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ГСП: Возачима дражи новац од бонова 
С. Б. МИЛОШЕВИЋ  
 
Група радника ГСП негодује што део примања мора да троши у ресторану 
друштвене исхране. Сви шофери добијају око 3.500 динара мање у готовини. За 
исхрану 5.800 запослених у мензама уложи се око 200.000 евра месечно 
ПО новом колективном уговору, који су радници ГСП потписали 12. октобра, свакодневно им 
следује по 500 динара за топли оброк. И док ће 300 динара дневно добијати заједно са платом, 
остатак, умањен порезом, односно 140 динара, примаће у облику бона за исхрану у мензи. 
Многим возачима ово не одговара, а представници Самосталног синдиката, чији је предлог 
усвојен, кажу да не виде "чему озлојеђеност возача", уз аргумент да ће се сачувати и 70 радних 
места људи запослених у мензама. 
Како сазнају "Новости", бонови се исплаћују крајем месеца, уз коначну исплату зараде. Возачи, 
отправници и теренски механичари су љути пошто због смена и вожњи не могу бонове да 
искористе, а новчаник ће им бити лакши за око 3.500 динара месечно. То значи и да ће се за 
исхрану 5.800 запослених у кантинама, које су многима недоступне, сваког месеца издвајати 
200.000 евра месечно. 
И док су уз октобарску плату дељени и бонови, на објектима друштвене исхране у погонима 
било је истакнуто следеће обавештење: "Тренутно нисмо у могућности да делимо сухомеснате 
производе за више бонова. Молимо вас да имате разумевања док се не спроведе поступак јавне 
набавке". 
- Уместо да нам повећају плату, решили су да нам уведу бонове - жали се један од возача ГСП. - 
Најближа менза ми је у погону "Карабурма" и дотле не могу да стигнем. Не могу да их 
искористим у Крњачи на терминусу. И шта сад да радим? Да носим нешто из мензе и да 
размишљам хоће ли да се поквари. Ни то није решење, лети поготово. Друго, мензе не раде по 
цео дан, већ само док ради оператива. Ако бих желео да нешто поједем кад ми се смена заврши 
око 17.00 часова, то није могуће пошто ће бити затворена. 
Осим немогућности да стигну до ресторана, питају се и како ће запослени у ресторанима успети 
све да услуже пошто особља нема довољно. И до сада, кажу, храна није била добра, па не верују 
да ће убудуће бити боља. 
- Не разумем чему толика огорченост возача. Желели смо овом одлуком да спречимо да 56 
људи који раде у мензама добије отказ - каже Зоран Антић, председник Самосталног 
синдиката. - Молим све да буду стрпљиви, док се процес јавних набавки не заврши. У децембру 
ће бити свега, куваних јела и сухомеснатих производа. Чак и бурека и пецива. Они који не могу 
да искористе бонове у ресторану сваког дана, могу да дођу у мензу као у продавницу, да узму 
шта желе и то однесу кући. 
Примају 140 динара у боновима за исхрану у мензи Фото С. М. 
 
Антић наводи и да је свестан чињенице да је до сада 56 запослених у мензама услуживало око 
600 од 5.800 радника и да ће морати да запосле додатно особље како би сви били послужени. 
Руководство ГСП није желело да коментарише овај случај уз препоруку да се обратимо 
представницима самосталног синдиката. 
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ПОВЕЋАНЕ ПЛАТЕ 
ПО новом колективном уговору повећана је цена минулог рада, као и цена прековременог 
рада. Возачи су ово повећање осетили на октобарској плати у просеку за око 5.000 динара. 
 
 
ДОСТАВЉАЋЕ ХРАНУ? 
У ПРВОЈ фази ћемо напунити мензе, а у другој ћемо разматрати како да храну достављамо и на 
терминусе - говори први човек Самосталног синдиката, који броји 3.100 чланова. - Бонови не 
могу ни да пропадну, па ако их возач не искористе у децембру, моћи ће у јануару, фебруару,... 
Радићемо и на томе да мензе не раде у две смене, већ у три, као и возачи, па да свако може да 
добије оброк када пожели. 

