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Орбовић: "Фијат" крши и закон и колективни уговор 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председник Савеза самоталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас 

да "Фијат", у вези са штрајком, крши закон и колективни уговор, додајући да је улога Владе у 

томе да се штрајкачи врате на посао, "јер је то сада питање вишег интереса". 

Гостујући у Дневнику РТС-а, Орбовић је рекао да је став руководства "Фијата" у Крагујевцу 
такав да они не преговарају са штрајкачима док су у штрајку. 
"Наша законска регулатива је таква да су обе стране дужне да уђу у преговоре, а друга је да у 
колективном уговору стоји да је у року од пет дана од почетка штрајка ''Фијат'' дужан да уђе у 
преговоре. Очито да ''Фијат'' крши закон и оно што је потписано", истакао је Орбовић. 
Он је напоменуо да су радници врло револтирани, нервозни, несигурни и траже да се 
преговори воде за време штрајка, а нико из "Фијата" их није удостојио ниједним потезом да 
разговарају.Услови рада су, каже, врло тешки, плате ниске, људи раде на неколико радних 
места."То је недопустиво. Држава дотира ''Фијат'' великим парама и све плате које се исплате су 
из одређених дотација", указао је Орбовић. 
Он је објаснио да Влада у овој ситуацији може да буде неко ко ће да показује добру вољу да 
помогне јер је, истиче, ово питање између послодавца и синдиката у фирми."Улога Владе је да, 
уз поверење према држави, штрајкачи прекину штрајк, јер је то сада питање вишег интереса", 
нагласио је председник Савеза самосталних синдиката Србије. 
 

 

Радници Фијата не прекидају штрајк 
Извор: ФоНет 

 

КРАГУЈЕВАЦ:  Око 2.000 штрајкача у "Фијатовој" фабрици у Крагујевцу изјаснили су се да 

неће прекинути штрајк док не добију писане гаранције  послодавца да ће минимум њихових 

захтева бити испуњен, пренела је Телевизија Србије.  

Запослени траже повећање основице бруто зараде са 38.000 на 50.000 динара, реорганизацију 
производње, исплату бонуса и трошкова превоза за долазак на посао ван стандадног радног 
времена. 
Окупљени радници и штрајкачки одбор подржали су иницијативу премијерке Ане Брнабић да 
се уђе у преговоре на највишем нивоу, али док им се не обрати послодавац остају истрајни у 
својим захтевима. 
Штрајкачима који не раде од 27. јуна подршку је пружио Микеле де Палма из синдика 
металаца Италије и поручио да је неопходан социјални дијалог, односно да Влада Србије и 
послодавац морају да почну преговере са запосленима који се боре за боље услове рада. 
Председник синдиката металаца Србије Зоран Вујовић сматра да "Фијат" мора да поштује 
Закон о раду Србије и започне преговоре. 
За десет дана, колико траје штрајк, произведено је 4.400 возила мање од плана, а не раде ни 
кооперанти са око 1.500 запослених. 
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Брнабић: Апелујем прекините штрајк, нема времена за губљење 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Премијерка Србије Ана Брнабић позвала је раднике Фијата, синдикате и штрајкачки 

одбор да прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и поручила да су Србија, Фијат и 

сами радници много изгубили током штрајка и да више нема ни минута за губљење. 

Брнабић је поручила радницима да им као председница Владе Србије гарантује да ће се у року 
од сат времена од кад донесу одлуку о прекиду штрајка, сести за преговарачки сто, и то на 
највишем нивоу, у влади, уз њено и присуство министра привреде Горана Кнежевића и 
пословодства ФИАТ-а. 
"Да разговарамо као три одговорне стране послодавац, влада као мањински партнер и 
штрајкачи одбор, да разговарамо о томе шта ћемо радити у наредне три године", рекла је 
Брнабић за Танјуг. 
Она је назначила да Србија, радници Фијата, ни сама компанија и кооперанти Фијата више 
немају ни минут времена да губљење. 
"Много смо изгубили, радници су изгубили плате за време које су у штрајку, Фијат је изгубио 
производњу, кооперанти су изгубили свој део посла и своје плате. Србија сваки дан губи на 
БДП-у због штрајка и губимо на извозу. Немамо више ни мунут за губљење", истакла је 
Брнабић. 
Зато је апеловала на раднике Фијата, на штрајкачки одбор и на синдикате да данас буду 
одговорни према томе шта ће одлучити. 
"Молим их да се одазову на мој апел, да седнемо назад за преговарачки сто и поново почнемо 
преговоре са Фијатом око колективних уговора за наредне три године, што ће њима и 
обезбедити послове у наредне три године и што ће обебедити стабилност њихових породица, 
коопераната, Крагујевца и Србије", рекла је премијерка. 
Она је подсетила да компанија Фијат широм света не разговара са синдикатима док је штрајк у 
току. 
Брнабић је назначила да је компанија у потпуности испунила колективни уговор који је на 
снази, те додала да су упркос тим уговорима, радници у штрајку, а то, како је истакла, значи да 
се колективни уговор у Србији не поштује. 
"Нама ће сутра бити јако тешко да доведемо било ког новог инвеститора када нема сигурности 
да ће радиници колективни уговор, који се испреговара и потпише са синдикатима, поштовати, 
већ да ће сваки уговор моћи да се прекине штрајком зато што се траже бољи услови", рекла је 
Брнабић. 
Она је додала да је важно да се колективни уговор који траје до децембра испоштује, а да се већ 
вечерас или сутра ујутру седне за сто, како би се испреговарао колективни уговор за наредне 
три године. 
"Прекид штрајка је победа за раднике и то је уствари победа за Србију и Фијат, подвукла је она. 
"Али данас, молим вас, хајде будите одговорни, према себи, вашим радним местима, 
Крагујевцу, партнерима и свим грађанима Србије, јер су сви они пуно уложили у радна места у 
Крагујевцу. Хајде да се не играмо са будућношћу свега тога, са будућношћу Србије. Хајде да 
заједно данас прекинемо штрајк и сутра ујутру седнемо за сто, направим максимум који 
можемо за Крагујевац, раднике и за Србију, поручила је Брнабић. 
"У четвртак прошле недеље сам на своју иницијативу започела разговоре са штрајкачким 
одбором радника Фијата. Од тада сам на један или други начин у контакту са њима, разговарам 
са њима као и са председником Синдиката Љубисавом Орбовићем", додала је Брнабић. 
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Шарчевић: Без отпуштања у високошколским установама 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да Одлука владе о 

максималном броју запослених у јавном сектору, не значи да ће бити смањивања запослених 

на факултетима. 

"Имате затечено стање због закона о забрани запошљавања, али када би питали факултете да 
ли имате тај број запослених - немају га. То је поента приче", рекао је министар новинарима у 
Београду. 
Он је додао да кога год питате "да ли вам фали људи, сви траже више", да се на факултетима 
јавља нерационално велики број људи, али да то није реалан већ имагинаран број људи. 
 По Одлуци владе о максималном броју запослених у јавном сектору предвиђено је да са 10 
факултета Универзитета у Београду треба да смање број запослених за око 500 људи. 
Министар је најавио данас да ће се наредне године озбиљније разговарати да ли су квоте 
једини начин финансирања факултета или постоје други модели. 
"Да ли ћемо почети да везујемо високе струковне школе за привреду и смањимо тамо утицај 
државе у новцу, а тај новац усмеримо ка факуллтетима којима треба", рекао је Шарчевић. 
Он је навео да се мора решити и питање простора за пет факултета и да ће се на томе радити 
током целог лета. 
 

 

 

 

 
Наставља се штрајк радника у Фиату 
Пише: ФоНет 
 
Производни радници компаније Фиат Крајслер аутомобили (ФЦА) у Крагујевцу почели су 
јутрос 11. дан генералног штајка на радним местима, поред монтажних трака за производњу 
модела "Фиат 500Л", које и даље стоје. 
Због потпуне обуставе рада је произведено 4.400 аутомобила мање него што је планирано, а 
обустављена је и производња код већине коопераната који матичну фабрику снабдевају 
деловима. 
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић изјавио је ФоНету да радници желе хитан 
почетак преговора о њиховим захтевима, али да "друга страна и даље не реагује на апеле". 
Штрајк се наставља и нема назнака да би преговори ускоро могли да почну, рекао је Марковић. 
Он је изјавио да ће радници истрајати у протесту све док послодавац не испуни њихове захтеве, 
односно док не почну преговори са представницима Штрајкачког дбора. 
Производни радници ФЦА су у генералном штрајку од 27. јуна, од када траже повећање бруто 
основице за обрачун зарада на 50.000 динара, другачију организацију посла ради растерећења 
радника који раде више операција, исплату остварених бонуса ефикасности и накнаду 
трошкова превоза за ангажовање ван стандардног радног времена. 
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Брнабић радницима Фијата: Прекините штрајк, да преговарамо  
Пише: Данас Онлине 
 
