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Без гаранција штрајкачима у "Фијату" да неће сносити последице 
Извор: РТС 
 
Влада Србије из протоколарних разлога данас није усвојила Закључак којим гарантује 
радницима "Фијата" у Крагујевцу да неће сносити последице због штрајка, рекао је за РТС 
председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић. Наставак преговора у Министарству 
привреде очекује се сутра, незванично сазнаје РТС. 
Зоран Марковић, који је и председник Самосталног синдиката, рекао је да су гаранције да 
штрајкачи неће сносити последице биле предуслов за прекидање штрајка и почетак 
производње и преговора са менаџментом компаније. 
Такође, штрајкачи су тражили и гаранције да ће, уколико не буду задовољни исходом 
преговора, протест моћи да наставе у понедељак, тврди Марковић. 
Како РТС незванично сазнаје, Влада и даље настоји да нађе решење за проблем у "Фијату" и већ 
сутра се очекује наставак преговора у Министарству привреде, којем би требало да присуствују 
министар Горан Кнежевић и премијерка Ана Брнабић. 
Међутим, у Штрајкачком одбору кажу да нису упознати да наставком разговора у 
Министарству привреде, али истичу да "представници државе имају пружену руку радника", 
који су, тврде, спремни на дијалог. 
Да је Влада Србије, као што је јуче договорено у Министарству привреде, усвојила закључак 
којим се гарантује да радници неће сносити последице због штрајка, они би данас вероватно 
донели одлуку да се протест прекине и започну преговори, рекао је Зоран Марковић. 
Навео је да се тражи да у решавању проблема у "Фијату" посредује председник Србије 
Александар Вучић. 
"Знамо да морамо за преговарачки сто и једини начин да се ситуација реши су преговори и 
разговори. То значи да морамо да тражимо укључење више инстанце, а то је председник Србије 
Александар Вучић", каже Марковић. 
За сутра најављује радикализацију протеста. 
"Радници друге смене, њих око 1.000, окупиће се сутра у 10 часова испред фабрике и отићи до 
Скуштине града Крагујевца, да надлежнима предају своје захтеве које они треба да проследе 
вишим инстанцама", навео је председник Штрајкачког одбора. 
Радници прве и друге смене наставили су штрајк и заједно протестују у кругу "Фијатове" 
фабрике у Крагујевцу. 
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„Фијат” већ пакује кофере 
Аутор: Бране Карталовић 

 

Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић изненађен што двонедељни протест радника 

у Крагујевцу није увршћен у дневни ред Владе Србије која је заседала у четвртак 

Крагујевац – Све је извесније да ће „Фијат” отићи из Србије. Председник Штрајкачког одбора 
Зоран Марковић у четвртак у Влади Србије, како каже, није добио никакве инструкције у вези 
са штрајком радника у крагујевачкој фабрици аутомобили који је почео 27. јуна. 
У Београд је, напомиње Марковић, отишао како би добио нова 24 сата „форе” да штрајкачима 
још једном предочи последице које би Крагујевац и Србију могле задесити ако се компанија 
„Фијат Крајслер аутомобили Србија“ повуче из наше земље. 
 
 

Министарство: Неће бити отпуштања наставника на факултетима  
Извор:Танјуг 
 
Министарство просвете саопштило је данас да неће бити отпуштања наставника и сарадника на 
факултетима, а да је појединим високошколским установама остављен простор и за ново 
запошљавање. 
Како наводе, Министарство води регистар запослених у високошколским установама у оквиру 
ФИНВО  базе ( Финансирање високог образовања) и у ту базу податке уносе искључиво 
високошколске установе на основу кадровске евиденције запослених, и то је њихова законска 
обавеза. 
„Увидом у ту базу евидентно је да не постоји потреба за отпуштањем ни на основу претходне 
Одлуке Владе Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, а нарочито не на основу последње измене те одлуке”, наводи се у саопштењу. 
Сви факултети ће задржати већ запослене наставнике и сараднике, а појединима је остављен 
простор за запошљавање нових кадрова и управо због тога наставни програм и акредитација 
неће бити угрожени, појашњавају из министарства. 
Као пример наводе Медицински факултет у Београду где према подацима из ФИНВО базе 
факултет има 1.020 запослених, а одлуком Владе Србије максималан број запослених је 1040. 
Додају да је иста ситуација  и на осталим високошколским установама. 
Иначе, на основу Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета 
за делатности које се финансирају из буџета Републике, високошколске установе се 
финансирају на основу броја првоуписаних студената у сваку годину студија. 
Како би се подстакао развој ИТ сектора Влада Србије је у мају донела одлуку да се на 
факултетима који имају ИТ смерове запосли 163 наставника и сарадника више него што је 
предвиђено одлуком из 2015. године.  
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Просветари на штедњи  
Аутор: Слађана Инђић, дипл. филолог 
 