 
Мали: Растерећење привреде кроз раст и запошљавање 
Танјуг  
 
Министар финансија је рекао да ће од 1. јануара 2019.године цена рада бити већа 
за 8,6 одсто, односно минимална плата ће бити негде око 27.000 динара 
Окосницу фискалне и буџетске политике у 2019.години чине мере растерећења привреде кроз 
подстицај раста и запошљавања и напуштање таозваних “кризних мера” које су биле на снази у 
оквиру програма фискалне консолидације, рекао је у понедељак министар финансија Синиша 
Мали на Одбору за финансије у Скупштини Србије. 
"То је можда најважнија карактеристика буџета за наредну годину", рекао је Мали, и као три 
кључна елемента буџета за наредну годину издвојио је повећање животног стандарда, 
повећање средстава за капиталне инвестиције и сет закона који доприноси растерећењу српске 
привреде. 
Он се сложио с председником Фискалног савета Србије Павлом Петровићем да је потребно још 
више растеретити привреду од пореза и намета, али да се то не може учинити у првој години 
фискалне релаксације. 
Према његовим речима, Предлогом буџета се предвиђа повећање пензија и плата за око 1,3 
одсто БДП-а, и подсетио да је укинут закон о привременом уређивању начина исплате пензија 
и да ће следеће године најниже пензије бити повећане до пет одсто у односу на септембар 
2018.године. 
Мали је поново истакао да пензије у Србије никада нису биле веће. 
"С таквом политиком Влада Србије ће наставити и у наредном периоду", рекао је министар и 
најавио и повећање плата у јавном сектору, и то у просеку између седам и 12 одсто (здравствени 
радници, полиција, наставници..). 
"Повећање плата и пензија је спроведено у складу с постигнутим мерама фискалне 
консолидације, а са којим се сложио и ММФ”, рекао је Мали. 
Каже да ће од 1. јануара 2019.године цена рада бити већа за 8,6 одсто, односно минимална 
плата ће бити негде око 27.000 динара. 
Када је реч о капиталним инвестицијама, оне ће следеће године бити веће за чак 30 одсто. 
"Буџет за 2019. годину је у потпуности уравнотежен, карактерише га социјални аспект који је 
усмерен ка повећању плата и пензија, ка повећању животног стандарда грађана Србије. С друге 
стране, имамо рекоредна издвајања за капиталне инвестиције", закључио је Мали. 
Поновио је да су буџетом за 2019.годину предвиђени приходи од 1.246,2 милијарде динара, а 
расходи од 1.269,1 милијарди динара, односно дефицит од 0,4 одсто БДП-а. 
Буџет за 2019.годину је направљен као наставак реформског процеса који је започет 
2014.године када је председник владе био Александар Вучић, истакао је Мали. 
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"Реформски процеси које спроводи Влада Србије на здравим основама подижу атрактивност 
наше привреде за стране инвеститоре и тиме отварају канал знања трансфера и технологија на 
бази чега ће бити обезбеђен раст конкурентности српских проивзођача и на иностраним 
тржиштима", рекао је Мали. 
Говорећи о инвестицији која се предвиђа буџетом за 2019. годину, а тиче се снабдевања гасом 
"Јужни ток", Мали је рекао да је тај пројекат важан за енергетску независност Србије и да би 
требало да његова реализација буде спровођена током следеће године. 
 

Од значаја и 100 нових радника 
С. Б.  
 
Наредних дана посланици ће расправљати о измењеним правилима за улагаче. 
Подстицај за најмање два милиона евра улагања у девастиране општине 
УЛАГАЊЕ од посебног значаја за Србију, па тиме и за политику подстицаја, јесте оно које 
унапређује конкурентност одређене привредне гране или утиче на равномерни регионални 
развој. То је и улагање које вреди најмање пет милиона евра или отвара најмање 500 нових 
радних места у прве две најразвијеније групе градова и општина у Србији. 
 
