
одласка, рекао је председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) 
Љубисав Орбовић. 
 
Орбовић је пренео да је на заједничком састанку обећано да ће Фијат наставити рад и да ће се у 
Крагујевцу у наредних годину дана активирати нова инвестиција која ће запослити између 
1.000 и 1.500 људи. 
Председник Самосталног синдиката компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" Зоран 
Марковић рекао је да радници могу од понедељка да се пријаве за добровољан одлазак и да ће 
добити пакет већи од законског минимума који им припада. 
"У нашој фабрици имамо преко 2.800 запослених који у складу с новим законом о раду могу да 
наплате само године навршене у Фијату", нагласио је Марковић. 
Поновио је да после укидања треће смене без посла у Фијату треба да остане 700 до 900 
запослених и око 600 радника коопераната, односно укупно 1.500 запослених. 
"Добили смо чврсто уверавање премијера да ће доћи до нове инвестиције и нове фирме која би 
надоместила тај број радника који би били у новој кооперантској фирми која ће се отворити у 
Крагујевцу. Надамо се да ће Вучић испунити то обећање", рекао је Марковић и нагласио да би 
то помогло да Крагујевац не постане поново "долина глади". 
Он је навео да је укупна потражња за моделом Фијат 500Л стабилна и да су предвиђања да ће 
таква бити и наредне године. 
 
Председник техничке Владе Србије Александар Вучић рекао је раније на конференцији за 
штампу да је будућност Фијата у Србији "загарантована". 
 
 
 

 

 
Од понедељка пријаве за добровољни одлазак из фабрике 
Пише: З.Р. 
 
Одлука о пријавама за добровољни одлазак из фабрике у најбољем је интересу свих 
запослених, локалне заједнице и за операције компаније ФЦА Србија, саопштено је јуче из 
крагујевачког Фијата након састанка пословодства са премијером Србије Александром 
Вучићем. 
 
Договор је постигнут и са синдикатима у ФЦА Србија, јер је врх компаније обећао повољне 
услове за добровољни одлазак из фирме, а пријављивање заинтересованих радника почеће од 
понедељка и трајаће до 8. јула. Иако званично није објављено, верује се да ће због смањивања 
производње, односно укидања треће смене, вишак бити око 900 од укупно 3.200 запослених. 
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Са истим проблемом, такође се верује да ће бити суочене и крагујевачке фабрике делова за 
Фијатова возила, које су изградили кооперанти Групације, попут Мањети марелија, Џонсон 
контрола, Сиџита и других и претпоставља се да ће због смањене тражње на списковима 
прекобројних бити неколико стотина људи. 
Како је најављено након састанка са премијером, Вучић би у наредних десетак дана требало да 
отпутује у Торино, седиште компаније, где се очекује сусрет са другим човеком Фијат Крајслер 
групације, Алфредом Алтавилом, који је задужен за Европу, Африку, Блиски и Средњи исток. 
Једна од тема могла би да буде и покретање производње другог модела у Крагујевцу, што је 
уговорна обавеза Фијата, али и завршетак инфраструктурних објеката, што је била обавеза 
Србије. 
 
Протест просветара у понедељак 
Пише: В.А. 
 
Чланови Форума средњих стручних школа Београда организоваће у понедељак протест, јер 
су, како тврде, покрадени због погрешног обрачуна зарада за време прошлогодишњег 
годишњег одмора. 
  
Протест и перформанс под називом “Покрадени смо, а ћутимо” почиње у 11,05 на Тргу Николе 
Пашића у Београду, каже за Данас Милорад Антић, председник Форума средњих стручних 
школа. 
Он истиче да је просветним радницима смањена зарада у просеку за 5.000 до 6.000 динара, а 
до умањења је дошло јер је приликом обрачуна коришћен просек плата у последња три месеца, 
а не како прописује Закон о раду и посебан колективни уговор - у последњих 12 месеци. 
Разлика је настала зато што су плате за овај период умањене за 10 процената. 
Антић каже да су запослени у зрењанинској Гимназији и Економској школи у Крагујевцу 
тужили директоре као послодавце и да су случајеве добили на суду, напомињући да је због 
погрешног обрачуна начињена и штета буџету, с обзиром да су школе обавезне да плате и 
високе судске трошкове. 
Антић наводи да је Министарство признало грешку и да је обећало да ће оштећеним 
наставницима бити исплаћена разлика у зарадама, али да то до данас није учињено. Истим 
поводом Министарству су се недавно обратили и председници сва четири репрезентативна 
синдиката просветара.  
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Економисти хвале, синдикати против мера штедње 
Пише: Г. Влаовић 
 
* Арсић: Било би идеално када би у наредном периоду плате и пензије у Србији остале 
замрзнуте * Веселиновић: Радници ни пензионери нису криви за економску ситуацију у земљи, 
али само они испаштају 
Судећи по ставу Међународног монетарног фонда, до краја ове године неће бити раста 
плата и пензија у Србији.  
 
