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СЛОБОДНА ЕВРОПА 

Фиат обуставио производњу у Србији због недостатка делова из Кине 

 

У компанији Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) јуче, 13. фебруара, је прекинута производња 
због недостатка делова за уградњу који стижу из Кине, речено је Радију Слободна Европа (РСЕ) 
у синдикату крагујевачке фабрике. Агенција Ројтерс јавља да је то прва обустава рада у 
аутомобилској индустрији у Европи од појаве коронавируса. 

Планом производње за фебруар, у овој недељи су била предвиђена четири радна дана, али због 
све израженијег недостатка делова из Кине, неизвесно је да ли ће план бити реализован. 

Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката ФЦА рекао је РСЕ да је због недостатка 
делова за уградњу дошло до измене плана и да ће, уколико буде нормализовано снабдевање, 
производња модела „500Л“ бити настављена у уторак, 18. фебруара. 

"Планирано је да од уторка радимо без прекида, до краја месеца, али ако се проблеми изазвани 
корона вирусом наставе, пауза може да буде и дужа", рекао је Марковић. 

Из ФЦА је саопштено да су у процесу обезбеђивања залиха делова који недостају. 

Планирани прекид рада у крагујевачкој фабрици, где ФЦА производи аутомобил Фиат 500Л, 
померен је, према речима портпарола италијанско-америчког произвођача аутомобила, јер 
недостају делови за аудио систем. 

Он је додао да се у аутомобиле широм света уграђују делови произведени у Кини и да је због 
проблема које је у тој земљи изазвала епидемија корона вирусом, производња аутомобила 
прекинута у многим фабрикама широм света. Кинеска провинција Хубеи, епицентар 
коронавируса, главна је тачка за производњу и испоруку делова возила. 

Хyундаи је раније овог месеца суспендовао производњу у Јужној Кореји због коронавируса, 
чиме је постао први велики произвођач аутомобила који је то направио ван Кине. 

Хyундаи и сестра фирма Киа Моторс објавили су у понедељак да ће повећати производњу у 
Јужној Кореји од ове недеље. 

Овогодишња производња фијата „500Л“ у фабрици у Крагујевцу почела је после једномесечне 
паузе 15. јануара, а већ тада су „укалкулисали“ повремени прекиди због „усаглашавања 
производње са продајом“ тог модела. 
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Током 2019. године фабрика у Крагујевцу је у више наврата прекидала производњу аутомобила 
због слабе продаје, пре свега на америчком тржишту, али и због изостанка раније најављиваног 
извоза у Руску Федерацију. 

Према наводима домаћих медија запослени у крагујевачкој фабрици током прошле године 
провели су на плаћеном одсуству 132 дана, а када се томе додају годишњи одмори, празници и 
нерадни дани викендом, производне траке нису радиле дуже од пола године. 
 

 

Погинуо радник у центру Београда 
 
Мушкарац (61) погинуо је данас у Београду када је пао са грађевинске скеле, потврђено је 
агенцији Бета у Хитној помоћи.      

Како наводе, мушкарац је пао са велике висине на градилишту у улици Војводе Миленка ББ. 

До несреће је дошло у око 15.40, а Хитна помоћ је констатовала смрт. 

 

 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈОШ ГОДИНУ ДАНА Влада РС одговорила на 
захтеве синдиката 

 ВАЛЕНТИНА МИШЉЕНОВИЋ 

Посебни колективни уговор за запослене у локалној самоуправи у РС наставиће да важи у 

наредних годину дана, а продужење уговора требало би ускоро да буде и озваничено. 

Влада Српске је данас донела закључак у којем је навела да је сагласна да се продужи рок 

важења Посебног колективног уговора за ову област на годину дана, те да се о захтевима 

синдиката у вези с Посебним колективним уговором разговара у наредном периоду. 

Продужење важења колективног уговора од Владе РС су, подсећамо, званично затражила оба 

синдиката у овој области – Синдикат управе РС и Синдикат локалне самоуправе, управе и 

јавних служби РС, наводећи да у супротном локалне заједнице у Српској неће имати правног 

http://sport.blic.rs/autori/valentina-misljenovic
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основа за обрачун и исплату зарада за око 5.500 запослених у градским и општинским 

управама. 

Посебни колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе са Владом РС 

потписан је 2017. године, са трајањем од 3 године, а истиче у фебруару. 

– Добили смо незваничну информацију да је Влада спремна да уђе у разговоре са синдикатом о 

посебном колективном уговору, а званичан позив очекујемо ускоро. Наш захтев остаје свакако 

и подизање плата за запослене – истиче председник Синдиката управе РС Божо Марић. 

Он је подсетио и да ће Синдикат управе РС у понедељак, 17. фебруара, у Добоју организовати 

састанак са синдикалним представницима из јединица локалних самоуправа на којем ће 

донети смернице за даље деловање у преговорима са Владом РС. 

– Одржали смо и састанак с градоначелником Бањалуке Игором Радојичићем када му је 

предочено да ће било какав подзаконски акт о платама наићи на осуду Синдиката управе и ми 

ћемо га сигурно оборити на Уставном суду. До сада смо оборили три правилника о платама, јер 

је закон о службеницима и намештеницима експлицитно дефинисао да се права уређују 

посебним колективним уговором – рекао је Марић раније. 

Захтеве својих чланова данас је изнео и Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби 

РС. 

Председник овог синдиката Бранко Зеленовић рекао да очекује да се продужи важење 

Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи на годину дана, али и да у 

овој години плате буду повећане за најмање 10 одсто. 

– Током претходне године имали смо низ састанака с представницима Министарства управе и 

локалне самоуправе, а одржали смо један и ове године на којем смо заједнички донели одлуку 

да се овај уговор продужи на годину дана – изјавио је Зеленовић. 

Он је рекао и да већ следеће седмице очекује потписивање уговора. По његовим речима, захтев 

да плата буде повећана за најмање 10 одсто подржавају и представници Савеза општина и 

градова РС. 

Подсетио је да плате запосленима у локалној самоуправи у Српској нису повећане у протеклих 

10 година. 
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Сагланост за повећање плата? 

Бранко Зеленовић сматра и да ће, када буде потписивање колективног уговора, Министарство 

локалне управе и самоуправе РС дати сагласност да све јединице локалне самоуправе које 

имају средстава у свом буџету могу повећати плату запосленима у локалној самоуправи 