У случају треће и четврте и групе девастираних локалних самоуправа, од посебног значаја су 
улагања од најмање два милиона евра или 100 нових радних места. 
Детаље о томе шта се подразумева под посебно значајним улагањима нуди Предлог измена и 
допуна Закона о улагањима, о коме ће посланици ускоро расправљати. Критеријуме за доделу 
подстицаја, међутим, доносе Влада и надлежни у покрајини или локалној самоуправи. 
- Приликом израде Закона о изменама и допунама Закона о улагањима, посебна пажња 
посвећена је наглашавању једнакости домаћих и страних физичких и правних лица која се могу 
појавити као улагачи - стоји у образложењу. - Предлогом закона регулисано је поступање 
Савета за економски развој и питање одлучивања о предлозима мера којима се на 
најефикаснији начин постижу циљеви улагања и привредног развоја које припрема 
Министарство привреде. Мењају се начин реализације инвестиционог пројекта и рокови. 
А процедура ће убудуће изгледати тако што ће Развојна агенција Србије достављати Савету 
пријаву за доделу подстицаја, са предлогом висине подстицаја и нацртом уговора. Одлуку 
Савета РАС ће достављати Министарству привреде, а оно ће нацрт уговора слати Влади ради 
претходне сагласности.  
Предлог закона дефинише и период гарантованог улагања и запослености, и то на три, 
односно пет година после остваривања инвестиционог пројекта. Током тог периода инвеститор 
који је добио подстицаје не сме да смањује вредност основних средстава, као ни достигнути 
број запослених. У обавези је да током тог периода запосленом исплаћује уговорену зараду. 
ПОМОЋ И ЗА ЗАКУП 
ПРЕДЛОГ закона предвиђа и нове начине државне помоћи. Инвеститор, поред подстицаја, 
пореског и царинског ослобађања и мањих доприноса, може да рачуна и на закуп и добијање 
непокретности и земљишта у јавној својини. На располагању су и други облици државне 
помоћи које закон познаје. 
 

Фискални савет: Дефицит одговоран, плате јавног сектора неоправдано расту 
Танјуг  
 
Председник Фискалног савета Павле Петровић каже да је са предвиђеним 
дефицитом буџета могуће даље смањивање јавног дуга. Буџет није довољно 
окренут подстицању привредног раста 
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Председник Фискалног савета Србије Павле Петровић изјавио је данас, на седници Одбора за 
финансије, да је предвиђени дефицит од 0,5 одсто БДП-а за 2019. годину фискално одговоран и 
додао да ће са таквим дефитицом бити могуће даље смањивање јавног дуга. 
 