ММФ сматра да се о томе може разговарати тек од 1. јануара 2017.  
Фискални савет Србије иде још и корак даље, па предлаже да се пензије не повећавају ни у 
наредној, ни у 2018. години. Влада Србије пак се нада да ће успети да се договори са ММФ-ом 
да се плате и пензије повећају у 2017. Стручна јавност подржава ставове ММФ-а и Фискалног 
савета, али зато синдикати политику штедње оцењују потпуно контрапродуктивном јер, како 
кажу, пада само на плећа света рада, док крупни капитал и поред кризе извлачи профит. 
Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду каже за Данас да су ставови ММФ-
а и Фискалног савета оправдани и да се фактички подударају у анализи актуелне економске 
ситуације у Србији.  
- Било би идеално када би у наредном периоду плате и пензије у Србији остале замрзнуте, јер 
би то на најефикаснији начин омогућило да потрошња расте спорије од БДП-а. Мировање 
пензија и плата благотворно утиче на то да се више средстава одваја за инвестиције. Приватни 
послодавци по том питању следе понашање државе, те ситуација у којој плате и пензије мирују, 
омогућава већа улагања у производњу. А да би се привреда Србије покренула, потребна су већа 
улагања не само страних компанија, већ и домаћих јавних и других предузећа. Политика 
неподизања пензија и плата то у потпуности омогућава - објашњава наш саговорник. 
Он додаје да ако већ дође, због тешке социјалне ситуације у земљи, до подизања пензија и 
плата, оно не би требало да буде веће од један до два одсто, како би се остварили циљеви 
прокламовани мерама штедње.  
- До тог повећања никако не би могло доћи пре 2017. године како у својим проценама наводи 
Међународни монетарни фонд - каже Арсић. 
Са друге стране, Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога", сматра 
да су све реформске мере удар на најсиромашније грађане и да не могу да произведу било 
какав позитиван ефекат. 
- Моћници се играју са народом. Влада каже: биће повећања пензија и плата наредне године, 
ММФ каже: видећемо да ли ће га тада уопште бити, а Фискални савет пак поручује да пензије 
не треба повећавати у наредне две године. Онда се у кључном тренутку усвоји "средње" решење 
па народ буде срећан што није прошао горе, не размишљајући да је то што је добио такође 
веома неповољно - наглашава Веселиновић. 
Он додаје да они који здушно подржавају мере штедње, врше замену теза покушавајући 
јавности да замажу очи и скрену пажњу са чињенице да су једини који плаћају цех радници и 
пензионери. 
- При томе треба нагласити да ни радници ни пензионери нису криви за очајну економску 
ситуацију у којој се налази земља. И поред тога, само они испаштају што је апсурд. Прича се о 
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томе да имамо много пензионера а мало радника. И који је одговор власти на то. Уместо да 
отварају нова радна места да би се тај однос снага поправио, они додатно отпуштају раднике и 
тиме повећавају и армију незапослених али и број пензионера. Оно што је најпоразније је да 
док су плате и пензије замрзнуте, расту цене намирница и других свакодневних потрепштина. 
Другим речима, мерама које спроводи Влада на препоруку ММФ-а, смањује се животни 
стандард и угрожава егзистенција грађана Србије - истиче Веселиновић. 
Суштина је у томе, каже, да мере штедње нису прокламоване да би помогле радницима и 
пензионерима, већ да штите интересе крупног капитала. 
- Битно је да се не угрози профит мултинационалних компанија и због тога се све своди на 
смањење њихових трошкова кроз смањење плата и отпуштања. Када се све то сагледа, може се 
закључити да актуелна Влада, али и оне пре ње, мерама које спроводе директно раде против 
интереса грађана Србије. Оне су потпуно контрапродуктивне, погубне за људе који живе од 
свог рада и додатно компликују и онако лошу економску ситуацију у Србији - закључује 
Веселиновић. 
 
Увознички лоби, домаћи тајкуни... 
 
Бесмислено је спроводити мере штедње ако са друге стране немате улагања у домаћу 
индустрију, која једино могу да опораве посрнулу српску привреду. Међутим, увознички лоби, 
домаћи тајкуни и страни капитал су фактички излобирали да до реиндустријализације не дође, 
да се штеди на платама и пензијама а новац да се одлива за субвенције страним 
инвеститорима. 
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