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Истиче рок за добровољни одлазак из "Фијата" 

ИЗВОР:РТС 

Данас истиче рок за изјашњавање радника компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" за 

добровољан одлазак из фирме уз одговарајући социјални програм. 

Изјашњавање је почело 27. јуна, а, у синдикату очекују, да ће менаџмент компаније, почетком 

наредне седмице, изнети податак о броју пријављених радника. 

На основу договора који је постигнут између Синдиката фабрике, пословодства и мандатара за 

састав нове Владе, Александра Вучића, социјални програм подразумева законску отпремину, 

накнаду за случај незапослености, док радници који се одлуче за одлазак могу да рачунају и на 

фиксни део у износу од 3.000 евра уз накнаду за неискоришћени годишњи одмор. 

Примера ради, радници који су провели у фабрици три године, а таквих је највише, могу да 

рачунају на отпремнине у износу од око 4.800 евра. 

Како је РТС потврђено у филијали Националне службе за запошљавање у Крагујеву, радници 

који су раскинули радни однос, свакодневно се пријављују на тржиште рада. 

Компанија ФЦА, средином јуна је саопштила, да крајем августа гаси једну смену у крагујеачкој 

фабрици, због чега би без посла могло да остане  и до 900 радника у тој и још око 600 

запослених у кооперантским фирмама. 

 

 

Из "Фијата" иде 700 људи? 

Аутори: М. Л. - П. Ж.   

Истекао рок за добровољни одлазак радника из ФЦА, али још није саопштено 

колико њих се пријавило. Тачан број запослених који ће морати да оду из 

крагујевачке фабрике знаће се следеће недеље 

НИ менаџмент, а ни синдикат крагујевачке фабрике "Фијат Крајслер аутомобили Србија" није у 

петак желео да обелодани број радника који се изјаснио за добровољни одлазак из компаније. 

Незванично сазнајемо да ће, највероватније у уторак или среду, менаџмент ове италијанско-

српске компаније званично саопштити колике се радника пријавило за добровољни одлазак из 
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фабрике, као и шта даље, посебно у случају да се није пријавио довољан број радника у складу 

са плановима руководства. 

Рок за пријављивање радника за добровољно напуштање радних места, уз стимулативне 

отпремнине у фабрици истекао је у петак тачно у подне, а до краја радног времена се није знало 

ни колико се тачно радника пријавило за одлазак ни какви ће бити даљи потези пословодства 

ове компаније. 

Док се чека саопштавање коначне бројке, многи радници ФЦА већ су узели отпремнине и 

пријавили се на тржиште рада. У Националној служби за запошљавање кажу да је од 

понедељка 4. јула на шалтерима ове службе почело масовније пријављивање радника "Фијата". 

Висина отпремнина се, у зависности од дужине стажа, креће од 300 до 1.800 евра по години. 

Пријављивање за добровољни одлазак из фабрике почело је 27. јуна, неколико дана пошто је 

из врха компаније саопштено да се укида трећа смена у фабрици и да ће се производња 

убудуће, односно после колективног одмора у августу, одвијати у две смене. Према проценама 

синдиката, то значи да без посла у ФЦА остаје између 700 и 900 радника, као и још око 600 из 

кооперантских фирми које раде за потребе "Фијата". 

У међувремену је и председник Владе Србије Александар Вучић боравио у Торину где се састао 

са генералним менаџером компаније Албертом Алтавилом, након чега је саопштено да ће 

"Фијат" дугорочно остати у Србији. 

БЕЗ РЕЧИ 

ИЗ компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у петак нисмо могли да добијемо никакву 

реакцију поводом истека рока за пријављивање за добровољни одлазак из фабрике. Званично 

саопштење "ФЦА Србија" ће уследити тек наредне недеље. 

 

 

 

Запослени у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија надају се да менаџмент 

неће правити спискове технолошког вишка 

Информације о прекобројнима наредне седмице 

Аутор: З. Р. 

У компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија у петак је завршено изјашњавање радника о 

понуђеном социјалном програму за одлазак из фабрике. 
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 Пошто су се током преподнева за добровољно, или „добровољно“, сада је свеједно, напуштање 

фабрике, пријављивали они трудбеници који то, из техничких или неких других разлога, нису 

стигли да учине до четвртка. 

У Синдикату ФЦА Србија ни јуче нису смели да кажу колико се радника пријавило да, уз 

отпремнине од 4.800 до 12.000 евра, у зависности од година радног стажа, оду из компаније. 