"Дефицит од 29 милијарди динара одговара привреди Србије, јер ће бити могуће даље 
смањивање јавног дуга у односну на БДП за око 2,5 процентна поена, што значи да ће са 
садашњих 54 одсто, пасти на око 51 одсто", рекао је Петровић. 
Како каже, такав дефицит је одржив, јер су јавне финансије од 2017. године уравнотежене, 
односно приходи и расходи су практично изједначени и то као резултат трајних фактора, а не 
једнократних прихода. 
"Очекујемо да ће се овај минимални дефицит остварити уз неке минималне осцилације, можда 
ће бити и нешто бољи резултат. То је наставак добре праксе која је започета доласком ММФ-а, 
да се приходи и расходи конзервативно и реалистично планирају", рекао је Петровић. 
С друге стране, Фискални савет Србије недостатке види у томе што буџет није у довољној мери 
окренут подстицању привредног раста, који је, како каже, основни проблем привреде Србије 
упркос томе што ће у 2018. години бити преко четири одсто. 
Он је додао да раст у Србији значајно заостаје са нама упоредивим земљама централне и 
источне Европе. 
"Када погледате последњих пет година, привреда Србије је кумулативно порасла за 10 одсто, 
упоредиве земље су порасле за 20 одсто. То се одмах одржава и на животни стандард, тако да су 
земље као што су Румунија, Бугарска или Мађарска већ значајно искочиле са животним 
стандардом у односу на Србију", објаснио је Петровић. 
Он је истакао да је то био разлог да се буџет за 2019. годину употреби тако да буде снажан 
подстицај привредном расту, а према оцени ФС С, он је то делимично успео. 
Каже да је тачно да су капитална улагања повећана са 3,6 на 4 одсто БДП-а, али је, сматра, 
проблем структура јавних инвестиција. 
"Највећи део је отишао за набавку опреме за војску и полицију, и то се дешава другу годину 
заредом", рекао је он. 
Председник Фискалног савета Србије каже да су нето плате у јавном сектору неоправдано 
повећане и објаснио да се оне од следеће године повећавају за девет одсто, док се у приватном 
сектору очекује повећање од пет одсто. 
"Раст плата у приватном сектиру одређује тржиште и продуктивност рада, оне су објектвно 
одређене, стога неоправдано је да се скоро дупло више повећа плата у јавном сектору", оценио 
је Петровић. 
Петровић истиче да је обим предвиђен за пензије у складу са растом БДП-а и то је, како каже, 
одрживо, међутим, сматра да би требало да се укину промене закона о ПИО из октобра, и да се 
поново пређе на систем индексирања према инфлацији и стопи раста. 
Када је реч о платним разредима, Петровић каже да с једне стране треба похвалити владу и 
министарство финансија, јер су покушали да реше то питање, али се показало да то није могло 
да се уради до 2019. године. 
Он је поручио да би већ од почетка следеће године требало систематски да се приђе том 
проблему. 
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Агенција за борбу против корупције дуплираће број радника 
 Танјуг 
 
Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић највио је данас да ће то 
антикорупцијско тело у наредном периоду удвостручити број запослених. 
"Добили смо већи буџет што показује подршку коју имамо. Запослићемо више људи, 
планирано је да се број запослених дуплира, јер је њихов број на неприхватљиво ниском нивоу. 
Радимо на томе да добијемо нове просторије, успели смо да побољшамо и међународну 
сарадњу ...", рекао је Сикимић на конференцији на којој је најављен почетак кампање која 
указује на значај усвајања и спровођења локалних антикорупцијских планова, али и учешћа 
грађана у целом процесу. 
Агенција ће, како је додао, након годину дана рада о резултатима известити и медије и 
Скупштину Србије. 
Он је оценио да Агенција ове године није радила лошије у односу на прошлу. 
Упитан да ли је био члан странке када се кандидовао за челника Агенције, Сикимић је рекао да 
није било никаквих сметњи за његову канидатуру, као ни за избор. 
Сикимић је навео да је тим поводом доживео превише напада. 
"Што се тиче чињеничног и правног стања апослутно сам могао слободно и без икаквих 
проблема да конкуришем и да будем изабран", рекао је он. 
 

Само једна ствар гарантује сигуран рад у иностранству 
 Ј.А./Р.Б. 
 