И ове године су просветни радници отишли на заслужени „тромесечни” одмор који траје од 6. 
јула до 21. августа. Навикнути да се одређене новине просветних власти углавном обелодане 
уочи летњег распуста, остало им је само да чекају. Чекање није дуго трајало. 
Немали број наставника се већ првог дана годишњег одмора уверио да је ресорно 
министарство одиста окренуло нови лист, покренуло велико спремање и најзад почело да 
брине о сваком динару из буџета. Наиме, при првом сусрету са трочланом екипом контролора 
ГСП-а, осим казне, наставници су уједно добили обавештење да им је превоз обезбеђен тачно 
до оног дана када им почиње годишњи одмор, а не као до сада, на 15 дана. Браво! Коначно! – 
рекли би сви они који би волели коначно да сазнају ко пије, а ко плаћа. А поготово они који 
имају предрасуде о просветним радницима. 
Дакле, Министарство просвете од ове године уплаћује новац контроверзном власнику 
контроверзног предузећа Аpex Solutions за превоз просветара на период од пет, десет, петнаест 
или тридесет дана. Ако се има у виду да уплата за мањи број дана кошта више (!), јасно је да од 
усисавања господина Шарчевића нема ништа, и да је заправо реч о исисавању. Новца из 
буџета. 
Право из радног односа упућује да је послодавац у обавези да покрије трошкове доласка и 
одласка запосленог на посао. Занимљиво је да лекари, полицајци, библиотекари и ини 
државни посленици могу слободно да располажу предвиђеном сумом од 3.500 динара на 
месечном нивоу. И то је сасвим у реду. Јер, могућности за долазак на посао су одиста бројне: 
може да вас повезе брачни партнер, колега, комшија... Уколико сте рекреативац и уз то још 
имате развијену еколошку свест, можете се возити бициклом или пак ићи пешице. 
 
 

 
 

Штрајк настављен у Фијату, синдикати подељени 
Извор:Танјуг 

 

КРАГУЈЕВАЦ: Радници у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србије, иако 

подељени око тога да ли треба замрзнути штрајк како би  могли да почну преговори са 

пословодством компаније, су данас наставили штрајк. 

Представници синдиката су, како ТаЊуг сазнаје, подељени око тога да ли треба прекинути 
штрајк,  а неизвесно је и да ли ће сео тој одлуци ррадници уопште изјашњавати.  
Председник Синдиката "Независност" у Фијату Зоран Станић је рекао Танјугу да ће председник 
Штрајкачког одбора и Самосталног синдиката у Фијату Зоран Марковић највероватније данас 
прогласити крај штрајка. 
Марковић данас, као ни претходних дана, није одговарао на позиве новинара ТаЊуга.  
Станић, који се залаже за наставак штрајка, па га је због тога, како тврди Марковић јутрос 
избацио из Штрајкачког одбора, упозорава:  
Ако Марковић као председник Штрајкачког одбора прогласи обуставу штрајка то ће значити да 
ће радници који  то не прихвате бити санкционисани, објашњава он и додаје да је 
"Независност" за наставак штрајка управо због тога што,  како каже, нису добили никакве 
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гаранције. 
Према његовим речима, две трећине радника прве смене је јуче било за прекид штрајка, а 
друга смена је била против. 
Нема гаранција, наставља се штрајк   

Радници крагујевачког Фијата настављају штрајк, а председник синдиката Независност у 
Фијату Зоран Станић је рекао да преговори нису успели зато што није усвојен закључак којим 
Влада Србије гарантује радницима Фијата да неће сносити последице уколико штрајк буде 
настављен после преговора. 
Станић је за ТаЊуг рекао да је председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић о томе 
информисао раднике на састанку, који је почео у 17 часова. 
Радници су у штрајку више од десет дана, а премијерка Ана Брнабић се у међувремену и лично 
ангажовала да дође до његовог прекида. 
Марковић је у среду предложио да се  данас организује изјашњавање радника односно 
референдум и да се донесе одлука да ли ће бити штрајк настављен. 
Више од 2.000 штрајкача у Фијатовој фабрици у Крагујевцу тражи писане гаранције 
послодавца да ће минимум њихових захтева бити испуњен, а 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. 
Брнабић је иницирала прегворе и јуче је одржан састанак синдиката са министром привреде 
Гораном Кнежевићем у Влади Србије. 
Раније је најављено да ће на преговоре, ако их буде, доћи и директор Фијата Алфредо Алтавила. 
 
 

Горење: Производња настављена, преговара се са запосленима 
Извор:Танјуг 

 

ВЕЛЕЊЕ/ВАЉЕВО: Компанија Горење из Ваљева потврдила је данас да је у процесу 

социјалног дијалога и колективног преговарања дошло до краће обуставе рада синоћ, након 

чега је производња нормално настављена, а у току су активни преговори руководства са 

радницима. 