Премијерка Ана Брнабић апеловала је на раднике Фијата да прекину са штрајком, и 
гарантовала да ће у року од сат кад ту одлуку донесу, сести за преговарачки сто - заједно с 
послодавцима, ресорним министрима и њом, како би разговарали о колективним уговорима за 
наредне три године, преноси Н1. 
У четвртак прошле недеље сам на своју иницијативу сам започела разговоре са штрајкачким 
одбором радника Фијата, од тада сам на један или други начин у контакту са њима, као и са 
председником Синдиката Љубисавом Орбовићем, рекла је премијерка. 
"Фијат сам нема више времена ни минут да губи, јако пуно смо изгубили, радници су изгубили 
плате за то време које су у штрајку, Фијат је изгубио производњу, кооперанти су изгубили свој 
део посла и своје плате, Србија сваки дан на БДП-у због штрајка Фијата и губимо на извозу. 
Значи, немамо више времена. Ја бих стварно, из срца, желела да апелујем на раднике Фијата и 
на штрајкачки одбор, на синдикате, да буду данас одговорни према томе шта ће се данас 
одлучити, да се позову и одазову на мој апел да седнемо назад за преговарачки сто и почнемо 
преговоре са Фијатом око колективних уговора за наредне три године, што ће њима обезбедити 
послове у наредне три године. Али Фијат је гласно и јасно рекао, широм света да Фијат не 
разговара са радницима док траје штрајк! Апелујем да данас донесу одлуку да прекину штрајк 
и ја им гарантујем, као председник Владе Србије да ћемо у наредних сат времена од када донесу 
одлуку, да ћемо сести и на највишем нивоу, уз моју сталну присутност - ресорних министара и 
целог тима, уз послодавца, да разговарамо о томе шта ћемо да урадимо у наредне три године", 
поручила је премијерка Ана Брнабић. 
Прва смена радника Фијата подржала је одлуку оба синдиката - Самосталног и Независност да 
не прекидају штрајк док им се не обрати послодавац и да своју понуду за њихова четири 
захтева. 
У 17 сати ће се радници друге смене изјаснити да ли ће подржати одлуку синдиката. 
 
 

Радници: Замрзавање штрајка тек кад Фијат испуни минимум 
Пише: З. Р. 
 
Обустава рада у Фијату која је данас ушла у десети дан и током које је изгубљена производња 
око 4.500 аутомобила, привремено ће бити обустављена тек кад радници добију писане 
гаранције послодавца да ће бити им испуњен минимум захтева. 
Две хиљаде штрајкача у "Фијатовој" фабрици у Крагујевцу изјаснили су се да неће прекинути 
штрајк док не добију писане гаранције послодавца да ће минимум њихових захтева бити 
испуњен, пренела је Телевизија Србије. 
То је заједнички став око 1.000 запослених у првој смени, који су, на тај начин, прихватили 
истоветан закључак прексиноћног заједничког састанка руководстава фабричких огранака 
Самосталног и Синдиката УГС "Независност". 
О овом синдикалном закључку, током јучерашњег поподнева изјашњавали су се и радници 
друге смене. На ставу да нема замрзавања штрајка и почетка преговора минулих дана посебно 
је инсистирало повереништво УГС "Независност" у ФЦА. Тим својим ставом, та синдикална 
асоцијација спречила је, за минулу суботу заказани нови састанак Штрајкачког одбора и 
премијерке Ане Брнабић која, како је најавила, намерава да посредује у преговорима штрајкача 
и менаџмента Фијата. 
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Подсетимо да више од 2.000 побуњених радника тражи повећање бруто зарада са 38.000 на 
50.000 динара, исплату договореног бонуса за ефикасност за ову годину и надокнада за превоз 
кад јавни превоз у Крагујевцу не функционише, те промену начина организације којом би се 
радници растеретили. 
И друга смена је подржала одлуку - Самосталног и Независност да не прекидају штрајк док им 
се не обрати послодавац и да своју понуду за њихова четири захтева. 
Премијерка Ана Брнабић апеловала је на раднике Фијата да прекину са штрајком, и 
гарантовала да ће у року од сат кад ту одлуку донесу, сести за преговарачки сто - заједно с 
послодавцима, ресорним министрима и њом, како би разговарали о колективним уговорима за 
наредне три године. 
 
 

Весић: Мање од 100.000 незапослених 
Пише: ФоНет 
 
У овој години у јуну у односу на претходни месец имамо смањење броја незапослених за 2,6 
одсто, односно 92.806 лица на евиденцији која су незапослена на бироу и то је први пут у 
последњих десет година да је број незапослених у Београду пао испод сто хиљада, изјавио је 
данас градски менаџер Горан Весић. 
Он је додао да то наравно није довољно, али је добар показатељ јер је у односу на исти период 
прошле године број незапослених на територији Београда смањен за скоро десет одсто, 
преноси Беоинфо. 
Што се тиче учешћа младих на евиденцији за запошљавање у Београду, оно је смањено скоро 
18 одсто, а жена за око седам посто. 
Весић је данас са председником општине Лазаревац Бојаном Синђелићем и директором 
београдске филијале Националне службе за запошљавање Добросавом Марићем посетио Сајам 
запошљавања у Спортско-рекреативном центру „Колубара”.  
 

 

 

 
 

Oрбовић: "Фијат" крши и закон и колективни уговор 
Извор: РТС 
 

Председник Савеза самоталних синдиката Србије Љубисав Орбовић каже за РТС да је 
ситуација у "Фијату" веома тешка, да су радници људи и револтирани, а да их нико од 
пословодства компаније "није удостојио разговора". 

Орбовић је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да је став руководства "Фијата" у 
Крагујевцу такав да они не преговарају са штрајкачима док су у штрајку. 

"Наша законска регулатива је таква да су обе стране дужне да уђу у преговоре, а друга је 
да у колективном уговору стоји да је у року од пет дана од почетка штрајка 'Фијат' дужан да уђе 
у преговоре. Очито да 'Фијат' криши закон и оно што је потписано", истакао је Орбовић. 

Напоменуо је да су радници врло револтирани, нервозни, несигурни и траже да се 
преговори воде за време штрајка. 

http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=350714&title=Brnabi%c4%87+radnicima+Fijata%3a+Prekinite+%c5%a1trajk%2c+da+pregovaramo+
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=350714&title=Brnabi%c4%87+radnicima+Fijata%3a+Prekinite+%c5%a1trajk%2c+da+pregovaramo+
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=350714&title=Brnabi%c4%87+radnicima+Fijata%3a+Prekinite+%c5%a1trajk%2c+da+pregovaramo+
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=350714&title=Brnabi%c4%87+radnicima+Fijata%3a+Prekinite+%c5%a1trajk%2c+da+pregovaramo+
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"Нико из 'Фијата' их није удостојио ниједним потезом да разговарају", нагласио је 
председник Савеза самосталног синдиката Србије. 

Услови рада су, каже, врло тешки, плате ниске, људи раде на неколико радних места. 
"То је недопустиво. Држава дотира 'Фијат' великим парама и све плате које се исплате су 

из одређених дотација", указао је Орбовић. 
Орбовић је објаснио да Влада у овој ситуацији може да буде неко ко ће да показује добру 

вољу да помогне јер је, истиче, ово питање између послодавца и синдиката у фирми. 
"Улога Владе је да, уз поверење према држави, штрајкачи прекину штрајк јер је то сада 

питање вишег интереса", нагласио је председник Савеза самосталних синдиката Србије. 
 
 

 
 

Орбовић: Фијат крши закон 
Извор:Танјуг 
 
Председник Савеза самоталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да "Фијат", у 
вези са штрајком, крши закон и колективни уговор.  
Он додаје да је улога Владе у томе да се штрајкачи врате на посао, "јер је то сада питање вишег 
интереса". 
Гостујући у Дневнику РТС-а, Орбовић је рекао да је став руководства "Фијата" у Крагујевцу 
такав да они не преговарају са штрајкачима док су у штрајку.  
"Наша законска регулатива је таква да су обе стране дужне да уђу у преговоре, а друга је да у 
колективном уговору стоји да је у року од пет дана од почетка штрајка 'Фијат' дужан да уђе у 
преговоре. Очито да 'Фијат' крши закон и оно што је потписано", истакао је Орбовић.  
Он је напоменуо да су радници врло револтирани, нервозни, несигурни и траже да се 
преговори воде за време штрајка, а нико из "Фијата" их није удостојио ниједним потезом да 
разговарају.  
Услови рада су, каже, врло тешки, плате ниске, људи раде на неколико радних места.  
"То је недопустиво. Држава дотира 'Фијат' великим парама и све плате које се исплате су из 
одређених дотација", указао је Орбовић.  
Он је објаснио да Влада у овој ситуацији може да буде неко ко ће да показује добру вољу да 
помогне јер је, истиче, ово питање између послодавца и синдиката у фирми.  
"Улога Владе је да, уз поверење према држави, штрајкачи прекину штрајк, јер је то сада питање 
вишег интереса", нагласио је председник Савеза самосталних синдиката Србије. 
 

