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Запослени у "Гоши" сутра почињу с радом, штрајк замрзнут 
Извор:Танјуг 

 

Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, после скоро двомесечног 
штрајка, вратиће се сутра на радна места пошто су потписали споразум са руководством 
фабрике о покретању процеса производње. 
Како је у изјави за Танјуг рекао шеф штрајкачког одбора у "Гоши" Милан Вујчић, генерални 
штрајк није окончан, већ замрзнут, а биће настављен уколико послодавац не испоштује 
споразум. 
Споразумом је предвиђено да се дуг на име неисплаћених зарада радницима измири у 16 
месечних рата, почев од овог месеца, али и да редовне зараде буду исплаћиване сваког месеца. 
Договорено је и да сви радници, који су учествовали у штрајку, добију накнаде за протеклих 
месец и по дана, у складу са Законом о штрајку. 
 

 

 

 
 

Форд отпушта 20.000 радника широм света? 
Извор:Танјуг 

 

ДИРБОРН (САД) - Амерички аутомобилски гигант Форд спрема се да угаси хиљаде радних 
места широм света, а очекује се да ће смањити око 10 одсто глобалне радне снаге, извештава 
Волстрит Џорнал. 
Један извор је потврдио за агенцију АФП да се наредних дана планира велика сеча радних 
места у Форду, која ће погодити чак 20.000 радника. 
Други највећи произвођач аутомобила у Америци тренутно запошљава око 202.000 људи 
широм планете. 
Ова најава долази у време док се компанија бори са успоравањем продаје након неколико 
година раста. 
У априлу ове године, Форд је продао 214.695 возила, или за око 7,2 одсто мање него у истом 
месецу 2016. 
Фордов портпарол Мајк Моран изјавио је да су непосредни циљеви компаније да „подупре 
стубове профита у основној делатности, да трансформише традиционално слабије области у 
свом основном пословању и да агресивно, али паметно улаже у нове могућности”. 

http://www.politika.rs/
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У том смислу, Форд ће уложити напоре за „смањење трошкова како би постао што виталнији и 
ефикаснији”, рекао је Моран, који није коментарисао новинске написе о знатном смањењу 
броја запослених, наводи француска агенција, преноси Танјуг. 
 
 

Радници „Гоше” прекидају штрајк 
Аутори: П.О./Танјуг 

 
Радници „Гоше” после скоро два месеца штрајка у уторак настављају са радом, пошто им је 
исплаћено 25.000 динара, од укупно 90.000 динара, што је био захтев штрајкача на име 
заосталих плата, јавља ТВ Н1. Претходне недеље радницима је уплаћено 35.000 динара, а 
преосталих 30.000 динара им је обећано идуће недеље, објављено је на сајту ове телевизије. 
Радници Фабрике шинска возила „Гоша” из Смедеревске Паланке, који су у генералном 
штрајкују већ 45 дана, чекали су исплату на основу договора постигнутог протекле седмице 
између бивших власника фабрике и представника владе Србије. 
По том договору неисплаћене зараде, које по раднику износе од 600.000 до 700.000 динара, 
треба да буду исплаћене у 16 месечних рата почев од 1. јуна. Поред неисплаћених зарада „Гоша” 
радницима није уплаћивала ни доприносе за пензије, а нису им оверене ни здравствене 
књижице. 
Исплата дуга у 16 рата 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Радници Фабрике шинских возила „Гоша” из Смедеревске 
Паланке, после скоро двомесечног штрајка, вратиће се на радна места пошто су потписали 
споразум са руководством фабрике о покретању процеса производње. 
Како је у изјави за Танјуг рекао шеф штрајкачког одбора у „Гоши” Милан Вујчић, генерални 
штрајк није окончан, већ замрзнут, а биће настављен уколико послодавац не испоштује 
споразум. 
Споразумом је предвиђено да се дуг на име неисплаћених зарада радницима измири у 16 
месечних рата, почев од овог месеца, али и да редовне зараде буду исплаћиване сваког месеца. 
Договорено је и да сви радници, који су учествовали у штрајку, добију накнаде за протеклих 
месец и по дана, у складу са Законом о штрајку.  
 
 

Најмања пензија због најниже основице осигурања 
Аутор: Марија Бракочевић 

 

Највећи број пољопривредних осигураника уплаћује најнижу прописану основицу која за 2017. 