"Запослени и менаџмент активно преговарају у вези конкретних предлога које су представници 
синдиката изнели", саопштено је данас из Горења.  
Социјални дијалог између радника у производњи и менаџмента ће се интензивирати у 
наредним данима до проналаска минимума прихватљивих услова за све стране уз несметани 
наставак рада у свим фабричким погонима, наводи се у саопштењу.  
Вечерње новости су објавиле раније да је у тој фабрици расхладних уредаја у Ваљеву синоћ 
отпочео штрајк око 600 радника у другој смени, да запослени траже повећање плата за 5.000 
динара и значајно побољшање услова рада, пошто температура у производним халама 
премашује и 40 степени Целзијуса. 
"Радници су спонтано прекинули производњу, а у Горењу је у среду увече отпочео разговор 
представника компаније са запосленима око њихових захтева", пише лист. 
У тексту се додаје да се у тој словеначкој фабрици у Ваљеву плате у производњи крећу од 200 до 
300 евра, а да се прековремени рад, како Новости незванично сазнају, не плаћа редовно. 
Фабрика расхладних уредаја Горење у Ваљеву има око 1.500 запослених. 
"Суботе су радне, а слободне дане радници користе у децембру и то је, уз ниске зараде, 
допринело да спонтано отпочнемо штрајк", рекли су запослени за тај лист.  
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Радници широм Србије у борби за своја права 
Пише: Екипа Данаса 
 