 

Брнабићева моли раднике Фијата: Немамо ни минут... 
Извор: Б92, Бета, Танјуг  

 
Београд -- Податак да радници Фијата добијају 38.500 динара није тачан, сазнаје Б92.  
На основну плату од 38.500 динара, радници Фијата добијају и бонус за Нову годину, топли 
оброк и регрес, иако имају обезбеђену исхрану у кантини. Са још неким додацима, то укупно 
износи 60.000 динара бруто.  
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Према нашим сазнањима, у последњих осам месеци добили су повећање плата два пута - у 
новембру 2016. и марту 2017. Додатно, Фијат обезбеђује стипендије за основне и мастер студије 
за децу запослених и плаћа обданиште за најмлађе. 
Раније данас премијерка Србије Ана Брнабић позвала је раднике Фијата, синдикате и 
штрајкачки одбор да прекину штрајк како би се село за преговарачки сто.  
Она је поручила да су Србија, Фијат и сами радници много изгубили током штрајка и да више 
нема ни минута за губљење.  
Брнабићева је поручила радницима да им као председница Владе Србије гарантује да ће се у 
року од сата од када донесу одлуку о прекиду штрајка, сести за преговарачки сто, и то на 
највишем нивоу, у влади, уз њено и присуство министра привреде Горана Кнежевића и 
пословодства Фијата.  
"Да разговарамо као три одговорне стране – послодавац, влада као мањински партнер и 
штрајкачи одбор, да разговарамо о томе шта ћемо радити у наредне три године", рекла је 
Брнабићева за Тањуг.  
Она је назначила да Србија, радници Фијата, ни сама компанија и кооперанти Фијата више 
немају ни минут времена да губљење.  
"Много смо изгубили, радници су изгубили плате за време које су у штрајку, Фијат је 
изгубио производњу, кооперанти су изгубили свој део посла и своје плате. Србија сваки дан 
губи на БДП-у због штрајка и губимо на извозу. Немамо више ни мунут за губљење", 
истакла је Брнабићева.  
Зато је апеловала на раднике Фијата, на штрајкачки одбор и на синдикате да данас 
буду одговорни према томе шта ће одлучити. 
"Молим их да се одазову на мој апел, да седнемо назад за преговарачки сто и поново почнемо 
преговоре са Фијатом око колективних уговора за наредне три године, што ће њима и 
обезбедити послове у наредне три године и што ће обебедити стабилност њихових 
породица, коопераната, Крагујевца и Србије", рекла је премијерка.  
Она је подсетила да компанија Фијат широм света не разговара са синдикатима 
док је штрајк у току.  
Брнабићева је назначила да је компанија у потпуности испунила колективни уговор који је на 
снази, те додала да су упркос тим уговорима, радници у штрајку, а то, како је истакла, значи да 
се колективни уговор у Србији не поштује.  
"Нама ће сутра бити јако тешко да доведемо било ког новог инвеститора када нема 
сигурности да ће радиници колективни уговор, који се испреговара и потпише са 
синдикатима, поштовати, већ да ће сваки уговор моћи да се прекине штрајком зато што се 
траже бољи услови", рекла је Брнабићева.  
Она је додала да је важно да се колективни уговор који траје до децембра 
испоштује, а да се већ вечерас или сутра ујутру седне за сто, како би се 
испреговарао колективни уговор за наредне три године.  
"Прекид штрајка је победа за раднике и то је у ствари победа за Србију и Фијат", подвукла 
је она.  
"Али данас, молим вас, хајде будите одговорни, према себи, вашим радним местима, 
Крагујевцу, партнерима и свим грађанима Србије, јер су сви они пуно уложили у радна 
места у Крагујевцу. Хајде да се не играмо са будућношћу свега тога, са будућношћу Србије. 
Хајде да заједно данас прекинемо штрајк и сутра ујутру седнемо за сто, направим 
максимум који можемо за Крагујевац, раднике и за Србију”, поручила је Брнабићева.  
"У четвртак прошле недеље сам на своју иницијативу започела разговоре са штрајкачким 
одбором радника Фијата. Од тада сам на један или други начин у контакту са њима, 
разговарам са њима као и са председником Синдиката Љубисавом Орбовићем", додала је 
Брнабићева.  
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Подсетимо, производни радници прве смене у фабрици "Фијат Крајслер 
аутомобили" Србија подржали су одлуку оба синдиката - Самосталног и 
Независност да не прекидају штрајк.  
 

 

Вучић: Очекујем решење за Фијат вечерас или сутра 
Извор:Бета, Танјуг 

 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се нада да ће решење за штрајк радника 
Фијат Србија бити нађено ако је могуће већ вечерас или сутра.  
Председник је у Ћирлици на Хепи тв рекао да може да се сложи да су плате од 42.000 динара 
недовољне, али је указао да алтернатива може бити да радници у Крагујевцу остану и без тога.  
Истакао је да ће премијерки Ани Брнабић у овоме помоћи колико год је потребно.  
Он је такође подсетио штрајкаче у Фијат Србија да су одговорни и према држави и грађанима 
Србије, који су кроз субвенције уложили у њихова радна места.  
"Морам да признам и могу да схватим да неко каже да са додацима, и топлим оброком плата од 
42.000 није довољна, али алтернатива је да можемо остати и без тога", указао је он.  
Вучић је казао да се нада да неће доћи до повлачења Фијата из Србије, додајући да верује да ће 
се проблем решити вечерас или сутра, уз поштовање права радника.  
Подсетио је да нас овај штрајк већ кошта, а да би наставак могао да нас "кошта" можда и 0,1 
одсто раста БДП, јер је реч о 440 возила дневно.  
Указао је да држава улаже у радна места, што неки могу називати "куповином" радних места, 
али се све то враћа кроз порезе и доприносе после годину или две.  
"Зато поручујем радницима да имају обавезу и одговорност и према земљи, уз сво поштовање 
према правима радника", нагласио је он.  
Пожелео је радницима да се изборе за своја права, али је поновио апел председнику 
штрајкачког одбора да се решење нађе ако је могуће већ вечерас. 
 

 

 
 

ШТРАЈК У ФИЈАТУ: За повратак на посао траже и гаранције  
Аутор:Е. В. Н. 

 

Радници "Фијата" прихватили апел премијерке, али још не раде. Брнабићева предложила да 
бар на сат прекину штрајк 
ШТРАЈК у крагујевачкој фабрици "Фијат-Крајслер аутомобили Србија" се наставља до 
испуњења захтева радника постављених пре десетак дана када су почели први једнодневни 
штрајкови упозорења. У понедељак су, наиме, радници обе смене ове фабрике одлучили да 
подрже одлуку руководства својих синдиката, донесену у недељу увече, иако је у међувремену 
премијерка Ана Брнабић апеловала на њих да прекину штрајк макар на сат времена и омогуће 
јој да организује састанак са пословодством "Фијата" чија је политика позната свуда у свету где 
торински гигант има фабрике, да "нема преговора док штрајк траје". 
Апел премијерке је подржао и председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић, 
али ни то није поколебало раднике. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=07&dd=10&nav_id=1281332
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=07&dd=10&nav_id=1281332
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=07&dd=10&nav_id=1281332
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- Ми смо усвојили апел премијерке Брнабић и ту ништа није спорно, али ми тражимо писану 
гаранцију послодавца да ће прихватити наша четири захтева изнесена првих дана штрајка - 
каже председник штрајкачког одбора ФЦА Србија Зоран Марковић. 
Премијерка Србије Ана Брнабић у понедељак је, да подсетимо, позвала раднике "Фијата", 
синдикате и штрајкачки одбор да прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и 
поручила да су Србија, "Фијат" и сами радници много изгубили током штрајка и да више нема 
ни минута за губљење. 
Брнабићева је поручила радницима да им гарантује да ће се у року од сат времена од кад донесу 
одлуку о прекиду штрајка, сести за преговарачки сто, и то на највишем нивоу, у Влади, уз њено 
и присуство министра привреде Горана Кнежевића и пословодства "Фијата". 
- Много смо изгубили, радници су изгубили плате за време које су у штрајку, "Фијат" је изгубио 
производњу, кооперанти су изгубили свој део посла и своје плате. Србија сваког дана губи на 
БДП-у због штрајка и губимо на извозу. Немамо више ни мунут за губљење - истакла је 
Брнабићева. 
Међутим, радници кажу. 
- Ми нисмо ни започели штрајк да бисмо се изборили за преговоре. Није то био циљ штрајка - 
каже Југослав Ристић, председник ССС Крагујевца. - Ми од послодавца очекујемо да нам да 
понуду на наша четири захтева почевши од повећања плата на 50.000 бруто до бољих услова 
рада.  
ПОШТОВАТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
Брнабићева је назначила да је компанија у потпуности испунила колективни уговор који је на 
снази, а да су радници у штрајку, а то, како је истакла, значи да се колективни уговор у Србији 
не поштује. 
- Нама ће сутра бити веома тешко да доведемо било ког новог инвеститора када нема 
сигурности да ће радници колективни уговор, који се испреговара и потпише са синдикатима, 
поштовати, већ да ће сваки уговор моћи да се прекине штрајком зато што се траже бољи услови 
- рекла је Брнабићева. 
 

