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Комуналци у страху од отказа 

Аутор: Н. МАРКОВИЋ  

Нишким јавним предузећима са 3.000 запослених предстоји нови круг 

рационализације. Синдикати послали своје предлоге за утврђивање технолошког 

вишка 

НИШ - Више од 3.000 запослених у нишком комуналном сектору, страхује од најављене 

рационализације односно вероватноће да ће се "кола" преломити преко њихових леђа, мада 

челници града најављују да рационализација неће заобићи ни чиновнике. 

 

Према информацијама синдиката најављено је да ће највише отпуштања бити управо у 

предузећима која се баве производном или услужном делатношћу. У нишком комуналном 

сектору има око 3.300 стално запослених и још 10 одсто оних који раде на одређено време. 

Локални синдикалисти су још пре избора градске власти, упутили свој предлог 

рационализације. 

- Послали смо предлоге који би могли да послуже за систематизацију, односно са тачно 

утврђивање технолошког вишка. Недопустиво је да се доводе политички подобни, а да се људи 

са 20 и 30 година стажа отпуштају - упозорава Милан Грујић, председник Синдиката 

комуналне привреде Србије. 

У Граду на Нишави, пре неколико месеци је већ спроведен први круг рационализације у 

комуналним предузећима. 

- Радио сам у "Ниш стану" 27,5 година и пре неколико месеци проглашен сам за технолошки 

вишак, иако сам молио све редом да останем, или да ми нађу да негде одрадим још шест 

месеци. Тада бих на Бироу могао да проведем још две године и да, с обзиром на моје године, 

стекнем услов за пензију - јада се сада већ бивши радник на одржавању стамбених објеката који 

није желео да му се име објављује. - Сви су ме одбили. Сада обијам прагове, али нико неће да ме 

запосли, јер сам исувише стар. 

 

СВИ РАДЕ- У ЈКП "Медијана" нема вишка радника, сви имају посла, чак и оних 200 радника 

које смо преузели од ЈКП "Горица". У последњих годину дана око 100 радника отишло је из 

фирме природним одливом, истакао је за "Новости" Братислав Вучковић, директор 

"Медијане".  

- То је наш план, али смо свакако у обавези да прихватимо и послушамо оно што нам наложе 

надлежни. 

 

У Самосталном синдикату Србије истичу да држава не сме да дозволи да људи за које реално 

има посла, постану жртве рационализације, понајмање да она буде партијска. 



4 

 

 

- Сигурно да на неким местима има и попуњености до 200 одсто, али негде недостаје радна 

снага. Све треба да се уради транспарентно и према критеријумима, у чему треба да учествују и 

синдикати - каже Оливера Бобић, председница Већа синдиката. 

 

ВИШКА ИМА И У УПРАВИ 

- СА новоизабраним градоначелником сам већ разговарао о томе. Он има планове како ће се то 

радити, али сам сигуран да нико неће дозволити да они који раде и одржавају град, буду на 

мети отпуштања - уверава Александар Цветковић, начелник Нишавског округа.  

- У администрацији сигурно има оних који представљају вишак, тако да сматрам да ће смањење 

вишка запослених свакако кренути прво одатле. 

 

 

Аутор: Љ. Ивановић  

Социјална бомба за Шумадију 

Узалуд је премијер Вучић обећао, након повратка са блиц посете Торину, да ће 

Фијат остати у Србији. Председник самосталног синдиката фабрике ФЦА у 

Крагујевцу Зоран Марковић обзнанио је да са "горким укусом у устима мора да 

саопшти да је социјални програм завршен". 

За исплату отпремнина и одлазак из фабрике изјаснило око 700 радника. Како је прецизирао, 

од 3.200 радника, остаће њих 2.500. 

Он је додао да ће исплата отпремнина почети 28. јула и да ће оне износити од 4.800 евра до 

14.000 евра. 

Према његовим сазнањима из Фијатових кооперантских фирми у Србији отишло је око 600 

радника, такође због смањене производње. Компанија је већ прешла на рад у две смене уместо 

у три и сада дневно са производне траке изађе 400 аутомобила. 

Марковић је оценио да је одлазак око 700 радника из Фијатове компаније и око 600 радника из 

кооперантских фирми социјална бомба за Крагујевац. 

Стручњаци су скептични у вези будућности Фијата у Србији. 

Уговор Владе у Београду и Фијата истиче у децембру 2018. године. После тога Италијани више 

немају никакву обавезу да одржавају фабрику у Крагујевцу. Једини могући спас је да се покрене 
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производња новог модела, али нико из Торина није обећао да би то могло да се и догоди. Да 

ствар буде гора - нема ништа ни од извоза аутомобила у Русију. 

Запослени у кооперантским фирмама наводе да за разлику од радника у ФЦА, њихови 

послодавци држе људе запослене преко агенција и они ће отказе добити без материјалног 

обештећења. 

Ти радници раде са уговорима на три месеца, а после пола године потписују отказ и поново 

"добијају" посао преко нове агенције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