Чињеница је да грађани Србије масовно одлазе трбухом за крухом на рад у иностранство, али 
чињеница је да многи од њих постају жртве превараната који им у фирмама у иностранству 
обећавају сигурне послове и добре плате. 
Последњи такав случај десио се нашим људима, било их је око 50, који су отишли у Словачку. 
На рад у ту земљу отишли су преко агенције "Рескен" из Трнаве, али су ти људи остали без пара 
и не знају када ће и како да се врате у Србију будући да су власници "Рескена" - ухапшени и 
задржани у притвору. 
Да све треба добро проверити, упозоравају и у Министарству за рад и кажу да Закон о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености прописује област запошљавања 
држављана Србије у иностранству. 
- Послове запошљавања може обављати Национална служба за запошљавање и агенција за 
запошљавање која има важећу дозволу за рад овог министарства јер оно истовремено води 
регистар издатих дозвола агенцијама. Списак агенција са важећом дозволом налази се на сајту 
Министарства - навели су надлежни. 
Уколико се спремате на пут због посла, први корак је свакако одабир агенције. Списак 
регистрованих агенција за запошљавање које имају дозволу налази се на веб-сајту 
Министарства и Националне службе за запошљавање. Тренутно је регистровано 116 таквих 
агенција. 
Међутим, само то није гаранција с обзиром на то да је тако агенција "Ларго Србија", која је била 
на том списку, запошљавала наше држављане на црно у Словачкој. Тек након писања "Блица", 
као и осталих медија, она је изгубила дозволу за рад. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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На посао у иностранство преко посредничке агенције немојте да идете без претходно 
потписаног уговора о раду. У уговорима треба да буде наведено обезбеђивање дозволе за рад, 
трошкова - општих, санитарних и специјалистичких здравствених прегледа и издавање 
уверења о здравственој способности, трошкови превоза, информисање о правима и обавезама 
по основу рада, као и о условима живота и рада. 
Уколико се нађете у неприлици, помоћ можете да потражите у српским дипломатско-
конзуларним представништвима, поручују у Министарству за рад. 
 

 
 

Штрајк упозорења у школама у четвртак? 
Пише: В. А. 

 
 
Штрајк упозорења у школама могао би да буде одржан у четвртак, 29. новембра, тако што неће 
бити првог часа у преподневној и послеподневној смени, незванично сазнаје Данас. 
     
Незадовољни одлагањем увођења платних разреда и најављеном повишицом плата од девет 
одсто, сва четри репрезентативна синдиката образовања разматрају опцију да након штрајка 
упозорења огранизују протест 7. децембра, а потом и да уђу у законски штрајк, са скраћеним 
часовима на 30 минута. Како сазнајемо, коначна одлука о штрајку упозорења требало би да 
буде донета данас. Синдикати најављују да ће тражити повећање зарада за 14,6 одсто. 
 
Унија синдиката просветних радника Србије тражи измену Стручног упутства о организовању 
такмичења и смотри ученика 

Просветари: Не ограничавати свестране ђаке 
Пише: В. Андрић 

 
 