 

Орбовић: "Фијат" крши и закон и колективни уговор  
Извор:Танјуг 

 

Председник Савеза самоталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да "Фијат", 
у вези са штрајком, крши закон и колективни уговор, додајући да је улога Владе у томе да се 
штрајкачи врате на посао 
Председник Савеза самоталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да "Фијат", 

у вези са штрајком, крши закон и колективни уговор, додајући да је улога Владе у томе да се 

штрајкачи врате на посао, "јер је то сада питање вишег интереса". 

Гостујући у Дневнику РТС-а, Орбовић је рекао да је став руководства "Фијата" у Крагујевцу 
такав да они не преговарају са штрајкачима док су у штрајку. 
"Наша законска регулатива је таква да су обе стране дужне да уђу у преговоре, а друга је да у 
колективном уговору стоји да је у року од пет дана од почетка штрајка ''Фијат'' дужан да уђе у 
преговоре. Очито да ''Фијат'' крши закон и оно што је потписано", истакао је Орбовић. 
Он је напоменуо да су радници врло револтирани, нервозни, несигурни и траже да се 
преговори воде за време штрајка, а нико из "Фијата" их није удостојио ниједним потезом да 
разговарају. 
Услови рада су, каже, врло тешки, плате ниске, људи раде на неколико радних места. 
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"То је недопустиво. Држава дотира ''Фијат'' великим парама и све плате које се исплате су из 
одређених дотација", указао је Орбовић. 
Он је објаснио да Влада у овој ситуацији може да буде неко ко ће да показује добру вољу да 
помогне јер је, истиче, ово питање између послодавца и синдиката у фирми. 
"Улога Владе је да, уз поверење према држави, штрајкачи прекину штрајк, јер је то сада питање 
вишег интереса", нагласио је председник Савеза самосталних синдиката Србије. 

Радници "Гоше" прете штрајком глађу  
Аутор:Ј. И. 

 

Радници фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, после 106 дана обуставе 
рада, прете радикализацијом 
РАДНИЦИ "Гоше" штрајкују 106 дана, а већ три седмице трају блокаде путних праваца. 
Радници су и у понедељак на три сата блокирали пружни прелаз у Карађорђевој улици. 
Блокада је "зауставила" пет возова, три у станици у Паланци и два у Глибовцу, и око 500 
путника. 
Упркос тромесечном штрајку, засада нема преговора са представницима власника и 
пословодства фабрике. 
- Од средине маја нисмо примили ни динар - каже Бојан Ђорђевић из Штрајкачког одбора. - 
Људи су на измаку стрпљења. Финансијски смо полумртви. Нико се не обазире на 350 радника 
и њихове породице. Ако се ово настави, има најава да од 17. јула почнемо штрајк глађу - каже 
Ђорђевић, потврђујући да нема асполутно никаквих помака у штрајкачким захтевима. 
Блокада путних праваца наставиће се у уторак од 7 до 10 часова. 
Из Штрајкачког одбора наводе да су обављени разговори са председником општине Паланка, 
Топлицом Пинторовићем, и да им је обећана помоћ и подршка у контактима са државним 
органима и ресорним министарствима. 
"Гоша" штрајкује јер им бивши послодавац ЖОС "Трнава" дугује по 20 плата, а четири године 
нису им уплаћивани доприноси.  
 

 

ПРЕМИЈЕРКА ОШТРО У ФИЈАТУ: Апелујем да прекинете штрајк, нема 

времена за губљење  
Извор:Танјуг 

 

Ана Брнабић поручила радницима да им као председница Владе Србије гарантује да ће се у 
року од сат времена од кад донесу одлуку о прекиду штрајка, сести за преговарачки сто 
Премијерка Србије Ана Брнабић позвала је раднике Фијата, синдикате и штрајкачки одбор да 
прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и поручила да су Србија, Фијат и сами 
радници много изгубили током штрајка и да више нема ни минута за губљење. 
Брнабић је поручила радницима да им као председница Владе Србије гарантује да ће се у року 
од сат времена од кад донесу одлуку о прекиду штрајка, сести за преговарачки сто, и то на 
највишем нивоу, у влади, уз њено и присуство министра привреде Горана Кнежевића и 
пословодства ФИАТ-а. 
"Да разговарамо као три одговорне стране – послодавац, влада као мањински партнер и 
штрајкачи одбор, да разговарамо о томе шта ћемо радити у наредне три године", рекла је 
Брнабић за Тањуг. 
Она је назначила да Србија, радници Фијата, ни сама компанија и кооперанти Фијата више 
немају ни минут времена да губљење. 
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"Много смо изгубили, радници су изгубили плате за време које су у штрајку, Фијат је изгубио 
производњу, кооперанти су изгубили свој део посла и своје плате. Србија сваки дан губи на 
БДП-у због штрајка и губимо на извозу. Немамо више ни мунут за губљење", истакла је 
Брнабић. 
Зато је апеловала на раднике Фијата, на штрајкачки одбор и на синдикате да данас буду 
одговорни према томе шта ће одлучити. 
"Молим их да се одазову на мој апел, да седнемо назад за преговарачки сто и поново почнемо 
преговоре са Фијатом око колективних уговора за наредне три године, што ће њима и 
обезбедити послове у наредне три године и што ће обебедити стабилност њихових породица, 
коопераната, Крагујевца и Србије", рекла је премијерка. 
Она је подсетила да компанија Фијат широм света не разговара са синдикатима док је штрајк у 
току. Брнабић је назначила да је компанија у потпуности испунила колективни уговор који је 
на снази, те додала да су упркос тим уговорима, радници у штрајку, а то, како је истакла, значи 
да се колективни уговор у Србији не поштује. 
"Нама ће сутра бити јако тешко да доведемо било ког новог инвеститора када нема сигурности 
да ће радиници колективни уговор, који се испреговара и потпише са синдикатима, поштовати, 
већ да ће сваки уговор моћи да се прекине штрајком зато што се траже бољи услови", рекла је 
Брнабић. 
Она је додала да је важно да се колективни уговор који траје до децембра испоштује, а да се већ 
вечерас или сутра ујутру седне за сто, како би се испреговарао колективни уговор за наредне 
три године. 
"Прекид штрајка је победа за раднике и то је уствари победа за Србију и Фијат”, подвукла је 
она. 
"Али данас, молим вас, хајде будите одговорни, према себи, вашим радним местима, 
Крагујевцу, партнерима и свим грађанима Србије, јер су сви они пуно уложили у радна места у 
Крагујевцу. Хајде да се не играмо са будућношћу свега тога, са будућношћу Србије. Хајде да 
заједно данас прекинемо штрајк и сутра ујутру седнемо за сто, направим максимум који 
можемо за Крагујевац, раднике и за Србију”, поручила је Брнабић. 
"У четвртак прошле недеље сам на своју иницијативу започела разговоре са штрајкачким 
одбором радника Фијата. Од тада сам на један или други начин у контакту са њима, разговарам 
са њима као и са председником Синдиката Љубисавом Орбовићем", додала је Брнабић.  
 

 

  
 

Орбовић: Раднике Фијата нико није удостојио разговора 
Извор:Бета 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио је да је 
ситуација у крагујевачком "Фијату" тешка, да су радници љути и револтирани, а да их нико од 
пословодства компаније "није удостојио разговора". 
Орбовић је за Радио телевизију Србије рекао да је став руководства "Фијата" у Крагујевцу да они 
не преговарају са штрајкачима док су у штрајку. 
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Како је прецизирао, законска регулатива је таква да су обе стране дужне да уђу у преговоре, а да 
у колективном уговору пише да је у року од пет дана од почетка штрајка "Фијат" дужан да уђе у 
преговоре. 
"Очито да 'Фијат' криши закон и оно што је потписано", истакао је Орбовић наводећи да су 
радници врло револтирани, нервозни, несигурни и траже да се преговори воде за време 
штрајка. 
Према његовм речима, услови рада су вема тешки, плате ниске, људи раде на неколико радних 
места. 
"То је недопустиво. Држава дотира 'Фијат' великим парама и све плате које се исплате су из 
одрејених дотација", казао је Орбовић.  
Он је навео да Влада Србије у овој ситуацији може да буде неко ко ће да показује добру вољу да 
помогне јер је, како је оценио, ово питање између послодавца и синдиката у фирми. 
"Улога владе је да, уз поверење према држави, штрајкачи прекину штрајк јер је то сада питање 
вишег интереса", додао је он. 
Премијерка Ана Брнабић апеловала је јуче на раднике Фијата да прекину са 
штрајком, и гарантовала да ће у року од сат кад ту одлуку донесу, сести за преговарачки сто - 
заједно с послодавцима, ресорним министрима и њом, како би разговарали о колективним 
уговорима за наредне три године. 
Око 2.000 производних радника прве и друге смене у фабрици Фијат Крајслер аутомобили 
Србија јуче су прихватили одлуку два фабричка синдиката, Самосталног и "Независности", да 
не прекину штрајк и да неће почети преговоре док послодавци не дају понуду у вези са четири 
захтева штрајкача. 
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је новинарима у Крагујевцу после 
састанка са радницима друге смене да радници неће прекинути штрајк док од послодавца 
не добију понуду за четири захтева, која би одговарала штрајкачима. 
 