износи 23.229 динара доприноса. – То највише утиче на висину њихове пензије 

Најнижа пољопривредна пензија износи 10.735 динара. На тај минимални месечни износ у Ср-
бији је „осуђено” 191.704 грађанина. Од тог броја су 155.622 старосни пензионери, 13.827 инва-
лидски, док су 22.255 корисници породичне пензије. 
Многи корисници се често питају зашто су баш  пољопривредне пензије најниже у Србији, а у 
Фонду за пензијско и инвалидско осигурање напомињу да осигураници пољопривредници 
уплаћују допринос на најнижу основицу осигурања, а то се директно одражава на висину њихо-
вог пензионог чека у моменту остваривања права. 
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"Гоша" од сутра поново ради  
Извор:Бета 
 
Запослени у Фабрици шинских возила "Гоша" сутра, у уторак, 16 маја, поново почињу да раде 
пошто су штрајковали дуже од месец и по. 
Они су споразум о покретању процеса производње потписали с генералним директором 
фабрике Милутином Шћепановиће. 
Како сазнаје Радио Београд, споразумом је предвиђено да се неисплаћене плате запосленима 
исплате у 16 месечних рата, почев од маја, а да редовне плате буду исплаћиване "месец за 
месец". 
Споразумом се гарантује да ће сви радници који су учествовали у штрајку добити накнаде и за 
протеклих месец и по, у складу са Законом о штрајку. 
По речима председника штрајкачког одбора у "Гоши" Милана Вујчића, радници се сутра 
враћају на посао, али ће штрајкачки одбор наставити да заседа. 
- Штрајк нисмо окончали већ замрзнули, тако да у случају да послодавац прекрши Споразум 
који смо потписали, истог тренутка настављамо са генералним штрајком - изјавио је Вујчић за 
Радио Београд. 
Радници су споразумом затражили од послодавца и да им формално потврди да је у току 
регулисање доспелих обавеза фирме према буџету Републике Србије, као и да се ради на 
повезивању стажа запослених у Фабрици шинских возила. 
 
 

Већина радника РТК прихватила добровољни одлазак уз социјални 
програм  
Извор:Бета 
 
Од 59 радника Радио-телевизије Крагујевац (РТК), њих 49 прихватило је добровољни одлазак 
из тог медија уз социјални програм за чију реализацију држава треба да издвоји око 22,5 
милиона динара, изјавила је данас директорка РТК-а Ирена Величковић. 
Она је агенцији Бета казала да су социјални програм прихватила 24 радника сектора технике, 
15 новинара и 10 запослених у администрацији. 
- Највише запослених, њих 39, определило се за добровољни одлазак уз исплату од по 200 евра 
по години радног стажа, десет се изјаснило за одлазак на начин који је утврђен по Закону о 
раду, а није било пријављених за социјални програм уз исплату шест просечних бруто зарада - 
казала је Ирена Величковић. 
Директорка је навела да су запослени у РТК у "драматично тешкој финансијској ситуацији" 
пошто нису примили плате од маја прошле године и да им је зато новац од социјалног 
програма преко потребан. 
- Комплетна документација за социјални програм предата је у петак Министартству рада и 
заспослени очекују његову брзу реализацију, с обзиром да су таква уверавања добијена раније у 
Министарству привреде у преговорима представника синдиката Независност и запослених - 
рекла је Ирена Величковић. 
Спровођење социјалног програма очекује и град Крагујевац чији је градоначелник Радомир 
Николић донео Закључак да се по окончању социјалног програма затражи сагласност Владе 
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Србије за пренос удела из државног регистра граду Крагујевцу, до стицања услова за нову 
приватизацију. 
Пренос оснивачких права подразумева да ће град Крагујевац измирити обавезе према 
запосленима у роковима предвиђеним условима социјалног програма, као и према 
повериоцима. 
Уговор о продаји капитала са купцем Радио-телевизије Крагујевац Радоицом Милосављевићем, 
раскинут је 25. јануара због непоштовања обавеза а капитал РТК прешао је у државни регистар 
акција и удела. 
РТК не емитује програм од 7. децембра 2016.године, рачун предузећа је у блокади од августа 
прошле године, а због неизмирених дуговања одузете су и дозволе за емитовање. 
Више од 10.000 грађана потписало је петицију којом су затражили опстанак Радио-телевизије 
Крагујевац, као кључног извора информисања за територију Крагујевца и Шумадије. 
 

 

 
 

Радници "Гоше" прекинули штрајк  
Аутор:Ј. И. 