Штрајк у Фијату као да је пробудио успавано незадовољство радника у свим крајевима Србије. 
У другој недељи протеста у Крагујевцу, колегама из ФЦА придружили су се и радници Горења 
из Ваљева, грађевинске фирме Ратко Митровић из Београда, а близу штрајка су и запослени у 
ФАП-у.  
Стодневну агонију радника Гоше не треба посебно ни помињати. 
И док се послодавци у Фијату држе строго, одбијајући сваке преговоре и претећи отказима, у 
Горењу су реаговали експресно и сели за сто са својим радницима истог дана кад је почео 
штрајк, што их је одмах вратило и на радна места. У Гоши нема ни преговора ни рада, само 
безнађа, док је у Ратку Митровићу и ФАП-у ситуација нејасна. 
Индикативно за све ове штрајкове је упадљива ћутљивост Владе Србије, за коју у првих 10 дана 
чак ни штрајк у Фијату практично није постојао. 
Фијат: Влада Србије преварила Штрајкачки одбор 
Уместо већ извесног прекида тронедељне обуставе рада, производни радници у компанији 
Фијату данас ће највероватније да наставе штрајк, а у Штрајкачком одбору размишљају и да 
део запослених изађе на крагујевачке улице. У Самосталном синдикату и Штрајкачком одбору, 
који је јуче већ био донео одлуку о привременом прекиду штрајка на 24 сата, како би данас уз 
посредовање Владе Србије, почели преговори са менаџментом, јуче после подне били су, 
најблаже речено, затечени сазнањем да их је Влада Србије преварила, те да није донела 
договорени закључак који би запосленима у ФЦА Србија омогућио да, мимо прописа, уколико 
буду незадовољни исходом преговора са Фијатом, тоталну обуставу рада наставе одмах у 
понедељак. Наиме, по важећем закону би морали да чекају пет дана да поново почну штрајк. 
Челници Самосталног синдиката раднике друге смене су о промени одлуке о штрајку 
обавестили на уобичајеном поподневном збору у кругу фабрике, који се организује кад је ово 
издање Данаса у штампи. Како су прошли на том збору, с обзиром на чињеницу, да су радници 
на прекјучерашњим и јучерашњим окупљањима жестоко негодовали због њиховог 
инсистирања на привременом прекиду штрајка, сазнаће се накнадно. То радничко 
незадовољство понашањем руководства Самосталног синдиката које је јуче из Штрајкачког 
одбора чак искључило повереника фабричког огранка УГС "Независност" Зорана Станића, који 
је био против става "самосталаца", могло би да угрози промену плана о наставку и 
радикализацији протеста. 
Преговори Штрајкачког одбора и менаџмента Фијата о повећању бруто зараде са 38.000 на 
50.000 динара, ако до њих дође, требало би да трају до недеље. 
Представници Штрајкачког одбора од прексиноћ су истицали да је са министром привреде 
Гораном Кнежевићем већ договорено да град радницима  ФЦА Србија обезбеди превоз кад су 
ангажовани изван стандардног радног времена. Послодавац се, тврде, у контактима са 
представницима српских власти већ обећао да ће да повећа зараде, исплати договорене бонусе, 
као и да ће да  реорганизује производњу како би убудуће била елиминисана учестала пракса да 
један радник, због дужег одсуства колеге, истовремено завршава више производних операција. 
Повереник УГС "Независност" и дојучерашњи члан Штрајкачког одбора Зоран Станић сигуран 
је да ће послодавац да повећа зараде запослених, али не много. Значајније повећање не би, 
према његовом мишљењу, одговарало не само Фијату, него ни српским властима, које страхују 
да би, случају да се радници изборе за плате примерене свом радном ангажману, њихове колеге 
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широм Србије могле да се поведу њиховим примером, што би за последицу имало талас 
радничких штрајкова. 
Иначе, у ФЦА Србија тренутно има 2.405 запослених, што је за 50-ак радника мање од 
уговором предвиђеног броја радника, због чега синдикалци не верују у претње руководства 
Фијата да ће отпустити нових 320 радника, ако се не обустави штрајк. Ту "поруку" другог човека 
Фијата Алфреда Алтавиле у Крагујевац је, према нашим сазнањима, донео шеф кабинета 
премијерке Ане Брнабић, Милош Петровић, чиме је обезбеђено додатно оправдање 
Штрајкачком одбору за одлуку о прекиду штрајка. 
Влада без закључка "из протоколарних разлога" 
Председник Штрајкачког одбора у ФЦА Србија Зоран Марковић рекао је јуче да Влада Србије 
из протоколарних разлога није донела закључак којим се гарантује да радници могу да наставе 
протест у понедељак, те да неће сносити последице због штрајка. Тај закључак је, према 
његовим речима, био предуслов за прекид штрајка. Радници су на јучерашњем поподневном 
збору, на којем је признао да су га у Влади преварили, поздравили његову најаву да ће штрајк 
бити настављен и да ће данас бити организован и улични протест. 
Ратко Митровић: Постављају асфалт на 50 степени - без здравствених књижица 
Радници фирме МБА Ратко Митровић - Нискоградња који су протеклих неколико дана на плус 
50 степени постављали асфалт на централним београдским улицама од марта немају оверене 
здравствене књижице. То, као и вишемесечно неплаћање превоза и зарада за фебруар и мај, 
приморало је њих 200 да јуче преподне од 7 до 9 часова престану да раде на реконструкцији 
Рузвелтове улице, Мије Ковачевића, али и на Славији и Вреоцима код Лазаревца. 
- Људи су стали спонтано, без икакве организације. Сваки дан слушају обећања - биће сутра, 
биће у среду, биће у петак. Раде на великим врућинама, постављају асфалт, без плата, оверених 
здравствених књижица - каже за Данас председник синдиката у овом предузећу Миле Чолић. 
Послодавац, власник МБА Миљковић, Бранко Миљковић, који је компанију Ратко Митровић - 
Нискоградња приватизовао 2011, како каже Чолић, једном од радника рекао је да ће плата бити 
"по подне, најкасније ујутру". 
- Чим је приватизовао фирму кренули су проблеми са кашњењем плата. Послови на којима 
тренутно радимо, само ови у Београду вреде 15 милиона евра, немогуће је да нема новца за 
плате - истиче Чолић, напомињући да су радници незадовољни и због проблема у вези са 
уплатама доприноса за обавезно социјално осигурање. 
Уколико плате сутра не добију, запослени ће поново обуставити рад док им се не испуне сви 
захтеви, до тада траже од државе да реагује. 
Фирма Ратко Митровић - Нискоградња приватизована је пре шест година, а подаци Агенције за 
привредне регистре показују да је прошлу годину завршила у плусу од 165,1 милиона динара, 
