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Да ли је најгори сценарио - отпуштање више од 1.300 запослених у Компанији Фијат-Крајслер 

аутомобили Србија, могао да буде избегнут 

Апел који нико није желео да чује 

Из ФЦА Србија се може чути да опрема за производњу "пунта" купи прашину у фабрици, а указује 

се и на то да се "гранде пунто" у Фијату производи у малим серијама, те да је и тај модел могао да 

излази из погона крагујевачке фабрике 

Уместо крајем августа, или почетком септембра, како је званично најављивано, агонија 

запослених у Компанији Фијат-Крајслер аутомобили Србија, окончана је минуле седмице. 

 Пише: Зоран Радовановић 

  

 Агилни менаџмент ове компаније, према чијем плану је укидање једне, од три, производне смене 

и отпуштање 900, од око 3.200, запослених у тој фабрици, било предвиђено након августовског 

одмора, овај деликатан посао обавио је већ у првој половини јула. Једна производна смена 

укинута је пре 15-ак дана, док је између 700 и 750 радника ФЦА Србија, који су добровољно, или 

под притиском, сад је већ свеједно, прихватили да уз отпремнине које су се, у зависности од 

година стажа, кретале од 4.800 до 12.000 евра, напусте фабрику. Како је најављено надокнаде из 

социјалног програма биће им исплаћене 28. јула. 

 Ако је судити према изјави Силвије Варнети, генералне менаџерке ФЦА Србија, коју је дала после 

састанка са мандатаром за састав нове српске владе Александром Вучићем, социјални програм у 

крагујевачкој фабрици успео је "у потпуности". Потом се више није оглашавала. Чак ни да 

званично саопшти колико је крагујевачких радника прихватило тај "у потпуности успели 

социјални програм". А требало је. Јер, посао менаџмента једне фабрике је и да јавности саопшти 

колико је радника остало без посла. Уместо менаџмента ФЦА Србија који се, рекло би се, понео 

непристојно игнорантски, пре свега према крагујевачкој, али и најширој домаћој јавности, 

податке о броју оних који су у крагујевачкој фабрици аутомобила и њеним кооперантским 

фирмама (Мањети марели, Џонсон контрол, Сиџит и ПМЦ) остали без посла, (ин)директно су 

саопштили челници Синдиката ФЦА Србија. Они су потврдили да је у ФЦА Србија остало око 

2.500 радника, те да је у кооперантским предузећима, у којима је након укидање једне производне 

смене у фабрици аутомобила производња смањана готово за трећину, посао изгубило око 600 

трудбеника. Крагујевац је тако, од средине минуле недеље, "богатији" за више од 1.300 нових 

радника без посла, а синдикалци ФЦА Србија су "са горким укусом у устима, морали да саопште 

да је социјални програм завршен", признајући притом да је било свакојаких притисака на 

раднике, чиме се, неретко, одступало од прокламованог принципа "добровољности" и 

(ин)директно приступало прављењу спискова технолошког вишка. Челници Синдиката нису, 

међутим, рекли шта су предузели како не би имали онај "горак укус у устима", односно да ли су 
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бар покушали да спрече фактично отпуштање више од 1.300 радника, као и притиске којима су 

многи од њих, током двонедељног изјашњавања, били изложени. 

Не може се, међутим, негирати да руководство Синдиката ФЦА Србија није, годинама уназад, 

апеловало на Владу Србије, пре свега на премијера Александра Вучића, да обрате пажњу на 

ситуацију у крагујевачкој фабрици аутомобила. Тим пре што је држава Србија (су)власник, са 33 

одсто капитала те фабрике, која је због константног пада продаје "фијата 500Л", све чешће слала 

раднике на принудне одморе. На све апеле и упозорења, као и на позиве да посети компанију 

ФЦА Србија, која је највећа индустријска инвестиција у Србији реализована у претходних 

неколико деценија (вредна око 1,3 милијарде евра), и убедљиво највећи извозник, премијер 

Вучић је одговарао - "мудрим" ћутањем. Није реаговао ни на поруке да би требало да оде у Торино 

и да са топ менаџментом Фијат-Крајслер Групације започне преговоре о производњи још једног 

модела аутомобила у Крагујевцу. Ћутао је и кад су га прозивали због тога што држава Србија, ни 

четири године након почетка производње "фијата 500Л", није испунила уговорну обавезу према 

италијанском партнеру, везану за завршетак ауто-пута од Крагујевца до Коридора 10. Реаговао је 

тек када је "догорело до ноката" и кад је око 5.000 радника запретило изласком на улице. 