 

У Фабрици вагона у Смедеревској Паланци у наредних десет дана требало би да се оконча 
исплата укупно 100.000 динара по раднику, што је био први захтев 
ШТРАЈК у фабрици шинских возила "Гоша" је после скоро два месеца окончан. Штрајкачки 
одбор остаће у заседању како би надгледао испуњење договора с послодавцем. 
- Штрајк од уторка престаје, што значи да су дозвољене све радне активности, али се 
штрајкачки одбор не распушта. У наредних десет дана требало би да се оконча исплата укупно 
100.000 динара по раднику, што је био први захтев. Након тога, све договорено с послодавцем 
ћемо пратити - каже Бојан Ђорђевић из штрајкачког одбора "Гоше". 
Радницима се дугује у просеку по 600.000 динара. Договорено је да се дуговања исплате у 16 
месечних рата. Запослени су раније добили уверавања да ће им бити повезан радни стаж 
уколико бивши власници фабрике хипотеком гарантују исплату дуга за пензијско и социјално 
осигурање у наредних пет година. Словачка ЖОШ "Трнава", наиме, држави дугује око четири 
милиона евра на име неплаћених пореза и доприноса. Радници "Гоше" штрајкују од 27. марта 
јер им се дугује око 20 зарада.  
 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

Запослени у Гоши сутра почињу с радом, штрајк замрзнут 
Извор:Танјуг 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА: Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске 

Паланке, после скоро двомесечног штрајка, вратиће се сутра на радна места пошто су 

потписали споразум са руководством фабрике о покретању процеса производње. 

Како је у изјави за Танјуг рекао шеф штрајкачког одбора у "Гоши" Милан Вујчић, генерални 
штрајк није окончан, већ замрзнут, а биће настављен уколико послодавац не испоштује 
споразум. 
Споразумом је предвиђено да се дуг на име неисплаћених зарада радницима измири у 16 
месечних рата, почев од овог месеца, али и да редовне зараде буду исплаћиване сваког месеца. 
Договорено је и да сви радници, који су учествовали у штрајку, добију накнаде за протеклих 
месец и по дана, у складу са Законом о штрајку. 
 

 

 
 

Милановић: Бујошевић мора да оде 
Пише: Б. Ц. 
 
Агенција за мирно решавања спорова донела је решење да руководство РТС мора да се састане 
са представницима синдиката, након што је директор РТС одбио да то учини, истиче за Данас 
Драган Милановић, главни повереник синдиката Независност у РТС. 
Он напомиње да је наложено да руководство РТС мора да сарађује са синдикатима и да би први 
састанак требало да се одржи данас у присуству “миритеља” којег шаље Агенција за мирно 
решавања спорова. 
- Раније најављени једносатни штрајк упозорења упркос свему и даље припремамо за сутра у 13 
часова, али уколико се постигне договор, размислићемо да ли ћемо га одложити. Наши захтеви 
су поткрепљени законом, односно за све захтеве имамо упориште у законским нормама, 
напомиње Милановић. 
Он додаје да је све последица погрешног вођења уређивачке политике, да је потпуно урушена 
независност РТС и да би директор Бујошевић морао да оде са тог места. 
Синдикат је јуче саопштио да ће се штрајк упозорења одржати у складу са Законом о штрајку, 
иако је генерални директор навео да је штрајк незаконит због кршења члана 12. Закона о 
штрајку. 
Синдикат, подсетимо, захтева "враћање 10 одсто незаконито отетих зарада у Јавној медијској 
установи РТС, потписивање споразума о динамици исплате ових 10 одсто из претходног 
периода и повећање зарада кроз измену Колективног уговора код послодавца". Синдикат под 
тим подразумева повећање цене рада, повећање топлог оброка, повећање регреса и корекцију 
коефицијената за поједина занимања. 
Захтева се и учешће синдиката у изради нове Систематизације и организације РТС, као и 
пријем у сталних радни однос свих хонорарних сарадника. 
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Генерални директор РТС Драган Бујошевић оценио је пре неколико дана да одлука Синдиката 
РТС "Независност" о ступању у штрајк упозорења "није донета у складу са одредбама Закона о 
штрајку", али да је послодавац спреман да одговори на постављене захтеве. 
Најављен штрајк упозорења у РТВ 

Одбор повереника Синдиката "Независност" у Радио-телевизији Војводине саопштава да је 
донео одлуку о ступању у једночасовни штрајк упозорења 17. маја. У саопштењу синдиката се 
истиче да је одлука донета због тога што руководство РТВ није реаговало на ранија отворена 
писма која су им упућена у вези са проблема у том јавном сервису. Синдикат "Независност" је 
навео да су штрајкачки захтеви враћање 10 одсто незаконито умањених зарада, потписивање 
споразума о динамици исплате тог новца из претходног периода, повећање зарада кроз измену 
Колективног уговора и корекцијом коефицијената код појединих занимања. Како се наводи, 
последњи захтев односи се на пријем свих сарадника ангажованих преко агенције у стални 
радни однос. Штрајк ће трајати од 12 до 13 часова, а прикључиће му се запослени на Радију 
Нови Сад и Омладинском радију.  
 
 
 

"Сурово кажњавање радника због синдикалне борбе" 
Пише: С. Ч. 
 