Унија синдиката просветних радника Србије затражила је од Министарства просвете да у 
Стручном упутству о организовању такмичења и смотри укине ограничење да се ученик може 
такмичити из највише два предмета и једног ваннаставног облика или из једног предмета и два 
ваннаставна облика образовно-васпитног рада. 
Унија синдиката просветних радника Србије затражила је од Министарства просвете да у 
Стручном упутству о организовању такмичења и смотри укине ограничење да се ученик може 
такмичити из највише два предмета и једног ваннаставног облика или из једног предмета и два 
ваннаставна облика образовно-васпитног рада. 
„У тренутку када се сви боримо за повећање квалитета рада наставника и образовања ученика, 
талентована деца се ограничавају у својим жељама. Често се чују примедбе на рад просветних 
радника и њихову мотивисаност. Овим ставом Стручног упутства се колеге које би желеле да 
раде са даровитом децом и за то су мотивисани, спречавају. Сматрамо срамним и недопустивим 
образложење да би наставници искористили такву децу и да би инсистирали да талентована 
деца иду на сва могућа такмичења“, наводи се у допису Уније. 
Професорка српског језика и књижевности Оливера Крупеж каже да ученици треба да имају 
могућност да се такмиче из онолико области колико могу да постигну. 
– Ако је то само једна област или ниједна, то је њихов избор, али ако су заиста свестрани и 
имају одличне оцене из великог броја предмета, такмичења су прилика да они свој одличан 
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успех потврде. Како уопште постоји ђак генерације ако није свестрана личност и ако се није 
доказао у више различитих поља? Сада је проблем у образовању што покушава да каналише 
ученике на само један колосек, што је погубно, јер време у којем живимо тражи 
флексибилност, ширину и могућност да се једног дана неко преквалификује за било шта – 
каже Крупеж. 
Сматра да деца нису под притиском наставника да морају да изађу на већи број такмичења. Ако 
такви случајеви постоје, додаје, то се може решити интерно на нивоу школе, с обзиром на 
права родитеља и ученика. 
– Ученика који је добар лингвиста и добро познаје стране језике, ви ограничавате да у осмом 
разреду може да изађе на само једно такмичење – или из енглеског или из другог страног 
језика. То је дискриминација која је непозната у другим оквирима. Ученици који су добри 
математичари сигурно ће добро познавати граматику, то не искључује једно друго. Просто је 
невероватно да децу присиљавају да се опредељују за природне или друштвене науке. Ако само 
узмемо у обзир литерарне способности и квалитете Михајла Пупуна и Милутина Миланковића 
и књижевне склоности Николе Тесле схватамо да природњаци апсолутно не искључују дар за 
ову област – истиче Крупеж. 
С друге стране, директор Математиче гимназије у Београду Срђан Огњановић сматра да 
ограничење има оправдање, те да би само у изузетним случајевима требало омогућити ученику 
да изађе на максимално три такмичења, али никако преко тога. Истиче да је било примера, 
посебно у основним школама, да ученик изађе на већи број такмичења и да, уместо да буде 
први у области која му најбоље иде, буде петнаести. Дешавало се да се истом дану организују 
такмичења у Београду и Нишу, па да ученик мора да путује с једног на друго место, што је 
превелико оптерећење. 
– Наставничко веће наше школе је донело одлуку да се стручно упутство поштује, осим у 
изузетним случајевима када имамо јако успешне ученике или ако су претходне године победом 
на републичком такмичењу обезбедили аутоматски пласман на неки нижи ниво. Таквим 
ученицима се дозвољава да изађу на највише три такмичења, уз сагласност разредног 
старешине и директора школе – истиче Огњановић. 
Преклапање такмичења 
Унија синдиката је апеловала и да се води рачуна о календару такмичења, како би било што 
мање преклапања. 
– Календар такмичења је веома згуснут у другом полугодишту, и вероватно намењен томе да се 
деца дезоријентишу и усмере на мањи број предмета. Постоји могућност да се календар 
развуче. Бесмислено је да се сва окружна такмичења одржавају у марту, а школска година траје 
до јуна – истиче Оливера Крупеж и подсећа да је испред Подружнице Друштва за српски језик 
Моравичког округа у више наврата писала на бројне адресе са молбом да се не поклапају 
такмичења из физике и српског, што је, како каже, постала традиција. 
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Кроз програме Покрајинске владе 600 новозапослених 
      
На евиденцији незапослених у Војводини на почетку године је, по подацима из Статистичког 
билтена Националне службе за запошљавање, било 135.149 незапослених. 
 