Синдикалци очекују да ће надлежни у ФЦА Србија тај податак званично да саопште почетком 

наредне седмице, након сређивања комплетне документације везане за двонедељно 

изјашњавање запослених, које претходи укидању једне од три производне смене у 

крагујевачкој фабрици аутомобила, најављеном за крај августа, због пада продаје „Фијата 

500Л“, пре свега на америчком тржишту. 

Незванично се сазнаје да се запослени и њихови синдикални представници „искрено надају“ да 

неће бити потребе да пословодство компаније почне да прави спискове технолошког вишка у 

фабрици, што би могло да значи да се за одлазак из ФЦА Србија пријавио предвиђени број од 

900 од укупно око 3.200 радника. Поред 900 радника фабрике аутомобила, без посла ће остати 

и још више стотина (помиње се 600) запослених у њеним кооперантским фирмама Мањети 

марели, Џонсон контрол, Сиџит и ПМЦ. 

Да ли оно „искрено надање“ запослених и њихових синдикалаца да неће бити потреба да се у 

ФЦА Србије праве спискови технолошког вишка, а који су, чује се, фактички прављени 

позивањем појединих радника да се пријаве за „добровољни“ одлазак из фирме, знаће се не 

данас, како се очекивало, већ, највероватније почетком наредне седмице, током које би 

менаџмент и руководство Синдиката Фијатове фабрике у Крагујевцу требало поново да се 

сретну са техничким премијером и мандатаром за састав нове српске владе Александром 

Вучићем. 

Кинези поново у Застави 

Челници Групе Застава возила и даље, према сазнањима Данаса, интензивно разговарају са 

надлежнима у министарствима одбране и привреде о формирању конзорцијума за производњу 

војних возила који би, поред прибојског ФАП-а и крушевачког 14. октобра, чинио и издвојени 

део Заставе камиона. Министарство одбране је у тој фабрици још раније издвојило и од 

извршитељске распродаје заштитило имовину и опрему предвиђену за производњу за војне 

потребе.Заставину фабрику камиона ових дана је, сазнаје наш лист, поново посетила 

делегација једне кинеске компаније, наводно заинтересоване да у Крагујевцу започне 

производњу теретних и теренских возила. Подсетимо да су својевремено за стратешко 

партнерство са Заставом камиони биле заинтересоване четири компаније из Кине, од којих су 

са две највеће, ЈАК моторс и Хунаг хаи, били потписани и меморандуми о сарадњи… 
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Синдикат: Просвета је далеко од повећања плата, Вучићева изјава 

ВЕРБАЛНИ ПОМАК 

Извор: Бета  

Председица Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић изјавила је данас да је 

просвета далеко од повећања плата, али је оценила да у најави мандатара за састав нове владе 

Александра Вучића да ће плате у тој области бити повећане до краја године види "вербални 

помак у коме се просвета издваја и ставља на прво место". 

- Просвета је далеко од повећања плата - рекла је Јасна Јанковић за портал Градски биро 

(gradskibiro.rs) 

Према њеним речима, у новембру 2014. године зараде запослених смањене су за десет одсто, 

што је за запослене у предшколским установама, основним, средњим школама и домовима 

ученика то било, у просеку, 4.400 динара. 

- И тада, као и данас, далеко смо испод републичког просека. У децембру 2015. године враћено 

нам је четири процента на те умањене зараде, што је у просеку било око 1.200 динара, што је, 

практично, три одсто од наших провобитних зарада - рекла је Јасна Јанковић. 

Она је оценила да је потребно још седам одсто да се зараде врате на ниво из 2014. године, када 

је, како је рекла, просвета била најслабије плаћена струка јавног сектора. 

- Тек преко тога би уследило повећање. Враћање зарада, најављено из Владе Србије јесте нешто 

о чему се разговарало са Вучићем на нашем последњем састанку, непосредно након 

расписивања избора. На жалост, просвета је сиромашена деценијама, па је немогуће поправити 

јој положај у догледно време - рекао је Јанковићева. 

Она је додала да у најави повећања зарада не види материјалну добит, јер ће она, сходно 

ситуацији у Србији, бити мала. 

- Ипак, видим вербални помак у коме се просвета издваја и ставља на прво место, у односу на 

остале области које финансира држава - навела је Јанковићева. 

Мандатар за састав нове Владе Србије Александар Вучић изјавио је 6. јула у Обреновцу да се 

улагањем у школе, улаже у будућност и да ће до краја године просветни радници имати већа 

примања. 

 

 

 

 