Покрет „7 захтева“ позвао је грађане да сутра,16. маја, спрече заказано исељење бивших 
радника „Трудбеника“ Воје Јокића и Војимира Луковића и њихових породица из објеката за 
смештај радника у улици Лунета Миловановића 6 на Коњарнику. 
- Позивамо све грађане да заједно са комшијама и колегама Јокића и Луковића, спрече ово 
исељење окупљањем на поменутој адреси 16. маја у 8.00х. На овај начин желимо да изразимо 
солидарност и истрајност у борби за други од укупно седам захтева („Заштита животног 
стандарда становништва“) за чије испуњење се наш покрет залаже. Ми смо, попут других 
организација, убеђени да је овај покушај исељења само још један облик суровог кажњавања 
бивших радника „Трудбеника“ због њиховог супротстављања пљачки у приватизацији. 
Подестимо, да су радници „Трудбеника“ током 2009/10. године водили једну од најупорнијих и 
најдоследнијих борби против корупције у приватизацији у Србији - истиче се у саопштењу "7 
захтева". 
У саопштењу се наводи да је Воја Јокић, један од двојице радника чијој породици је за 16. мај 
заказано исељење, био члан штрајкачког одбора који предводио борбу за одбрану радних места 
у „Трудбенику“ и крова над главом станара "самачких хотела". 
- Због своје борбе радници су кажњени избацивањем са посла и из станова. Након што је 
приватизација одвела Трудбеник у стечај 2011. године, прогон станара објеката за смештај 
радника Трудбеника у Крњачи, на Новом Београду и Коњарнику наставио је стечајни 
управник. О плановима извршитеља за 16. мај најбоље говори чињеница да је Војимиру 
Луковићу, пензионеру који је целог живота радио у „Трудбенику“, који је изградио хиљаде 
станова широм бивше Југославије и који данас нема други кров над главом, полиција након 
достављања закључка о исељењу одузела пиштољ, а извршитељ му је запретио да ће у случају 
да 16. маја пружи отпор проћи "као у Савамали" - закључује се у саопштењу овог покрета. 
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Радници одустали од захтева да добију три неисплаћене зараде 
Пише: Г. Влаовић 
 
Након шест и по месеци штрајка запослени у циглани Ресава Свилајнац остварили су свој 
основни захтев да нови власник, фирма Машинац "НМ 84" из Краљева, преузме фабрику од 
некадашњег закупца Статус интеграла, такође из тог града. 
У петак 12. маја је дошло до примопредаје циглане у руке стечајног управника који ју је одмах 
предао новом власнику, фирми "Машинац НМ 84" која је раније купила фабрику као део 
стечајне масе. Нови власник је одмах поднео захтев да се циглани поново укључи струја која је 
исечена јер бивши закупац није измиривао рачуне. У фабрици се тренутно обављају припреме 
за ремонт и очекује се да ће производња почети за петнаестак дана, односно 1. јуна - каже за 
Данас Игор Недељковић, члан Штрајкачког одбора у циглани Ресава Свилајнац. 
Наш саговорник додаје да су штрајкачи морали да одустану од свог другог захтева а то је 
исплата заосталих зарада које им дугује некадашњи послодавац. 
- Статус интеграл је предао захтев за УППР. Неизвесно је шта ће бити са тим предузећем, али 
неумитно је да ће се ићи на измирење поверилаца што значи да бисмо ми морали да водимо 
дуготрајну правну борбу за три заостале зараде, а и питање је да ли би их икад и наплатили. 
Одлучили смо се да не улазимо у тај процес јер је ће нови власник да нам исплати једну плату 
као вид стимулације, а најважније нам је да је обављена примопредаја фабрике и да она ускоро 
креће са производњом - објашњава Недељковић. 
Подсећања ради, Данас је био први медиј који је објавио информацију о штрајку седамдесетак 
запослених у циглани Ресава Свилајнац започетог 1. новембра прошле године због одбијања 
закупца циглане да преда фабрику новом власнику и неисплаћених зарада. Циглана је била у 
закупу компаније Статус интеграл чији је власник Предраг Радоњанин из Македоније. Радници 
Ресаве Свилајнац тврде да је он само фиктивни газда који је на ту позицију постављен од 
стране правог власника Стефана Микића, сина Предрага Микића, некадашњег саветника 
Томислава Николића, председника Србије који је недавно изненада преминуо. На тендеру у 
јуну прошле године држава је из стечаја продала предузеће Јарчујак промет (у чијем је саставу 
и циглана Ресава Свилајнац) конзорцијуму физичких и правних лица у коме је била и фирма 
Машинац НМ84 за два милиона евра. 
Решењем директора предузећа Статус интеграл запослени су 21. јула прошле године послати на 
колективни годишњи одмор. По завршетку одмора 8. августа, послодавац је одбио да 
запослене врати на посао, а приватно обезбеђење им је онемогућавало улазак у фабрику. Иако 
је уговор о закупу са Статус интегралом раскинут још 23. јуна прошле године, нови власник је 
ушао у посед фабрике тек након правоснажних судских одлука - то јест пре четири дана. 
 