По истом извору, на крају прошлог месеца у Војводини је било 115.310 незапослених, што значи 
да је за првих десет месеци ове године до посла дошло 19.839 људи. 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи с Покрајинском службом за 
запошљавање и филијалама НСЗ-а у Војводини, 27. јула ове године започео је реализацију 
програма активне политике запошљавања по јавним позивима. Реализација улази у финалну 
фазу, већина уговора с корисницима је већ потписана у њиховим матичним филијалама НСЗ-а, 
а уплаћене су и прве паре. 
У оквиру активне политике запошљавања у Војводине ове године акценат је стављен на 
запошљавање младих високообразованих кадрова из категорије дефицитарних професија. Са 
120 милиона динара субвенција обезбеђено је запошљавање око 600 лица кроз моделе 
самозапошљавања, новог запошљавања код послодаваца, те упошљавања путем јавних радова. 
309 лица запослено код 175 послодаваца 
Пројектима субвенција усмерено је 45,3 милиона динара и тако омогућено самозапошљавање 
161 лица, почетника с одрживом бизнис-идејом, с посебним акцентом на женама и особама с 
инвалидитетом. Старосна структура те групације показује да је 47 лица млађе од 30 година, да 
оних између 30 и 50 година има 85, а самозапослених старијих од пет деценија је 29. 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам је у подршци тој старосној групи посебно 
тежио да помогне особама којима недостаје још неколико година до остваривања права на 
пензију. 
115 незапослених на 59 пројеката јавних радова 
С око 60 милиона динара 309 лица запослено је код 175 послодаваца, истовремено 
релаксирајући послодавце од прилично високих фискалних намета, што је и порука 
законодавцима да су нижи порези један од услова развоја привреде. У Покрајинском 
секретаријату за привреду указују на то да је износ субвенција одговарао износу пореза и 
доприноса обрачунатих на минималну просечну зараду за годину. 
Покрајина је с 15 милиона динара омогућила да 115 незапослених дође до зараде на одређено 
време преко 59 пројеката јавних радова. Њима је омогућено не само да остваре зараду 
неколико месеци већ и да добију припадајуће путне трошкове радећи на уређењу еколошког, 
урбанистичког и административног амбијента локалних самоуправа у Војводини. 

 
 
 
„Нова крв” и покретачка снага заједнице 
Покрајински секретаријат за привреду настојао је да ове године избегне традиционалне форме 
субвенција намењене великим компанијама па је акценат стављен на запошљавање 
дефицитарних занимања, као и на женско и социјално предузетништво и запошљавање 
младих и угрожених друштвених категорија. Закључено је да су управо они „нова крв” и 
покретачка снага заједнице у којој живе. Овогодишњи пројекти су имали и посебну социјалну и 
демографску компоненту да би се млади предузетници и стручњаци охрабрили да остану у 
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својој земљи и свом граду или општини јер је омогућавање изгледа за рад и професионално 
напредовање у њиховим матичним срединама битан предуслов за то. 

 
Покрајина је ове године први пут посебно стимулисала запошљавање дефицитарних кадрова 
код којих је препозната теденција економске миграције ка иностранству. За запошљавање на 
неодређено време лекара, стоматолога, медицинског особља, инжењера и осталих 
дефицитарних занимања, Покрајинска влада је издвојила бесповратну субвенцију од 930.000 
динара. Тај модел запошљавања високообразованих кадрова и квалификованих радника 
примењив је и у оквиру сличних пројеката Развојне агенције Војводине и Србије, али и других 
релевантних институција. 
Љ. Малешевић 
 

 
 

Производња у Фијату завршена за ову годину 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Производња у фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија за ову годину је 
завршена, а радници ће бити на одмору до краја децембра, речено је агенцији Бета 
у Самосталном синдикату ФЦА у Крагујевцу. 
Председник синдиката Зоран Марковић рекао је да је у ФЦА јуче завршена производња у две 
смене, док ће у понедељак радити само прва смена монтаже како би се припремиле траке за 
дужу паузу. 
Марковић је рекао да ће одмор почети раније него претходних година, када је производња 
прекидана од средине децембра до божићних празника. 
за то смањена тражња возила, али и Фијатова рачуница да је боље направити један "дужи 
прекид, уместо више краћих прекида". 
"Јесмо забринути и очекујемо да ускоро сазнамо какви су планови менаџмента за фабрику у 
Крагујевцу. Како је договорено са премијерком Србије Аном Брнабић, менаџери ФЦА треба да 
изнесу планове производње до краја децембра или почетком јануара", рекао је Марковић. 
У синдикату су рекли да су предстојећу паузу "покрили" са 15 дана колективног годишњег 
одмора и шест дана плаћених са 65 посто, а радници ФЦА од августа до 1. јануара 2019. године 
искористће укупно 40 дана колективног одмора. 
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