 

Радници Фијата одлучили: Нема одустајања од штрајка  
Аутор:Маја Ђурић 
 
Наставља се штрајк у крагујевачком ФИјату. Радници обе смене одлучили су да не пристану на 
замрзавање штрајка, док се о њиховим захтевима не огласи управа компаније. Са радницима је 
о штрајку и алтернативама разговарао и представник највећег италијанског синдиката метала, 
а да се се што пре седне за сто позвала је премијерка Брнабић. 
Да питање да ли остају у штрајку, радници кажу "Иста мета, исто растојање!". Тако излазећи из 
круга фабрике, радници прве смене Фијата објашњавају своју актуелну позицију. Од штрајка не 
одустају, све док се - кажу - послодавац не изјасни о њихова четири захтева. 
Недвосмислена порука, ипак, стигла је и из управе компаније Фијат Крајслер аутомобили - 
њихова политика широм света гласи: преговори почињу, тек када се штрајк обустави. Да 
алтернатива нема, радницима је објаснио и синдикалац из највећег италијанског металског 
синдиката. 
Питање је јесу ли се тиме радници нашли у "пат позицији"? На хитно решавање проблема, 
позвала је премијерка Ана Брнабић. Апелује на раднике да замрзну штрајк и седну за 
преговарчки сто. Гарантује: у разговоре ће биће укључене све стране. 
"Радници су изгубили плате за то време које су у штрајку, Фијат је изгубио производњу, 
кооперанти су изгубили свој део посла и своје плате, Србија сваки дан на БДП-у због штрајка 
Фијата и губимо на извозу. Апелујем на раднике Фијата и на штрајкачки одбор и на синдикате 
да данас буду одговорни према томе шта ће се данас одлучити", рекла је премијерка Ана 
Брнабић. 

http://rs.n1info.com/a282239/Biznis/Brnabic-radnicima-Fijata-Prekinite-strajk-da-pregovaramo.html
http://rs.n1info.com/a282239/Biznis/Brnabic-radnicima-Fijata-Prekinite-strajk-da-pregovaramo.html
http://rs.n1info.com/a282301/Biznis/Nema-prekida-strajka-u-Fijatu.html
http://rs.n1info.com/topicv155/Maja-Djuric/1
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Одговорност за будућност радних места у Фијату - коопераната - Крагујевца и судбине свих 
инвестиција у Србији, премијерка је пребацила на штрајкаче, јер су - наводи - штрајком 
прекршили колективни уговор. А да ли је одговорност само на њима? 
"Свако радно место које ти људи имају у Фијат Србија јако је много коштало сваког грађанина 
Србије. Према томе, одговорност свих учесника и Републике Србије и штрајкача и синдиката и 
штрајкачког одбора и Фијата је јако велика. И ти интереси су по мом мишљењу, прилично 
коинцидентни. Ником није у интересу да та фабрика не ради!", каже Милан Париводић, бивши 
министар за економске односе са иностранством. 
А не ради већ 11. дан. Када ће се монтажне траке поново покренути - зависи искључиво од 
радника. 
 
 

Вучић: Решење проблема у Фијату ускоро  
Извор: Н1  

 

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се нада да Фијат Крајслер аутомобили неће 
отићи из Србије и да ће проблеми послодаваца и радника те фирме у Крагујевцу вечерас или 
сутра бити решени.  
Вучић је рекао да фабрика Фијат у Србији због штрајка дневно не произведе 440 возила и да је 
губитак велики. 
"Губитак је велики, који наша земља осећа, 0,1 на нивоу раста, огроман за целу земљу, али сам 
срећан ако радници остваре своја права", рекао је Вучић у интервјуу на телевизији Хаппy. 
Он је позвао синдикате да помогну премијерки Ани Брнабић и министру привреде Горану 
Кнежевићу да се проблем реши. 
Вучић је рекао да схвата да није довољна плата од 43.000 динара, али да је алтернатива гора. 
"Ја могу да схватим да неко каже да са додацима и топлим оброком има плату 42.000 или 
43.000. Није довољно, али алтернатива је...", рекао је Вучић. 
Око 2.000 производних радника прве и друге смене у фабрици Фијат Крајслер аутомобили 
Србија прихватили су данас одлуку два фабричка синдиката, Самосталног и "Независности", да 
не прекину штрајк који траје 10 дана и да неће почети преговоре док послодавци не дају понуду 
у вези са четири захтева штрајкача. 
Незапосленост ће пасти испод 10 одсто - гарантујем 

Александар Вучић каже да гарантује да ће Влада Србије спустити незапосленост испод 10 
одсто.  
"У Београду никада није било мање незапослених, данас их је мање од 100.000", рекао је 
Вучић и додао да запошљавање може бити још успешније.  
Вучић је подсетио да је актуелна влада, чију окосницу чини Српска напредна странка, затекла 
незапосленост на нивоу од 26 одсто, и да је од 2012. године до данас стопа незапослености 
упола мања, а биће још нижа. 
"Не обећавам, гарантујем да ћемо незапосленост спустити испод 10 одсто", рекао је Вучић по 
повратку из Истанбула где је учестововао на Светском нафтном конгресу. 
Према његовим речима, Србија је прошла тешке реформе и сада је питање "технике" да се 
одржи тренд и да се не праве грешке. Он је додао да је за реформе захвалан бившем министру 
финансија Лазару Крстићу. 
"Расходи на пензије били су 30 одсто укупних јавих расхода у Србији, односно сваки трећи 
динар ишао је на пензију, што је било неодрживо", казао је Вучић.  
Вучић је навео да му је приоритет да инвестироре доведе у Краљево, јер је то град у који 
деценијама није отворена нова фанрика. Додао је да у циљу довођења инвеститора свим 

http://rs.n1info.com/a282265/Biznis/Vesic-U-Beogradu-manje-od-100.000-nezaposlenih.html
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заитеросованим нуди и хеликоптер, како би обишли више локација и изабрали место у које 
желе да улажу. 
 
 
 
 

Весић: У Београду мање од 100.000 незапослених 
Извор:Бета 

 

Градски менаџер Београда Горан Весић рекао је да је у главном граду Србије први пут после 
десет година регистровано мање од 100.000 незапослених. 
У јуну је, у односу на мај, број незапослених опао за 2,6 одсто, на 92.806, рекао је Весић, пренео 
је Беоинфо. 
Он је додао да је и даље "велики дисбаланс у запослености између жена и мушкараца" и да 
"важно да се отварају нова радна места где ће бити запослене жене". 
Весић је приликом посете Сајма запошљавања у Спортско-рекреативном центру "Колубара" у 
Лазаревцу рекао да је та општина "једина на територији Београда која бележи пораст 
незапослености". 
"У Лазаревцу је данас мало другачије, с обзиром на то да постоји велика инвестиција 'Јунајтед 
текстила' који тражи 600 радника што ће поправити статистику", казао је Весић. 
Председник Општине Лазаревац Бојан Синђелић рекао је да та општина ради и на томе да 
незапосленост смањи помоћу пољопривреде, подстиче самозапошљавање, и нагласио да "не 
могу сви радити у Електропривреди Србије" чији су локални погони у Лазаревцу. 
 

 

 
 