готово дупло мањем него годину дана раније, када је салдо на рачуну био 317 милиона динара. 
С друге стране, Миљковићева приватна компанија МБА Миљковић је, према подацима АПР, 
2015. годину завршила са пословним приходом већим од две милијарде динара и нето 
добитком од 53,7 милиона динара. 
Реакцију од послодавца на обуставу рада, али и одговоре на питања због чега им нису оверене 
књижице а плате неуплаћене нисмо добили у току јучерашњег дана. 
Горење: У фабрици фрижидера раде на плус 40 
Радници друге смене у фабрици фрижидера и замрзивача су у среду увече престали са радом 
тражећи преговоре са менаџментом, повећање плата од 5.000 динара, као и побољшање услова 
рада. Компанија се јуче огласила саопштењем у ком тврде да је у "процесу социјалног дијалога 
и колективног преговарања дошло до краће обуставе рада у вечерњим сатима, након чега се 
производња нормално наставила". 
Запослени у словеначкој компанији жалили су се на то што раде на температурама већим од 40 
степени, што имају радне суботе и слободне дане које морају да користе у децембру. 
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"Запослени и менаџмент активно преговарају у вези конкретних предлога које су представници 
синдиката изнели. Социјални дијалог између радника у производњи и менаџмента 
интензивираће се у наредним данима до проналаска минимума прихватљивих услова за све 
стране уз несметани наставак рада у свим фабричким погонима", истиче се у саопштењу. 
У Ваљеву у Горењу ради 1.500 радника, а фабрика је отворена пре 11 година. 
Гоша: Четири месеца тишине 
Штрајк у Гоши најтужнија је прича радничке Србије. Када се у марту убио радник ове фабрике, 
не могавши више да издржи беспарицу и понижења, званичници су реаговали ћутањем. Ни 
једна реч, ни једна посета. Фабрика Гоша није била у стечају, али има радника којима словачки 
послодавац дугује и по 30 плата. Када је после самоубиства кренуо штрајк, и када је коначно 
добио и какву такву медијску подршку, у Смедеревску Паланку је једанпут дошао и тадашњи 
премијер Александар Вучић са министрима. Обећао је помоћ, плате и подршку, али она није 
стигла. Само део од 60.000 динара су добили радници, а остатак никад. Никад више није 
дошао ни Вучић, нити било ко од министара, јер нема лепих вести. 
Радници зато и данас штрајкују, седе на шинама и чувају вагоне које су направили, да их 
власник не прода. Из Гоше заправо нема вести. У фирми којој радници нису ни потребни тамо 
је већ 109. дана штрајк. 
ФАП: Радницима дали акције уместо плата 
Усвајање УППР-а за прибојски ФАП, до чега је дошло 16. јуна, менаџмент те фабрике оцењује 
као значајан корак ка изласку "на зелену грану" док радници сматрају да су оштећени за шест 
заосталих пата које су претворене у акције. 
- Одлуком већине поверилаца Скупштине акционара ФАП-а, а то су углавном представници 
државе, одлучено је да шест заосталих плата које потражујемо буду претворене у акције. 
Сматрамо да смо на тај начин закинути за  личне дохотке које смо зарадили. То представља 
апсолутно кршење законских решења у Србији јер се зна на који начин се обавља исплата 
зарада и регулише радни стаж. Недозвољено је то чинити пребацивањем тих обавеза у акције. 
Те акције радници неће моћи ни да наплате јер су оне фактички бескорисне. Ко ће се то 
одлучити да купи акције фабрика које су у власништву радника - каже за Данас Мирослав 
Мршевић, председник Удружења за заштиту радника Фабрике аутомобила Прибој "Радник 
није роб". 
Према његовим речима Лазар Рвовић, председник општине Прибој, преузео је обавезу да из 
буџета општине надокнади тих шест заосталих зарада радницима ФАП-а. 
- Рвовић је веома коректан и заиста жели да нам помогне. Међутим и поред његове добре воље 
општина Прибој не може да нам помогне без да интервенише држава јер је њен буџет веома 
скроман. Најбољи пример за то је обавеза коју је општина преузела да нам исплати 100 евра 
отпремнине по години радног стажа. Од 650 запослених који су пристали да напусте фабрику 
уз отпремнине та сума је од стране општине досад исплаћено за свега 50 до 60 радника. Сви 
остали су на чекању. Једноставно, прилив новца у буџет општине Прибој није велики и 
отпремнине се исплаћују када за то има новца - објашњава Мршевић. Он истиче да је веома 
неизвесно шта ће са фабриком бити после усвајања УППР-а и тврди да држава нема јасан план 
за извлачење предузећа из кризе у коју је запало. 
- Након што је 650 запослених напустило фабрику уз отпремнине у њој је остало свега 15 
радника у сталном радном односу који нису испуњавали услове за одлазак у превремену 
пензију и њих 50 који раде по уговорима. Они раде на пословима чији је наручилац Војска 
Србије као и на неким старим наруџбама. Иако је било речи да ће одмах по проглашавању 
УППР-а ФАП прећи у власништво Војске Србије од тога и даље нема ништа. Према 
информацијама којима располажемо одређени кругови Војске Србије се противе да ФАП 
постане фабрика која би пословала у њеном саставу јер већ постоје нека предузећа у Србији 
која могу да подмирују потребе Војске. Са друге стране држава која нема јасан план шта и како 
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са ФАП-ом само купује време и стално понавља причу како ће проблем ФАП-а бити решен. Да 
кажу да фабрика добро послује надлежни у држави не могу јер то не одговара чињеницама. Да 
продају фабрику у иностранству не могу ником а да кажу да Војска није заинтересована да је 
преузме властима такође политички не одговара. Због тога се иде на што дуже пролонгирање 
решења - сматра Мршевић. 
Са друге стране Ранко Вуковић, генерални директор ФАП-а, каже за Данас да ће та фабрика 
постати део војног комплекса. 
- Да би се то остварило потребно је да одлука о УППР-у постане правоснажна. Када ће до тога 
да дође је на правосудним органима и није прикладно да ја као генерални директор 
прејудицирам када ће то бити. За то постоје одређени законски рокови и чим одлука буде 
правоснажна ФАП ће преузети Војска Србије. ФАП иначе нормално функционише и радимо на 
пословима везаним за два уговора која смо потписали. Када је пак реч о томе да је шест 
заосталих плата претворено у акције једино што могу да кажем је да је то била одлука већине 
поверилаца а радници су на тај начин постали власници акција које ће моћи да продају - 
закључује наш саговорник. 
 