Сада је њих нешто више од 1.300 заиста на улици, односно на евиденцији Националне службе за 

запошљавање, са отпремнинама које су више једнократна новчана помоћ, него финансијска 

подршка до добијања новог посла, јер у Крагујевцу и ширем окружењу инвестиција, па према 

томе ни нових радних места, нема ни на видику. Имајући све то у виду, мандатар Александар 

Вучић и Влада на чијем је челу, и те како сносе велики део одговорности за отпуштање више од 

1.300 радника. Нико не тврди да су могли да спрече већинског власника да, у складу са суровим 

законитостима тржишта, прибегну и смањењу броја запослених, али се указује и на то да су 

надлежни у Влади били у обавези да, као представници сувласника компаније, учине све да 

фабрика не дође у овако незавидну позицију. Из ФЦА Србија се сада може чути да опрема за 

производњу "пунта" купи прашину у фабрици, иако је обнављање израде тог модела за домаће и 

околна тржишта званично најављивано до пре две године. Указује се и на то да се "гранде пунто" 

у Фијату производи у малим серијама, те да је и тај модел могао да излази из погона крагујевачке 

фабрике, чиме би, евентуално, могло да буде спречено масовно отпуштање радника. У Синдикату 

ФЦА Србија се надају да ће се ускоро поново срести са Вучићем који би, према договору са 

претходног састанка, требало да им пренесе детаље разговора са извршним директором 

Групације Фијат-Крајслер за Европу Алфредом Алтавилом, које "није могао да саопшти јавности". 

Бољи познаваоци ове проблематике сматрају, ипак, да је Вучић о разговору са Алтавилом већ 

рекао све што је имао да каже, односно да у Торину није чуо ништа ново у вези са перспективом 

ФЦА Србије у наредне две године (до истека уговора државе Србије и Фијата о формирању 

заједничке компаније). 

 

О новом моделу крајем 2018. 

Спекулише се да је премијеру Вучићу у Торину саопштено да је одлука о укидању једне од три 

производне смене и отпуштању више стотина радника у ФЦА Србија (и још неколико стотина у 

кооперантским фирмама) дефинитивна, што значи да производња још једног модела, која би 

обезбедила упосленост капацитета у крагујевачкој фабрици, бар у догледно време, неће 
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стартовати. С друге стране, готово је извесно да ће, крајем 2018, нови модел бити једна од 

кључних тема нових преговора представника државе Србије и Групације Фијат-Крајслер. До тада 

ће тржишту бити понуђен редизајнирани модел "фијат 500Л". 

 

"Оптимистична" рачуница 

У финишу изјашњавања радника о социјалном програму менаџмент ФЦА Србија прихватио је да 

се број запослених сведе на 2.450, колико их је и предвиђено Уговором о формирању заједничке 

компаније, који су у септембру 2008, потписали Влада Србије и Фијата. Према тој рачуници из 

фабрике је отишло између 150 и 200 радника од уговором предвиђеног броја. 

 

 

Министарство: Тенденциозна тумачења синдиката просвете 

Аутор текста: Ксенија Павков 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је у понедељак 

да су тумачења ставова изнетих на састанку Радне групе, и сензационалистичка 

реторика председника Синдиката радника у просвети Слободана Брајковића, 

"крајње непримерени и усмерена против Радне групе". 

Председник Синдиката радника у просвети Србије, Слободан Брајковић, упутио је у недељу 

отворено писмо министру просвете Срђану Вербићуу којем критикује наводну намеру 

Министарства да отвори нових 2.000 радних места у просвети. У другој синдикалној просветној 

оргаинизацији, Унији синдиката просветних радника Србије, међутим, тврде да су такве 

тврдње нетачне. 

Ђачке клупе за месец и по дана биће попуњене, а да ли ће се новим лицима попунити и 

ненаставни кадар у школама? Ресорно Министарство, тврди председник Синдиката просветних 

радника Србије, има намеру да отвори 2.000 нових радних места у просвети. 