 
Вучић о штрајку у Фијату: Схватам да плата од 42.000 није довољна, 
али могли би да остану и без тога  
Извор:Танјуг 
 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је синоћ у емисији "Ћирилица" на телевизији 
"Хепи" да се нада да ће решење за штрајк радника Фијат Србија бити нађено ако је могуће већ у 
понедељак увече. Председник је у рекао да може да се сложи да су плате од 42.000 динара 
недовољне, али је указао да алтернатива може бити да радници у Крагујевцу остану и без тога. 
Истакао је да ће премијерки Ани Брнабић у овоме помоћи колико год је потребно. 
Он је такође подсетио штрајкаче у Фијат Србија да су одговорни и према држави и грађанима 
Србије, који су кроз субвенције уложили у њихова радна места. 
- „ Морам да признам и могу да схватим да неко каже да са додацима, и топлим оброком плата 
од 42.000 није довољна, али алтернатива је да можемо остати и без тога“  - указао је он. 
Вучић је казао да се нада да неће доћи до повлачења Фијата из Србије, додајући да верује да ће 
се проблем решити вецерас или сутра, уз поштовање права радника. 
Подсетио је да нас овај штрајк већ кошта, а да би наставак могао да нас "кошš та" можда и 0,1 
одсто раста БДП, јер је реч о 440 возила дневно. 
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Указао је да држава улаже у радна места, што неки могу називати "куповином" радних места, 
али се све то враћа кроз порезе и доприносе после годину или две. 
- „ Зато поручујем радницима да имају обавезу и одговорност и према земљи, уз сво 
поштовање према правима радника“  - нагласио је он. 
Пожелео је радницима да се изборе за своја права, али је поновио апел председнику 
штрајкачког одбора да се решење нађе ако је могуће већ вечерас. 
"На европском смо путу, али за разлику од других имамо став"  
- Први пут имамо суфицит у трговини с Хрватском, јер смо увек били високо увозно зависни, а 
данас имамо много тога што извозимо, и на то сам врло поносан - изјавио је вечерас 
председник државе Александар Вучић. 
Он је гостујући на Хепи телевијзији, а говорећи о позицији Србије у Европи и свету, поновио да 
ћемо наставити да водимо политику пријатељских односа с Русијом, али да је наша будућност у 
ЕУ. 
- Као што Русима морам увек да кажем "хвала на свему", морам да истакнем да ми и даље 
готово 70 одсто извозимо у земље ЕУ и то нам је и даље изузетно важно - рекао је Вучић. 
Додао је да 20 одсто извозимо у земље региона, те да са свима имамо суфицит у трговинској 
размени, те нагласио да је, кад је реч о односу великих сила, посебно након сусрета Путина и 
Трампа, добро кад су "велики играчи у бољим односима, јер кад се слонови гледају попреко ми 
страдамо у сваком случају". 
- Добро је зато - приметио је - да имамо јасну спознају где смо и ко смо и како треба да се 
понашамо, а како сада ствари стоје мислим да ћемо моћи да се понашамо као и до сада и да 
водимо своју политику. 
Упитан да ли је то политика неутралности, нагласио је да смо ми војно неутрални, док је 
питање политичке неутралности нешто сасвим друго. 
- Војна неутралност је наша суверена одлука - поновио је - те нагласио да смо ми на европском 
путу, али за разлику од неких других земаља имамо став и износимо га. 
- Наша доктрина је челично пријатељство са Кином и искрена и отворена сарадња са Русијом - 
поручио је, а говорећи о Русији, подсетио да при томе мисли и на економску сарадњу и сваку 
другу. 
Како је рекао, некада су нам продавали трик да су "Руси, ето, добри за уметност, и то је то". 
- То је огромна земља и огромно тржиште, пријатељска земља која нам помаже у очувању 
територијалног интергитета и то неретко заборављамо и не поштујемо - приметио је Вуцић. 
- Само на јабукама имамо извоз у ту земљу од 200 милиона евра - додао је и истакао да те 
односе треба да развијамо, додајући да и немачка канцеларка Ангела Меркел разуме ту нашу 
позицију. 
"Спустићемо незапосленост испод 10 одсто, гарантујем"  
Вучић је рекао вечерас да не обећава, већ гарантује да ће спустити ниво незапослености на 
испод 10 одсто. 
- „ Не обећавам, гарантујем“  - подвукао је он у емисији "Ћрилица“ " на Хепи телевизији. 
Вучић је казао да смо прошли тешке реформе и да је сада питање "технике" да одржимо тренд 
и да не направимо неке грешке. 
- „ Најтеже смо прошли захваљујући народу. Нећу никада заборавити колико дивне грађане 
имамо, који су разумели шта значе тешке реформе“  - подвукао је он. 
Јавна предузећа, према његовим речима нису велики проблем. 
- „ Србијагас је сувише мала компанија да би била велики проблем. Највећи проблем је ЕПС“  
- објаснио је Вучић. 
Стао је у одбрану некадашњег министра финансија Лазара Крстића рекавши да никада не 
бисмо ушли у озбиљне реформе без његове дијагнозе, која је била прецизна, пошто је упозорио 
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да је стање јавних финансија катастрофално, након што смо остали без приватног сектора, 
односно на томе да мора да се издржава јавни сектор без приватног. 
- Расходи на пензије, у том тренутку - како је пренео - били су 30 одсто укупних јавих расхода у 
Србији, односно сваки трећи динар ишао је на пензију, што је било неодрживо. 
Упитан за реизбор Павла Петровића за шефа Фискалног савета Вучић је казао да је та установа 
критиковала владу из другачијег угла, док су други из популистичког. 
- „ Петровић је један од веома заслужних људи за спровођење реформи у Србији“  - нагласио 
је и додао да су га други, за разлику од Петровића, критиковали из популитичког угла само у 
намери - не да би рушили државу, већ смањили снагу независне Србије. 
"Страним инвеститорима дајемо хеликоптере да обиђу локације"  
- Страним инвеститорима дајемо и хеликоптере да обиђу висе локација и изаберу где желе да 
улажу - рекао је вечерас председник Александар Вучић говорећи о посвећености и условима 
које је Србија спремна да понуди онима који ће да изграде фабрике и отворе нова радна места. 
Вучић је навео и да постоје локалне иницијативе и да је на томе захвалан, али да исто тако 
постоје локалне средине које су велики проблем, јер имају огромне дугове, те ће влада морати 
да се додатно ангажује у довођењу инвеститора како би се и те средине извукле из кризе. 
У том је смислу похвалио резултате које је постиогао Београд, док је као проблематичне 
поменуо Крагујевац, Краљево, Смедеревску Паланку... 
- Паланка има 20 милиона евра дуга, а исплаћивали су плате преко фудбалског клуба. Ако 
дамо Паланци 20 милиона, онда ће да тражи Крагујевац 200 милиона... - рекао је ВУцић. 
Влада ће зато, додао је, наставити да доводи стране инвеститоре: "Дајемо им и хеликоптере да 
обиђу више локација...". 
- Хоћемо да у Краљево дођу инвеститори, јер хоћемо да имамо више беба... Да имају генерацију 
више радно способних - поручио је. 
"Од пада, до раста... И улога пензионера, Николића, Дачића"...  
Вучић је поновио вечерас да су највећи терет досадашјних реформи поднели грађани, а 
највише пензионери, приметивши да је и он могао да обећава "куле и градове" као што су 
чинили неки неодговорни политичари раније, али да је било најважније да се обезбеди 
фискална стабилност, а затим и раст. 
Вучић је истакао да је имао подршку претходника Томислава Николића и коалиционог 
партнера Ивице Дачића, кад је реч о спровођењу тешких мера фискалне консолидације и 
смањења плата и пензија. 
Он је рекао да је Србијагас имао дуг од 800 милиона евра, те да је скоро све дугове вратио, те да 
је остало 150 милиона дуга тог предузећа, док ЕПС који је имао велике дугове, данас има 450 
милиона на рачуну. 
Такође, додао је, смањен је и дуг Беоргада са 1,12 милијарди на 650 милиона евра. 
- Како су спроведене реформе? Ноћима нисам спавао, размишљао сам о томе како да 
спроведемо реформе и знао сам да могу да се ослоним на пензионере и раднике, да су они 
најодговорнији за државу, док би ме млади слабо разумели - рекао је Вучић. 
Како каже, плашио се реакције коалиционих партнера и није био сигуран каква ће да буде 
реакција Томислава Николића. 
- Николићева улога је велика, да он није подржао мере и да се понашао другачије велико је 
питајне да ли бисмо успели мере да спроведемо - подвукао је Вучић. 
Такође, каже, дуго је разговарао са Дачићем, који је, иако левичар, то рационално прихватио и 
подржао те мере, као пут ка оздрављењу. 
- Ушли смо у то и данас имамо другачију ситуацију, која иде на боље - рекао је Вучић. 
На констатацију да су други пред изборе обећавали по 1.000 евра, рекао је да то не жели ни да 
коментарише, те додао да он то није радио, а ипак је остварио три највеће победе на изборима у 
новијој историји. 
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- Говорио сам само о раду и да ће видети резултате - рекао је Вучић и поновио да до краја 
године следи повећање плата и пензија, а следеће године још веће. 
Такође, рекао је да ће уследити и повећање минималне цене рада у септембру. 
- Мислим да ће и најсиромашнији имати значајније повећање и то су добре ствари, то је 
зансовано на добрим темељима, да више ниакд немамо проблем са јавним финансијама - рекао 
је Вучић. 
"Ми ни сада, 100 година после, не бисмо могли да дигнемо Емпајер"...  
- Емпајер стејт билдинг је подигнут 1931. године, а ми ни данас, 100 година касније, нисмо у 
стању да подигнемо такву зграду - рекао је вечерас Вучић, објашњавајући да ми више немамо 
озбиљне, моћне грађевинске и друге компаније, евентуално са изузетком нискоградње. 
- 100 година каснимо за Америком - рекао је Вучић. 
Он је то навео као пример, не желећи да детаљније улази у случај Енергопројекта, осим што је 
навео да се недавно преузимање акција те компаније не би догодило да нека јавна предузећа 
нису, без консултовања владе, продала своје акције власнику Напреда. 
Он је указао да исто тако у високоградњи каснимо за Русијом, у којој је пре 70 година 
подигнуто седам здања, попут некадашњег хотела Украјина, зграде Универзитета Ломоносов... 
"За лечење у иностранству од државе 14 милиона евра, од СМС порука милион"  
Вучић је истакао данас да је за лечење грађана у иностранству држава издвојила скоро 14 
милиона евра, а да је преко свих СМС порука прикупљено свега милиона евра. 
- „ Од када је формиран државни фонд потрошили смо 13. 615. 000 ева. Наравно никада није 
довољно када трошите на децу, али је држава поторшила скоро 14 милиона евра, а из свих СМС 
је прикупљено свега милион евра - објаснио је он. 
Пренео је да је на лечење и контролне прегледе у иностранство упућено око 1.600 грађана, 
претежно деце. 
Вучић је казао да неки његови политички неистомишљеници шта год да се деси - почну да 
говоре о болесној деци. 
- Болесне деце има и, на жалост, биће, не могу да се излече сва деца на свету - приметио је и 
додао да се у свим земљама лечи и преко СМС порука, много више него у Србији, зато што тамо 
мора да се плаћа приватно здравство. 
Вучић је казао да смо до скоро били последњи у Европи по здравству, али смо напредовали за 
седам места. 
- „ Морате да знате да просечан осигураник плаћа 200 евра годишње за здраство, а потрошимо 
годишње у просеку по 1.100 евра - истакао је он. 
Вучић је приметио да се у неким новинама у чланку питало на š та то држава троши седам 
милијарди динара партиципације, јер се, каже, троши не 60 милиона евра, већ две милијарде. 
- „ Пензије и здравство су највеће ставке у буџету. Тиме се раније бранио социјални мир. Ми 
тек данас можемо да правимо нормалне клиничке центре“  - рекао је он. 
Поручио је да ће се Клинички центар у Нишу изградити до краја године. 
- „ Изгадићемо, како кажу Скадара на Бојази, за разлику од вас који нисте никада ништа 
изградили“  - нагласио је он. 
Истакао је да ће та болница бити најбоља у Европи, имаће најмодрнију опрему и уређаје. 
 