 

Без отпуштања на факултетима 
Пише: В.А. 
 
На факултетима неће бити отпуштања запослених наставника и сарадника, а поједини ће моћи 
да запошљавају нове кадрове, саопштило је Министарство просвете. 
Министарство је демантовало наводе појединих медија да у високом образовању следе откази 
због одлуке Владе о максималном броју запослених у јавном сектору. 
"Министарство просвете води регистар запослених у високошколским установама у оквиру 
базе у коју податке уносе искључиво високошколске установе. Увидом у ту базу евидентно је да 
не постоји потреба за отпуштањем ни на основу претходне Одлуке о максималном броју 
запослених, а нарочито не на основу последње измене те одлуке", кажу у Министарству. 
 
 

Независност: Менаџмент Фијата показао ароганцију 
Пише: Данас Онлине  
 
Грански синдикат индустрије, енергије и рударства "Независност" упутио је отворено писмо 
премијерки Ани Брнабић поводом штрајка у Фијату у којем истичу да је менаџмент те 
компаније показао "сву ароганцију" и да је држава неспремна да од њих захтева поштовање 
закона. 
Писмо преносимо у целости: 
Поштована председнице, штрајк радника ФИАТ Крајслер аутомобили Србија, који је 
превазишао оквире фабрике и заинтересовао јавност у читавом региону и у Европи, показао је 
сву ароганцију менаџмента компаније ФИАТ. 
Такође и неспремност државе да од ове компаније захтева стриктно поштовање закона и 
манипулисање радницима од стране организатора штрајка, Самосталног синдиката у ФИАТ 
Крајслер аутомобили Србија. 
Грански синдикат индустрије, енергије и рударства "Независност" чији цланови удествују у 
штрајку, снажно подржава оправдане социјалне захтеве радника ФЦА, захтева од менаџмента 
компаније ФИАТ да одмах започне преговоре са радницима, како би се штрајк окончао 
споразумом у складу са Законом о штрајку. 
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Начин на који сте покушали да посредујете око подетка преговора две стране у спору, показао 
се неуспешним, јер су радници ФИАТ Крајслер аутомобили одбили да прихвате предлог Вас и 
министра Кнежевица да се штрајк “замрзне” па да се након почетка радаза почну преговори. У 
теорији и пракси штрајкова у савременој Европи, такав начин решавања штрајка није 
забележен. Да сте имали квалификованог саветника за индустријске односе, он би Вам рекао 
да у закону не постоји термин замрзавања штрајка и да се штрајк окончава преговорима за 
преговарачким столом и потписивањем споразума страна у спору. Такође би Вас саветовао да 
хитно позовете на састанак лидере две синдикалне централе и председнике Гранских 
синдиката чији чланови учествују у штрајку, уместо да на разговор позивате само председника 
Самосталног синдиката. 
 У свим изјавама и наступима у јавности, Грански синдикат индустрије, енергије и рударства 
"Независност" захтевао је од државе да обезбеди примену закона, који треба да важи за све 
привредне субјекте па и за иностране компаније. Када менаџмент ФИАТ-а не испоштује налог 
Инспекције рада да у складу са Законом о штрајку ступи у преговоре са штрајкачким одбором, 
то занали да је уручен правни систем и у том случају је извршна власт била у обавези да реагује. 
Уместо тога, Влада Србије врши притисак на раднике да прекину штрајк, да на тај начин 
потпуно ослабе преговарачку моћ и да се компанији ФИАТ омогући да понуди неке мрвице које 
би биле излаз за организатора Страјка, а срамота за раднике ФИАТ Крајслер аутомобили. 
Држава Србија која тежи чланству у заједницу европских држава, која отвара поглавља о 
владавини права, има обавезу да од страних компанија захтева поштовање закона, јер само 
тако штити своје раднике и грађане. 
 
 

Пропали преговори у вези са штрајком у Фијату 
Пише: ФоНет 
 
Пропали су преговори пошто Министарство привреде није прихватило захтеве Самосталног 
синдиката Србије, у вези са штрајком у Фијату, сазнаје Н1 незванично и истиче да се 
редставници синдиката враћају у Крагујевац и да су највили да настављају штрајк који ће бити 
радикализован. 
Из Штрајкачког одбора јутрос је искључен председник синдиката Независност Зоран Станић, 
потврдио је за Н1 председник гранског синдиката индустрије енергије и рударства Независност 
Милорад Пановић. 
Разлог такве одлуке је то што је Независност против замрзавања штрајка, наводе у том 
синдикату. 
Пошто су радници прве смене већином гласова одлучили да прихвате понуду Владе Србије да у 
петак почну производњу, како би истог дана почели и преговори са руководством Фијата, 
радници друге смене су једногласно одбили тај предлог и гласали за наставак штрајка. 
 