 

Дозволили синдикат, али плате не враћају радницима 
Пише: Љиљана Буквић 
 

* Више од 600 радника приступило синдикату * Бивши радник Владимир 

Божиновић поднео кривичну пријаву против шефа због физичког малтретирања * 

Било више случајева мобинга, само један завршен у корист радника 

После две рунде преговора, пословодство фабрике Фалк Ист у Књажевцу дозволило је данас 
радницима да се синдикално организују, али им није испунило главни захтев за исплату 
"закинутих" зарада за април.  
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Смањење за 5.000 динара већину плата у овој фабрици спустила је на ниво нижи од 
минималца. То је био главни окидач који је већину од 800 запослених у овој фирми натерало 
прошлог четвртка на штрајк. 
Раднике Фалк Иста данас је пре шест сати ујутру на капијама фабрике сачекао списак 
"неподобних", односно оних који су привремено суспендовани са посла због тога што у петак 
нису желели да се потпишу да су против обуставе рада. 
Осим смањења зараде, радници су се побунили и због неплаћеног прековременог рада, као и 
"нереално подигнутих норми", које су, како тврде, за 18 месеци "скочиле" за 80 одсто. Јуче 
ујутру велика већина њих, више од 600, потписало је и приступницу синдикату УГС Слога. 
Подршку радницима фабрике, једне од малобројних у граду од 18.000 становника, пружило је 
и готово 2.000 грађана. Они су, уз повике и звиждуке, прошетали од фабрике до зграде 
општине. Према наводима преговарача у име радника, у фабрику је током данасрашњег дана 
требало да стигне и власник из Италије. 
- Још ништа није договорено, на првом састанку речено је да пословодство одобрава 
синдикално организовање, прихваћени су још неки мањи захтеви који се тичу прековременог 
рада, али није било договора да се радницима исплати 50 евра колико им је закинуто од 
априлске плате - каже за Данас Жељко Веселиновић, председник УГС Слога. 
Клупко у књажевачкој фабрици обуће почело је да се одмотава, радници тврде да је било више 
случајева мобинга у фирми, да је чак било и неколико кривичних пријава које су поднете, али 
да је само једна радница успела да добије Фалк Ист на суду и да добије одштету. Она је тужила 
компанију због тога што јој шеф није дозволио да оде у тоалет. Међутим, Владимир Божиновић 
није био те среће и његова пријава против у том тренутку надређеног Ђанија Бризија, није 
прошла на суду. Како за Данас каже, њега је Ђани у два наврата физички нападао, први пут 
није отишао у полицију, други пут је, ипак, одлучио да то уради. До сукоба је дошло на радном 
месту. 
- Објашњавао нам је свима како се ради са ципелама, односно шта треба да урадимо како се не 
би поцепале. Када сам на ту његову причу ја одговорио са "си", што на италијанском значи "да", 
он је почео да псује, рекавши да ће да ми ишчупа руку из рамена ако све не буде онако како је 
рекао и тражио је од мене да изађем напоље да се бијемо - каже Божиновић. 
Он тврди да га је Ђани гурнуо, уносио му се у лице и псовао, као и да се све то десило наочиглед 
многобројних сведока, те да су све снимиле и надзорне камере у фабрици. Божиновић је случај 
пријавио директору, потом и полицији. 
- Из полиције су затражили снимак камера, а у фабрици су им рекли да камере не раде, што 
није било тачно. Била су два сведока у моју корист, иако их је било много више, многи нису 
хтели ни смели да причају. Суд је одбацио моју пријаву, рекавши да нема кривичне 
одговорности и да могу да тужим по приватној тужби - напомиње Божиновић. 
Он каже да је пре него што ће добити отказ пре годину и по дана, када се све ово и десило, у 
фирми провео пуних 13 година и да никада нико од шефова није имао проблем са њим. Те 
2015. остао је без посла, а за непуне две недеље остаће и без ствари у кући. Због дуга за кредит 
од 240.000 динара ствари из његове куће иду на лицитацију, а извршитељи су већ, како каже, 
пописали све што има. 
- Док сам радио, рате сам редовно исплаћивао, сада се нагомилало 240.000 динара дуга и 26. 
маја је лицитација, а већ следећег дана продаја. Већ су ми пописали компјутер, витрину и још 
неке ствари у кући - истиче Божиновић. 
О његовом случају, али и ситуацији која је тренутно у фабрици, радницима који се жале на 
услове за рад, неисплаћене зараде и "нереалне норме", питали смо пословодство, али одговоре 
на питања нисмо добили, иако смо их слали и данас и још у петак. 
Фалк Ист је 2004. приватизовао књажевачку Леду, као и још две фабрике у Србији - 
зрењанинску Кожару и Фрушку Гору из Руме. 
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Инспекција рада у фабрици? 