„Ми смо зато питали министра шта стоји иза тога. Где ће да нађе паре за остале људе које уводи 

у систем, да ли ће то држава да финансира, или ће можда да падну на терет запослених у 

образовању. Јер свако повећање броја запослених у образовању на истом буџету значи пад 

плата у образовању“, каже Слободан Брајковић, Синдикат просветних радника Србије. 

У другој синдикалној организацији, Унији синдиката просветних радника Србије, кажу да је 

Брајковић погрешно разумео предлоге Министарства, те да нових запошљавања нема. Реч је 

заправо о прерасподели, а да би се надоместила штета нанесена прошле године, када је 

неколико хиљада просветара проглашено технолошким вишком. Другим речима, неће бити 

http://rs.n1info.com/topicv188/Ksenija-Pavkov/1
http://rs.n1info.com/a177740/Vesti/Vesti/Sindikat-Zaposljavaju-2.000-novih-ljudi-u-prosveti.html
http://rs.n1info.com/a177740/Vesti/Vesti/Sindikat-Zaposljavaju-2.000-novih-ljudi-u-prosveti.html
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запошљавања нових људи, већ технолошких вишкова, те оних који већ свакако раде, али по 

преполовљеној норми. 

„Ми већ у систему имамо 10 до 15 хиљада људи које ова држава плаћа. Дакле, нека он има и 

само два часа, њему се плаћају сви могући трошкови, односно плаћају се порези. Дакле, држава 

Србија, плаћа између 10 и 15 хиљада људи и тресадаба попуњавањем норми, значи ако имам 50 

посто, треба да нађем још 50 посто а не да на другом месту се неки упосли нови човек“, наводи 

Јасна Јанковић, Унија синдиката просветних радника Србије. 

Из два синдиката - опречне информације. Као разјашњење, из Министарства је стигао писмени 

одговор. Реторику председника просветних радника Србије, Слободана Брајковића, називају 

сензационалистичком, а његова тумачења тенденциозним. 

„Изношење у јавност предлога који су се чули на састанку Радне групе као готових или 

наметнутих решења, деструктивно делује на сам процес усаглашавања социјалних партнера у 

Радној групи. Овакав иступ је некоректан према осталим члановима Радне групе који се труде 

да кроз аргументовану дискусију дођу до најбољег предлога за Правилник о цени услуга у 

образовању“, каже се у саопштењу Министарства. 

Како ће изгледати Правилник о цени услуга у образовању знаће се тек по завршетку рада радне 

групе Министарства. Када ће то бити, не знају ни у Министарству нити у иједном синдикату. 

 

 

ПРЕВЛАДАЛО РАЗУМНО РЕШЕЊЕ 

Захтев пословодства и синдиката да се прода погон за производњу приколица, за који је 

заинтересован француски партнер, коначно је добио сагласност државе, чиме се даје шанса 

да та целина која добро ради и извози избегне стечај 

Месецима већ трају покушаји пословодства и синдиката предузећа „Застава ИНПРО” да се 

погон који производи ауто приколице и извози их француској фирми „Тригано” приватизује, те 

на тај начин избегне неизвесну судбину преосталог дела предузећа. Резон којим су се 

руководили у предузећу био је пре свега економски, јер овај погон има производ и тржиште у 

иностранству, па за годину дана извезе приколица у вредности од око пет милиона евра. 
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По оној народној да не треба са прљавом водом из корита избацити и дете, покушавали су да 

докажу надлежним државним инстанцама да је штета и неопростив грех пустити да са целом 

фабриком и тај здрави део оде у стечај, како је иначе предвиђено одлуком Владе за целу Групу 

„Застава воозила”, којој припада и ово предузеће. 

Коначно, чини се да је разумно решење превладало, па је надлежна комисија у Министарству 

привреде 1. Јула дала сагласност да „ИНПРО” може да прода покретну имовину погона за 

израду ауто приколица, под условом да купац преузме 160 радника који би у њему радили. 

Објављен оглас 

Француски партнер „Тригано” већ дуго је заинтересован да купи овај погон, па је недавно у 

Крагујевцу регистровао и предузеће за производњу приколица. Када је из Министарства 

привреде стигла сагласност, у предузећу нису губили време, већ су одмах следећег дана, 2. јула, 

донели одлуку о продаји покретне опреме овог погона путем јавног прикупљања понуда. 