 

Радници Фијата неће прекинути штрајк  
Извор:Танјуг 
 
Око 2.000 штрајкача у "Фијатовој" фабрици у Крагујевцу одлучило је данас да неће прекинути 
штрајк док не буду добили писане гаранције послодавца да ће минимум њихових захтева бити 
испуњен, пренео је РТС. 
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Радници су ову одлуку донели након консултација прве и друге смене радника. 
Запослени захтевају повећање основице бруто зараде са 38.000 на на 50.000 динара, 
реорганизацију производње, исплату бонуса и трошкова превоза за долазак на посао ван 
стандардног радног времена. 
Зоран Марковић, председник Штрајкачког одбора "Фијат Крајслер аутомобили Србија", очекује 
да се примењују стандарди ВЦМ и стандарди саме компаније или групације "Фијат". Он наводи 
да је следеће да морају да договоре бонус и повећање зарада. 
- Радник у 'Фијату' у Србији, ради за 300 евра, компанија ако му да 355, неће да повреди 
ниједан пропис или интерну одлуку своје групације - истиче Марковић. 
Окупљени радници и штрајкачки одбор подржавају иницијативу премијерке Ане Брнабић да се 
уђе у преговоре на највишем нивоу, али док им се не обрати послодавац, поручују да остају 
истрајни у својим захтевима, преноси РТС. 
Штрајкачима у "Фијату", који протестују 10. дан, подршку је пружио Микеле де Палма из 
синдиката металаца Италије и поручио да је неопходан социјални дијалог то јест да Влада 
Србије и послодавац морају да почну преговере са запосленима, који се, како каже, боре за 
боље услове рада. 
Председник Синдиката металаца Србије Зоран Вујовић сматра да "Фијат" мора да поштује 
Закон о раду Србије и започне преговоре. Послао је подршку Влади која, према његовим 
речима, треба да доводе пословодство "Фијата" за преговарачки сто. 
Премијерка Србије Ана Брнабић раније позвала је раднике "Фијата", синдикате и штрајкачки 
одбор да прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и поручила да су Србија, Фијат и 
сами радници много изгубили током штрајка и да више нема ни минута за губљење. 
Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић, подржао је залагање премијерке 
Ане Брнабић за решавање проблема у "Фијату" и њен апел да радници обуставе штрајк како би 
се село за преговарачки сто. 
Орбовић оцењује да је за ту синдикалну организацију став премијерке коректан и прихватљив. 
Иначе, за 10 дана, колико траје штрајк, произведено је 4.400 возила мање од плана. Не раде ни 
кооперанти са око 1.500 запослених. 
 
 

Брнабић радницима "Фијата": Прекините штрајк и у року од сат 
времена седамо за преговарачки сто  
Извор:Танјуг 

 

Премијерка Србије Ана Брнабић позвала је раднике Фијата, синдикате и штрајкачки одбор да 
прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и поручила да су Србија, Фијат и сами 
радници много изгубили током штрајка и да више нема ни минута за губљење. 
Брнабић је поручила радницима да им као председница Владе Србије гарантује да ће се у року 
од сат времена од кад донесу одлуку о прекиду штрајка, сести за преговарачки сто, и то на 
највишем нивоу, у влади, уз њено и присуство министра привреде Горана Кнежевића и 
пословодства ФИАТ-а. 
- Да разговарамо као три одговорне стране –  послодавац, влада као мањински партнер и 
штрајкачи одбор, да разговарамо о томе шта ћемо радити у наредне три године - рекла је 
Брнабић за Танјуг. 
Она је назначила да Србија, радници Фијата, ни сама компанија и кооперанти Фијата више 
немају ни минут времена да губљење. 
- Много смо изгубили, радници су изгубили плате за време које су у штрајку, Фијат је изгубио 
производњу, кооперанти су изгубили свој део посла и своје плате. Србија сваки дан губи на 
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БДП-у због штрајка и губимо на извозу. Немамо више ни мунут за губљење - истакла је 
Брнабић. 
Зато је апеловала на раднике Фијата, на штрајкачки одбор и на синдикате да данас буду 
одговорни према томе шта ће одлучити. 
- Молим их да се одазову на мој апел, да седнемо назад за преговарачки сто и поново почнемо 
преговоре са Фијатом око колективних уговора за наредне три године, што ће њима и 
обезбедити послове у наредне три године и што ће обебедити стабилност њихових породица, 
коопераната, Крагујевца и Србије - рекла је премијерка. 
Нема разговора док је штрајк у току 
Она је подсетила да компанија Фијат широм света не разговара са синдикатима док је штрајк у 
току. 
Брнабић је назначила да је компанија у потпуности испунила колективни уговор који је на 
снази, те додала да су упркос тим уговорима, радници у штрајку, а то, како је истакла, значи да 
се колективни уговор у Србији не поштује. 
- Нама ће сутра бити јако тешко да доведемо било ког новог инвеститора када нема сигурности 
да ће радиници колективни уговор, који се испреговара и потпише са синдикатима, поштовати, 
већ да ће сваки уговор моћи да се прекине штрајком 
зато што се траже бољи услови - рекла је Брнабић. 
Она је додала да је важно да се колективни уговор који траје до децембра испоштује, а да се већ 
вечерас или сутра ујутру седне за сто, како би се испреговарао колективни уговор за наредне 
три године. 
Прекид штрајка је победа за раднике и то је уствари победа за Србију и Фијат” , подвукла је 
она. 
- Али данас, молим вас, хајде будите одговорни, према себи, вашим радним местима, 
Крагујевцу, партнерима и свим градјанима Србије, јер су сви они пуно уложили у радна места у 
Крагујевцу. Хајде да се не играмо са будућношћу свега тога, са будућношћу Србије. Хајде да 
заједно данас прекинемо штрајк и сутра ујутру седнемо за сто, направим максимум који 
можемо за Крагујевац, раднике и за Србију - поручила је Брнабић. 
- У четвртак прошле недеље сам на своју иницијативу започела разговоре са штрајкачким 
одбором радника Фијата. Од тада сам на један или други начин у контакту са њима, разговарам 
са њима као и са председником Синдиката Љубисавом Орбовићем - додала је Брнабић. 
 
 

Синдикат металаца из Италије подржава штрајкаче у Крагујевцу  
Извор:Бета 
  
Синдикат металаца Италије и радници који раде у италијанском Фијату дају подршку и 
солидарни су са радницима који штрајкују у фабрици ФЦА Србија у Крагујевцу, изјавио је 
данас национални координатор за аутомобилску индустрију у Фиому-у ЧГИЛ Микеле де 
Палма. 
"И Влада Србије и послодавац морају, једноставно, да прихвате да почну преговоре са 
радницима. Они су показали да су јединствени и имају прво да се боре за побољшање услова 
рада и боље плате", рекао је Де Палма новинарима. 
Он је рекао да Фијат мора да поштује законе Србије и навео да је сада највећи проблем што 
никако нема "округлог стола" и послодавац уопште не жели да разговара са радницима. 
Према речима Де Палме, када Фијат у Италији није поштовао радно законодавство, металци су 
ишли на суд, дошли до Уставног суда и победили. 
Де Палма је рекао да када би у Крагујевцу дошло до разговора са послодавцем, сигурно би "све 
кренуло напред, за обе стране". 
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Он је рекао да му је познато да постоје разлике у зарадама радника Фијата у Италији и Србији и 
изнео мишљење да не може конкурентност једне фирме да се гради само тако што ће се 
смањивати плате, већ да је потребно да се развијају нови модели да би били конкурентнији на 
светском тржиштишту. 
Представница "Фијат аутомобили" за Европу Валентина Орацини рекла је да су радници Фијата 
у целом свету упознати са протестом у Крагујевцу и потврдила да радници имају право на 
штрајк и колективно преговарање. 
Представници синдиката у Италији најавили су да ће о штрајку у Крагујевцу да информишу 
раднике у Италији и јавно мњење те земље. 
 