На захтев менаџмента данас је у фабрику дошла и инспекција рада, која је наводно утврдила да 
није било пропуста, односно да је исплата зарада била урађена у складу са законом. Наш лист 
је послао питања инспекцији рада, али до заклданасња овог броја одговоре нисмо добили. 
 
 

Радници Гоше сутра почињу са радом 
Пише: ФоНет/Н1 
 
Радници после скоро два месеца штрајка у уторак настављају са радом, пошто им је данас 
исплаћено 25.000 динара, од укупно 90.000, што је био захтев штрајкача на име заосталих 
плата, јавља телевизија Н1. 
Претходне недеље радницима је уплаћено 35.000, а преосталих 30.000 динара им је обећано 
идуће недеље. 
Радници Фабрике шинска возила “Гоша” из Смедеревске Паланке, који су у генералном 
штрајкују већ 45 дана, како јавља Н1, чекали су исплату на основу договора постигнутог 
протекле седмице између бивших власника фабрике и представника Владе Србије. 
По том договору неисплаћене зараде, које по раднику износе од 600.000 до 700.000 динара, 
треба да буду исплаћене у 16 месечних рата почев од 1. јуна. 
Поред неисплаћених зарада “Гоша” радницима није уплаћивала ни доприносе за пензије, а 
нису им оверене ни здравствене књижице. 
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић изјавио је данас преподне ФоНету да се 
радници ни данас нису вратили на своја радна места, јер им до тада још није исплаћена 
обећана сума од 65.000 динара. 
Ми смо били спремни да јутрос обновимо производњу, али друга страна није испоштовала свој 
део обавеза према договору. Због тога настављамо штрајк док новац не легне на наше рачуне, 
рекао је Вујичић. 
Он је навео да су због вишегодишњег кашњења плата, скоро сви радници у веома незавидном 
социјалном положају и да због тога не прихватају никаква обећања која нису поткрепљена 
конкретним мерама. 
Добар део наших радника буквално преживљава са својим породицама у нади да ће добити 
давно зарађени новац. С друге стране, власници стално налазе начин да пролонгирају 
договорене рокове и избегну постигнуте договоре, рекао је Вујичић јутрос. 
 
 

Најављен штрајк упозорења у РТВ 
Пише: ФоНет 
 
Одбор повереника Синдиката "Независност" у Радио телевизији Војводине саопштава да је 
донео одлуку о ступању у једночасовни штрајк упозорења 17. маја. 
У саопштењу синдиката се истиче да је одлука донета због тога што руководство РТВ није 
реаговало на ранија отворена писма која су им упућена у вези са проблема у том јавном 
сервису. 
Синдикат "Независност" је навео да су штрајкачки захтеви враћање 10 одсто незаконито 
умањених зарада, потписивање споразума о динамици исплате тог новца из претходног 
периода, повећање зарада кроз измену Колективног уговора и корекцијом коефицијената код 
појединих занимања. 
Како се наводи, последњи захтев односи се на пријем свих сарадника ангажованих преко 
агенције у стални радни однос. 
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Штрајк ће трајати од 12 до 13 часова, а прикључиће му се запослени на Радију Нови Сад и 
Омладинском радију. 
 
 

Радници испред фабрике потписују приступнице синдикату 
Пише:Љ.Б. 
 

Штрајк се наставља, менаџмент се још не оглашава  

Раднике Фалц Еаста у Књажевцу јутрос пре 6 сати на капијама фабрике сачекао је списак 
"неподобних", односно оних који су привремено суспендовани са посла због тога што у петак 
нису желели да се потпишу да су против обуставе рада. 
Стотине радника фабрике обуће у власништву италијанске компаније започело је у четвртак, 
како су нам тада рекли, спонатни штрајк, због смањења зарраде, али и неплаћеног 
прековременог рада, као и "нереално подигнутих норми". 
У међувремену, повереник УГС СЛога је јутрос стигао у овај град, а радници који до сада нису 
били синдикално организовани, испред улаза у фабрику потписивали су приступнице. Једини 
начин да се законски регулише штрајк који су радници почели јесте да оснују синдикат. 
Менаџмент компаније, која је пре осам година била проглашена за најбољег извозника у 
Србији, још се није огласио овим поводом.  
Фалц Еаст је 2004. приватизовао књажевачку Леду, као и још две фабрике у Србији - 
зрењанинску Кожару и Фрушку Гору из Руме.  
 

