
 

 

 

 

  

 
„FIAT АУТОМОБИЛИ СРБИЈА“ Д.O.O. КРАГУЈЕВАЦ 

Г-дин Antonio Cesare Ferrara, директор 
 

Косовска 4 
34000 Крагујевац 

 
Поштовани, 
 
У вези са Вашим дописом од 29.11.2013. године, а који се односи на Ваш захтев за исплату 
додељених средстава у износу од ЕУР 6 милиона, по основу раније закљученог Протокола о 
регулисању међусобних односа између Републике Србије и „FIAT аутомобили Србија“ д.о.о. 
Крагујевац, обавештавамо Вас о следећем: 

1) Протокол о регулисању међусобних односа којим се уређују међусобна права и обавезе 
Републике Србије и „FIAT аутомобили Србија“ д.о.о. Крагујевац (ФАС), поводом 
додатног улагања и запошљавања, Усвојен је закључком Владе РС 05 Број 023-2397/2013-
01, од 21.03.2013. године, на предлог Министарства финансија и привреде; 

2) Предметним протоколом ФАС се обавезује да спроведе додатно запошљавање радника 
преко броја предвиђеног Уговором, од најмање 600, а највише 1.400 нових запослених, 
као и да спроведе додатно инвестиционо улагање преко висине инвестиција предвиђених 
Уговором, у износу од ЕУР 10 милиона; 

3) У том смислу, ФАС ће отворити не мање од 600 нових радних места, преко броја радних 
места предвиђених Уговором, односно запослити не мање од 600 нових радника на 
неодређено време и то до краја 2013. године и звршити додатно улагање у износу не 
мањем од ЕУР 10 милиона; 

4) Обавеза Републике Србије у вези са наведеним додатним запошљавањем и инвестицијама 
из претходних ставова ове информације је у виду новчане подршке у износу од ЕУР 6 
милиона у 2013. години. 
 

Уз наведени захтев, Министарству привреде достављен је извештај ревизорске куће 
PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд (PwC) од 24.05.2013. године чија је садржина анализа 
броја запослених. Увидом у извештај закључено је следеће: 

1) Табела приказана на страни 4. наведеног извештаја је нејасна јер се из исте не може 
закључити колики је број запослених ФАС имао сваког месеца од маја 2009. године до 
данас; 

2) Из табеле на страни 4. такође није јасно да ли колона III (No. of employees with Permanent 
contracts) приказује број запослених или број новозапослених; 
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3) Према извештају PwC, у марту 2013. године када је потписан протокол, ФАС је имао 3.059 
запослених, од тога 567 запослених на одређено и 2.492 запослена на неодређено време; 

4) Чланом 1 Протокола, ФАС се обавезао да спроведе додатно запошљавање радника од 
најмање 600 нових запослених, следи 3.059 + 600 = 3.659; 

 

Министарству привреде достављен је и извештај ревизорске куће PricewaterhouseCoopers д.о.о. 
Београд (PwC) од 28.11.2013. године чија је садржина анализа додатних улагања. Увидом у 
извештај закључено је да достављени извештај не представља периодичан финансијски извештај 
у складу са Међународним рачуноводстваним стандардима о састављању периодичних 
финансијских извештаја, закључно са 30.09.2013. године, те није могуће утврдити тачност 
извршених улагања од стране ФАС на одговарајућим рачуним у пословним књигама који се воде 
по законима Републике Србије. 

Пошто се већ приближава крај пословне 2013. године неопходно је да ФАС састави комплетан 
финансијски извештај за 2013. годину према Међународним финансијским стандардима како би 
се омогућила независна ревизија финансијских извештаја за утврђивање тачног стања извршења 
обавезе улагања, као и да достави доказ да у тренутку подношења захтева за исплату додељених 
средстава има 3.659 запослених.  

Министартво ће извршити своју обавезу рефундације средстава у складу са Протоколом, након 
што привредно друштво „FIAT аутомобили Србија“ д.о.о. Крагујевац достави доказе о испуњењу 
својих обавеза. 
 
С поштовањем, 
 
 
 
       М И Н И С Т А Р  
 

Саша Радуловић 
 

 