 

Дирекција није штитила имовину 
Пише: Д. Ераковић 
 
Некадашње велико аутосаобраћајно предузеће "Седми јули", са више од хиљаду запослених, 
стотину аутобуса, са десетинама камиона и аутобуским станицама, чудним сплетом околности 
и замешатељством доспело је у стечај. 
Десило се да је предузеће купио контроверзни бизнисмен Миле Јерковић, иначе заштићени 
сведок у случају нарко боса Дарка Шарића, и да се касније сва имовина "истопила" као да није 
ни постојала. 
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Али ни држава, посебно Агенција за приватизацију, није радила свој посао, а штета је 
немерљива. После свега Привредни суд у Ваљеву првог децембра 2010. године имовину 
"Седмог јула" пренео је у својину Републике Србије, али је Решењем Уставног суда од 25. јула 
2012. године то проглашено неуставним. Привредни суд поништио је своје неуставно решење, 
али је највећи део имовине "Седмог јула" и Синдикалне организације вредне 123,8 милиона 
динара отуђен и покраден, док је њоме управљала Дирекција за имовину. 
Нестали су аутобуси, сав алат и резервни делови у ремонтној радионици, инвентар за ресторан, 
штокови, па и цигле, готово да није остао ни камен на камену од некадашњег великог 
предузећа. У свему томе наведено је да је полиција привела више од 20 лопова који су ухваћени 
у крађи. Но, да чудо буде веће, Основно тужилаштво ни против кога није покренуло кривични 
поступак. 
Синдикална организација и појединци више пута су се обраћали највишим државним 
органима са конкретним питањем ко је дужан да надокнади штету за несталу имовину "Седмог 
јула". До сада ниједан државни орган није нашао за сходно да одговори на захтеве Синдикалне 
организације и њеног представника Светозара Топаловића који још увек упорно брани 
радничке интересе и имовину. Знатан део радника потражује заостале зараде. 
Нажалост, све то до данас цео овај случај није се помакао ни за милиметар, а једино су на дан 
овог предузећа, 7. јула, бивши радници јавно поставили питање: "Да ли у овој демократској 
земљи обични радници имају право на одговор државног органа на коректно упућен допис или 
одговора нема јер је за све кривично одговоран је државни орган?" 
Допис заштитника грађана 

Заштитник грађана Саша Јанковић 11. децембра 2015. године званичним дописом указао је да 
је начин исплате ових потраживања требало да одреди Влада Републике Србије на предлог 
Министарства привреде. И то у складу са одредбама Уредбе о евидентирању доспелих 
неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из 
радног односа. Заштитник грађана у складу са својим овлашћењима упутио је препоруке 
надлежном министарству за отклањање уочених грешака у поступку. 
 

 

  
 

Сценарио из Крагујевца намешта нови модел Пољацима  
Аутор:Е. В. Н. 

 

Радници "Фијата" не попуштају и настављају штрајк, за петак најавили протестну шетњу до 
градске управе 
ШТРАЈК око 2.000 радника у крагујевачкој фабрици аутомобила "Фијат" се наставља. 
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић каже за "Новости" да је био на састанку у 
Министарству привреде али да није било договора. Он тврди да ће сутра у 10 часова радници да 
се окупе на мосту испред "Фијата" и да ће кренути у шетњу ка градској управи, где ће 
градоначелнику предати списак захтева, од којих је главни да траже од државе да преузме своју 
улогу у решавању проблема радника ове аутомобилске индустрије. Пословодство "Фијата" је 
упорно у спровођењу става да не преговара са радницима док се не врате за машине и наставе 
штрајк, а штрајкачки одбор поручује да неће прекинути производњу док се не добију бар 
писмене гаранције послодавца да ће испунити минимум тражених захтева почевши од 
повећања бруто плата на 50.000, побољшање услова рада, плаћање превоза... 
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Ипак, да ли се иза штрајка нешто крије? 
"Новости" из добро обавештених извора сазнају да има и "заинтересованих страна" којима 
никако не одговара брзи наставак садашње производње модела "500 Л", а поготово чињеница 
да је руководство "Фијата" озбиљно разматрало производњу новог модела у фабрици у 
Крагујевцу 2018. године. 
Чињеница да поједине синдикалне вође, како кажу наши извори, имају "интензивне контакте" 
са појединим челницима "Фијатове" фабрике из Пољске, бацају ново светло на сва дешавања 
последњих дана у Крагујевцу. 
Није тајна да се и Пољаци, "рукама и ногама" боре за добијање новог модела и да су, кажу 
наши извори, већ спремили 100 милиона евра за улагање у нови модел. 
Без новог модела у Крагујевцу јасно је да фабрика не може да опстане. Уговор Србије и "Фијата" 
истиче 2018. године и сасвим је јасно да садашњи "штрајк без компромиса" свакако неће 
подстаћи челнике из Торина да без размишљања донесу одлуку о прављењу новог модела у 
Крагујевцу.  
 