 
 

 
 

Стигле паре и обећања, радници Гоше прекидају штрајк 
Аутор:Ксенија Павков  
 
После скоро два месеца генералног штрајка, радници "Гоше" враћају се на посао. Ново 
руководство фирме им је прошле недеље исплатило 35.000 динара, а данас још 25.000 на име 
заосталих плата. Уз новац су стигла и обећања да ће остатак дуга бити исплаћен на 16 рата. 
Преостали износ до 90.000, колико су штрајкачи тражили, обећан им је за идућу седмицу, а 
преостали дуг по основу неисплаћених зарада добиће, тврди ново руководство, у 16 једнких 
рата. 
Радници се међутим плаше за будућност фабрике, будући да сумњају да је "Гоша" променила 
власника само на папиру. Штрајкачи су једногласно одлучили - сутра се враћају на посао, јер 
им је ново руководство обећало следеће: 
"Данас смо се договорили са руководством и потписали смо споразум, данас су нам исплатили 
по 25000 динара, ресто зараде ће у 16 месечних рата да нам исплате", каже Милан Вујчић, 
председник штрајкачког одбора. 
Радницима је обећано и да ће све наредне плате да им се исплаћују на месечном нивоу. 
Радници кажу - не простаје им ништа друго него да верују. 
"'Ће да видимо, ако не дају паре и нећемо да радимо, ако дају паре ми ћемо да радимо и шта 
сад", каже радник Златан Ћирић. 

http://rs.n1info.com/topicv188/Ksenija-Pavkov/1
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Његов колега Жарко Ђурђевић додаје да се нада да неће бити преварени. "Чекамо те паре, паре 
су биле проблем", каже Ђурђевић. 
А да ће проблем бити решен, штрајкачима је обећао премијер Александар Вучић приликом 
посете 7. априла. После разговора иза затворених врата, Вучић је новинарима рекао да ће 
ступити у контат са старим власником "Гоше", како би намирио дуговања према радницима, 
као и са новим власником, који је фирму купио 28. марта, како би фирма наставила да ради. 
Штрајкачи, међутим, тврде да им је премијер рекао да је стари власник уједно и нови власник 
фабрике. 
"И да вам кажем још једну ствар. Премијер Вучић нам је тада рекао и да тај наш бивши газда - 
он је добар пријатељ са словачким премијером. И пошто је он добар са њим, он је рако ја ћу све 
своје могућности да употебим да словачки премијер разговара са својим добрим пријатељем 
Пором, Владимиром Пором, и да га натера да он дође овде и да среди ситуацију", испричао је 
Вујчић за Н1. 
Владимир Поро је словачки бизнисмен на челу фирме "ЖОС Трнава" која је "Гошу" 28. марта 
наводно продала фирми са Кипра. Уместо нових власника, у преговорима са радницима и сада 
учествују представници "ЖОС Трнаве". Прошле недеље, фабрику је обишао представник те 
фирме за источну Европу, Зоран Терзић. 
Упитан за повод те посете, нови генерални директор "Гоше" каже да претпоставља да је то 
резултат преговора Владе Србије и власника словачке фирме, како би била намирена дуговања 
држави, радницима и добављачима од седам милиона евра. 
"Јер и премијер је то рекао, уколико нови власник, односно и стари, буду желели да ради овај 
погон, ми ћемо свакако помоћи, јер као што знате наша држава гради нови коридор, и као што 
знате и железница се у целокупном региону обнавља", рекао је генерални директор "Гоше" 
Милутин Шћепановић. 
Упитан за сумњу да је нови власник заправо и стари власник, генерални директор одговара 
овако: "Претпостављам да то тако и овде ко стоји иза одређених фирми, иза одређених 
фондова, иза одређених капиталних односа, то су опет неке пословне тајне. У то нисам улазио". 
Нови, стари или нови/стари власник фабрике, радници кажу, није им важно. Све што желе је, 
кажу, да наставе са радом и да добију плате које нису добили четири године. 
 

 

 

Пљуште казне на градилиштима, трећина запослених непријављена 
Припремио Срђан Димитријевић 

 

Инспекција рада контролисала је 329 послодаваца у Србији на чијим градилиштима је, у току 
прошле и ове године, дошло до повреда и смртних несрећа. Трећина запослених била је 
непријављена, а око 60 њих побегло је од инспекције. У дводневној контроли несавесним 
послодавцима написано је 97 кривичних пријава у области радних односа, а због небезбедних 
услова рада поднета су 32 захтева за прекршајни поступак и изречено 29 забрана рада.  
Екипа РТС-а је са инспекторима обишла градилиште у Београду, на коме је у фебруару један 
радник изгубио живот. 