Продаја се односи само на опрему – машине и инсталације, јер је хала у којој ради цело 

предузеће, па и погон приколица, узет у закуп од „Застава оружја”. 

Тако ће купац постати власник опреме и преузети 160 радника, а власник хале је спреман да и 

њему простор даје у закуп. У огласу објављеном 7. јула у дневном листу „Политика” наводи се 

да је вредност опреме која се продаје процењена на 87,3 милиона динара и да је то почетна 

вредност приликом слања затворених коверата са понудом.  

Купац ће постати онај са најбољом понудом, а да ли ће то бити француски партнер који је до 

сада био једини заинтересован показаће се 21. јула, када је заказано отварање коверата. Рок за 

достављање понуда је 19. Јул. 

- Ни један купац није фаворизован и власник ће постати онај ко да највишу понуду. Ми бисмо 

волели да то буде наш дугогодишњи партнер са којим сарађујемо 12 година, а да ли ће то и 

постати остаје да се види, каже Бранко Вељовић, директор „Заставе ИНПРО”.  

Остварило се коначно оно на чему је пословодство инсистирало већ дуго, а поготово од Нове 

године, када је објављено да цела Група „Застава возила иде у стечај. Сада француски партнер 

добија шансу да потврди оно што је све ово време најављивао - да је заинтересован да 

приватизује погон приколица, закључује Вељовић. 

Судбина преостале три производне целине у предузећу остаје, међутим, неизвесна, а самим тим 

и положај преосталих 190 запослених, од којих је велики проценат лица са инвалидитетом, јер 

ова фирма има статус заштитне радионице. То су погони шивачнице, у којој се шију радна 

одела, погон металне галантерије, у коме се израђују хидрауличне рампе за особе које користе 

инвалидска колица и погон штампарије.  
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Одлази 50 радника 

Када је у априлу држава понудила социјални програм за добровољни одлазак запослених свим 

предузећима у склопу Групе „Застава возила”, па и у овом, пријавило се 150 радника, али је 

споразум о одласку потписало њих 50. Међу оних сто који су се предомислили једним делом су 

и они предвиђени да буду преузети у погону приколица. 

Социјални програм понуђен је као последња шанса за запослене да добију отпремнине пред 

одлазак предузећа у стечај. Тада одлука да се дозволи продаја погона за приколице још није 

била ни на видику. По свему се да закључити да ће преостала три погона доживети судбину 

осталих делова Групе „Застава возила” и отићи у стечај. 

Љубиша Алексић, председник Самосталног синдиката у предузећу верује да фирма са статусом 

заштитне радионице не може да иде у стечај, јер их штити закон. Оваква предузећа добијају од 

државе дотације у виду 50 посто просечне нето плате у земљи за исплату зарада за сваког 

запосленог инвалида. Синдикат је писмо са захтевом да се изузму из овог поступка послао 

надлежним државним органима, али никаквог одговора још нема.  

Директор Вељовић сматра да ће се стечај за остатак фирме тешко избећи јер је став надлежних 

у Министарству привреде још раније био да је ово предузеће део Групе „Застава возила” и да је 

Група власник капитала, па зато мора да подели судбину са осталима. 

- Група „Застава возила” има велике дугове који вишеструко превазилазе вредност капитала и 

кроз стечај, пошто је опција приватизације пропала, треба те дугове надокнадити, сматра 

Вељовић.  

Но, теоретски гледано, ни стечај не мора да буде крај једног предузећа. Ако се фирма продаје 

као целина, а не у деловима, може да се појави купац који би наставио делатност. Кроз стечај 

постоји могућност и да се фирма даје у закуп и настави да производи ако је произвоидња 

исплатива.  

Све то стоји, али увођењем стечаја сви запослени добијају отказ, па тек онда постоји шанса да 

се неки од њих запосле у истој фирми код новог послодавца. Али, остаје нерешен стстус 

инвалида рада, јер новог власника ништа не обавезује да њих запосли. 

Тако неизвесна судбина ове категорије радника баца сенку на успешну и на мишиће изборену 

одлуку да се бар један погон, онај најуспешнији који производи приколице за извоз, спаси 

опасности од стечаја.  

 

 

 