 

Око 2.000 штрајкача из обе смене у Фијату одбили да прекину штрајк  
Извор:Бета / Н. Р. 
 
Око 2.000 производних радника прве и друге смене у фабрици Фијат Крајслер аутомобили 
Србија прихватили су данас одлукудва фабричка синдиката, Самосталног и "Независности", да 
не прекину штрајк и да неће почети преговоре док послодавци не дају понуду у вези са четири 
захтева штрајкача. 
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је новинарима у Крагујевцу после 
састанка са радницима друге смене да радници неће прекинути штрајк док од послодавца не 
добију понуду за четири захтева, која би одговарала штрајкачима. 
"Минимум понуде послодавца је да се у организацији рада примењују највиши стандарди 
групације Фијат. Мора да се договори већ искомуницирани бонус ефикасности и повећање 
зарада за око 50 евра нето. Радник у Фијату у Србији ради за око 300 евра, ако му компанија да 
355 евра неће повредити ниједан пропис, или своју интерну одлуку", рекао је Марковић. 
Он је рекао да руководство врши притисак на штрајкаче тако што их информише да је могућ 
одлазак компаније из Србије или да могу да остану без посла, ако компанија буде новчано 
кажњена по домаћим прописима, јер не поштује решење инспекције рада од 26. јуна за почетак 
преговора са штрајкачима. 
Према речима Марковића, Меморандум са Фијатом је потписан 2008. године и немогуће је да 
Фијат није знао да да мора поштује законе земље у којој има производњу јер то стоји и у 
кодексу групације. 
"Наш Закон о штрајку је из 1996. године, по коме послодавац мора да преговара када до 
штрајка дође", навео је Марковић. 
Он је рекао да за сада не постоји намера да против Фијата буде поднета тужба због 
непоштовања закона, већ штрајкачи само покушавају да Фијат доведу за преговарачки сто. 
"Имамо подршку металаца из Италије, Србије и земаља у региону. Ако Фијат не седне да 
преговара, тражићемо неки нови начин синдикалне борбе у оквиру закона, јер не желимо да 
ниједан радник у компанији добије отказ", казао је Марковић. 
Раније данас, премијерка Србије Ана Брнабић позвала је раднике Фијата, синдикате и 
штрајкачки одбор да прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и поручила да су 
Србија, Фијат и сами радници много изгубили током штрајка и да више нема ни минута за 
губљење. 
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ОРБОВИЋ: Радници Фијата љути и револтирани, нико их није 
удостојио ни разговора 
Извор:Бета,РТС 
 
БЕОГРАД - Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић 
изјавио је данас да је ситуација у крагујевачком "Фијату" тешка, да су радници љути и 
револтирани, а да их нико од пословодства компаније "није удостојио разговора".  
Орбовић је рекао да је став руководства "Фијата" у Крагујевцу да они не преговарају са 
штрајкачима док су у штрајку.  
Како је прецизирао, законска регулатива је таква да су обе стране дужне да уђу у преговоре, а да 
у колективном уговору пише да је у року од пет дана од почетка штрајка "Фијат" дужан да уђе у 
преговоре.  
"Очито да 'Фијат' крши закон и оно што је потписано", истакао је Орбовић наводећи да су 
радници врло револтирани, нервозни, несигурни и траже да се преговори воде за време 
штрајка.  
Према његовм речима, услови рада су вема тешки, плате ниске, људи раде на неколико радних 
места.  
"То је недопустиво. Држава дотира 'Фијат' великим парама и све плате које се исплате су из 
одређених дотација", казао је Орбовић.  
Он је навео да Влада Србије у овој ситуацији може да буде неко ко ће да показује добру вољу да 
помогне јер је, како је оценио, ово питање између послодавца и синдиката у фирми.  
"Улога владе је да, уз поверење према држави, штрајкачи прекину штрајк јер је то сада питање 
вишег интереса", додао је он.  
Премијерка Ана Брнабић апеловала је јуче на раднике Фијата да прекину са штрајком, и 
гарантовала да ће у року од сат кад ту одлуку донесу, сести за преговарачки сто - заједно с 
послодавцима, ресорним министрима и њом, како би разговарали о колективним уговорима за 
наредне три године.  
Око 2.000 производних радника прве и друге смене у фабрици Фијат Крајслер аутомобили 
Србија јуче су прихватили одлуку два фабричка синдиката, Самосталног и "Независности", да 
не прекину штрајк и да неће почети преговоре док послодавци не дају понуду у вези са четири 
захтева штрајкача.  
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је новинарима у Крагујевцу после 
састанка са радницима друге смене да радници неће прекинути штрајк док од послодавца не 
добију понуду за четири захтева, која би одговарала штрајкачима.  
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Синдикат металаца Италије и радници италијанског Фијата 
солидарни са српским колегама у ФЦА 
Извор:Бета 
 
Фијат се дичи новим моделом, али радницима неће да повећа плате  
Синдикат металаца Италије и радници који раде у италијанском Фијату дају подршку и 
солидарни су са радницима који штрајкују у фабрици ФЦА Србија у Крагујевцу, изјавио је 
данас национални координатор за аутомобилску индустрију у Фиому-у ЦГИЛ Микеле де 
Палма. 
"И Влада Србије и послодавац морају, једноставно, да прихвате да почну преговоре са 
радницима. Они су показали да су јединствени и имају прво да се боре за побољшање услова 
рада и боље плате", рекао је Де Палма новинарима. 
Он је рекао да Фијат мора да поштује законе Србије и навео да је сада највећи проблем што 
никако нема "округлог стола" и послодавац уопште не жели да разговара са радницима. 
Према речима Де Палме, када Фијат у Италији није поштовао радно законодавство, металци су 
ишли на суд, дошли до Уставног суда и победили. 
Де Палма је рекао да када би у Крагујевцу дошло до разговора са послодавцем, сигурно би "све 
кренуло напред, за обе стране". 
 
 

 

 
 

У Крагујевцу и даље напето: Радници Фијата неће прекинути штрајк 
Извор:Танјуг 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић раније позвала је раднике "Фијата", синдикате 

и штрајкачки одбор да прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и 

поручила да су Србија, Фијат и сами радници много изгубили током штрајка и 

да више нема ни минута за губљење 

Око 2.000 штрајкача у “Фијатовој” фабрици у Крагујевцу одлучило је да неће прекинути штрајк 
док не буду добили писане гаранције послодавца да ће минимум њихових захтева бити 
испуњен, пренео је РТС. 
Радници су ову одлуку донели након консултација прве и друге смене радника. 
Запослени захтевају повећање основице бруто зараде са 38.000 на на 50.000 динара, 
реорганизацију производње, исплату бонуса и трошкова превоза за долазак на посао ван 
стандардног радног времена. 

http://www.telegraf.rs/teme/fijat
http://www.telegraf.rs/teme/kragujevac
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Зоран Марковић, председник Штрајкачког одбора “Фијат Крајслер аутомобили Србија”, очекује 
да се примењују стандарди ВЦМ и стандарди саме компаније или групације “Фијат”. Он наводи 
да је следеће да морају да договоре бонус и повећање зарада. 
“Радник у ”Фијату” у Србији, ради за 300 евра, компанија ако му да 355, неће да повреди 
ниједан пропис или интерну одлуку своје групације”, истиче Марковић. 
Окупљени радници и штрајкачки одбор подржавају иницијативу премијерке Ане Брнабић да се 
уђе у преговоре на највишем нивоу, али док им се не обрати послодавац, поручују да остају 
истрајни у својим захтевима, преноси РТС. 
Штрајкачима у “Фијату”, који протестују 10. дан, подршку је пружио Микеле де Палма из 
синдиката металаца Италије и поручио да је неопходан социјални дијалог то јест да Влада 
Србије и послодавац морају да почну преговере са запосленима, који се, како каже, боре за 
боље услове рада. 
Председник Синдиката металаца Србије Зоран Вујовић сматра да “Фијат” мора да поштује 
Закон о раду Србије и започне преговоре. Послао је подршку Влади која, према његовим 
речима, треба да доводе пословодство “Фијата” за преговарачки сто. 
Премијерка Србије Ана Брнабић раније позвала је раднике “Фијата”, синдикате и штрајкачки 
одбор да прекину штрајк како би се село за преговарачки сто и поручила да су Србија, Фијат и 
сами радници много изгубили током штрајка и да више нема ни минута за губљење. 
Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић, подржао је залагање премијерке 
Ане Брнабић за решавање проблема у “Фијату” и њен апел да радници обуставе штрајк како би 
се село за преговарачки сто. 
Орбовић оцењује да је за ту синдикалну организацију став премијерке коректан и прихватљив. 
Иначе, за 10 дана, колико траје штрајк, произведено је 4.400 возила мање од плана. Не раде ни 
кооперанти са око 1.500 запослених. 
 

 