14 

 

Први пут, инспектори су контролисали градилиште на коме није било ниједног одговорног 
лица. Податке о запосленима, градњи и документацији, добили су од радника који су били 
ангажовани у три различите фирме. 
Гордана Петровић, републички инспектор рада каже да је највећи ризик за раднике када нема 
неког одговорног лица које на неки начин координира тим радним операцијама. 
Градилиште није имало капију која може да се закључа, ормар за струју није био закључан, на 
сваком кораку било је грађевинског отпада, а каблови за напајање струјом били су делимично 
потопљени водом. Постављена је и небезбедна скела за рад, а неки радници су били без 
шлемова.  
"Наишли смо на необезбеђене унутрашње степенице које немају адекватну заштитну ограду, 
која би се спречила могући пад, сви отвори ка терасама су незаштићени, а терасе без ограда", 
каже Петровићева. 
Иако нису у зони кретања запослених и такве терасе морају да буду ограђене, за случај пада са 
висине. Питали смо раднике имају ли заштитну опрему, и ко брине о безбедности на 
градилишту. 
"Од газде смо добили сву опрему потребну за рад. Придржавамо се својих правила на раду, за 
собом чистимо, што се нас тиче безбедност са наше стране је у реду", рекао је Владан 
Јаковљевић, електроинсталатер. 
Зоран Матић, водоинсталатер каже да не зна ко брине о безбедности. 
Како извођач радова није био присутан, инспектори су наредили инвеститору да отклони све 
неправилности. Он то ипак није урадио и против њега је поднета прекршајна пријава. 
Инспектори најављују свакодневне контроле градилишта, јер се на њима догоди готово 
половина смртних повреда на раду. 
Иначе, прошле године на послу је настрадало 15 грађевинара, а у прва три месеца ове године, 
њих пет. 
  
 

Радници "Гоше" замрзнули штрајк, сутра на својим радним местима 
Извор: РТС 
 
Запослени у Фабрици шинских возила "Гоша", који су штрајковали дуже од месец и по дана, 
потписали су споразум о покретању процеса производње са генералним директором фабрике 
Милутином Шћепановићем. 
Како сазнаје Радио Београд 1, споразумом је предвиђено да се дуг на име неисплаћених плата 
радницима измири у 16 месечних рата, почев од маја. 
Споразумом се такође предвиђа да редовне зараде буду исплаћиване по принципу "месец за 
месец", као и да се гарантује да ће сви радници који су учествовали у штрајку добити накнаде за 
протеклих месец и по дана у складу са Законом о штрајку. 
Радници Фабрике шинских возила Споразумом су затражили од послодавца да им изда 
формалну потврду да је у току процес решавања њиховог захтева о репрограму доспелих 
обавеза према буџету Републике Србије, као и да се ради на повезивању стажа запослених у 
Фабрици шинских возила. 
Како је за Радио Београд 1 изјавио председник штрајкачког одбора у "Гоши" Милан Вујчић, 
радници се сутра, у уторак 16. маја враћају на своја радна места и почињу са редовним 
оабвљањем својих послова, али ће штрајкачки одбор наставити да заседа. 
"Штрајк нисмо окончали већ замрзнули, тако да у случају да послодавац прекрши Споразум 
који смо потписали, истог тренутка настављамо са генералним штрајком", истакао је Вујчић. 
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Масовни штрајк запослених у рачуноводствима румунског јавног 
сектора 
Извор:Бета 
 
Око 20.000 људи запослених рачуновственим службама у румунском јавном сектору 
штрајковало је данас широм Румуније због најављених смањења зарада, саопштио је њихов 
синдикат.  
Запослени који су данас напустили радна места противе се предлогу закона за који синдикат 
тврди да ће смањити зараде за 10 до 35 одсто. 
Василе Марица који води синдикат "Сед лекс" рекао је да ће се штрајк наставити и додао да 
"смањење зарада није у реду". 
Он је рекао да су представници синдиката две недеље без успеха преговарали са владиним 
званичницима и да ће се у среду састати са министром финансија Виорелом Стефаном. 
Национални савез синдикара у финансијама жели да влада задржи тренутни систем бонуса 
који осликава "комплексност и значај" рада запослених у министарству финансија и 
агенцијама које су му подређене. 
Начелник румунске пореске управе Богдан Стан позвао је запослене да одустану од штрајка и 
рекао да је предложио да се задржи бонус од 15 одсто који тренутно добијају. 
 

 