 

Последице штрајка у Фијату могу бити штетне за Србију  
Извор:Танјуг 

 

Последице штрајка у Фијату могу бити штетне за Србију, довести до повлачења инвеститора и 
одустајања страних улагача од инвестирања у нашу земљу  
Последице штрајка у Фијату могу бити штетне за Србију, довести до повлачења инвеститора и 
одустајања страних улагача од инвестирања у нашу земљу, рекао је данас потпредседник владе 
и министар спољних послова Ивица Дачић. 
Он је рекао да се о штрајку у Фијату и проблемима у Горењу разговарало и на Берлинском 
процесу у Трсту и да та дешавања како каже "не уносе добре тонове". 
"Не желим никога да браним, нити да осуђујем. Идеолошки припадам партији која је на страни 
радника. У овој ситуацији када су Србији потребне инвестиције, последице тих штрајкова, ако 
траје дуго, могу бити штетне за Србију", рекао је Дачић. 
Он је нагласио да то може довести до повлачена инвеститора и већ доводи до одустајања 
појединих инвеститора од улагања у Србију. 
Подсећа да треба водити рачуна и хиљадама запослених у предузећима која су повезана са 
Фијатом. 
"Радници ће доћи у ситуацију да неће имати о чему да преговарају, ако се остане без радних 
места. Потребна је одговорност свих и запослених и послодавца и државе", закључио је он. 
 
 

Испуњење захтева или генерални штрајк  
Аутори:Б. П. - С. Б. 

 

Радници "Горења" из Ваљева после једнодневног прекида, данас се вратили на посао. Ако не 
буду испуњени услови, данас у подне крећу у генерални штрајк 
ОБУСТАВА рада око 600 запослених у другој смени у фабрици расхладних уређаја словеначке 
компаније "Горење" у Ваљеву, који је отпочео у среду увече прекинут је уз најаву да ће данас у 
подне уследити генерални штрајк, ако захтеви радника не буду испуњени. Од менаџмента 
"Горења" запослени траже повећање плата и боље услове рада. 
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У вишечасовни штрајк радници друге смене у среду су ступили незадовољни споразумом који 
су потписали послодавац и синдикат, којим је договорено повећање накнаде за топли оброк, 
али не и зарада. Прецизирано је повећање накнаде за исхрану, са 63,30 на 181,30 динара по 
радном дану. То месечну зараду повећава са садашњих 1.376 на 3.950 динара. Споразумом је 
договорено и да ће због отежаних услова рада у јулу - високих температура и великог броја 
одсутних радника, једнократну награду од 1.000 динара за тај месец примити сви запослени у 
производњи и осталим службама везаним за њу, а које немају климу, а синдикат је сагласан да 
неће организовати ни учествовати у евентуалном штрајку. 
- То је била понижавајућа понуда, због које смо прекинули рад - кажу радници "Горења" у 
Ваљеву. - У међувремену, у среду увече стигли су представници менаџмента и понудили нам да 
за јул добијемо накнаду од 3.000 динара. То смо одбили, јединствени да тражимо повећање 
плате од 5.000 динара за све раднике. Представници менаџмента рекли су нам да нису 
швајцарска банка, а ми смо им одговорили да нисмо робови и да наше зараде пет година нису 
повећане ни за један динар. 
До кратке обуставе рада у ваљевској фабрици "Горење" дошло је током социјалног дијалога и 
колективног преговарања, након чега се производња нормално наставила - поручују из 
"Горења" поводом прексиноћњег штрајка 600 запослених у другој смени. - Запослени и 
менаџмент актвино преговарају у вези конкретних предлога које су представници синдиката 
изнели - наводи се у саопштењу ове компаније. - Социјални дијалог између радника у 
производњи и менаџмента интензивираће се у наредним данима до проналаска минимума 
прихватљивих услова за све стране уз несметани наставак рада у свим фабричким погонима.  
ПЛАТЕ ОД 200 ДО 300 ЕВРА 
НАШЕ плате су од 200 до 300 евра у фабрици која има обрт 144 милиона евра, а 80 одсто 
фрижидера и замрзивача које произведемо иде у извоз. Добит "Горења" била је девет милиона 
евра, а ми радимо за мизерне плате у изузетно тешким условима. 
 
 

  
 

Шарчевић: Безецовали смо 1.000 отпремнина за просветаре 
Извор:Бета 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Србије Младен Шарчевић рекао је да ће то 
министарство тражити отпремнине за 1.000 до 1.200 људи. 
"Ми смо благовремено, још јесенас, у октобру, безецовали 1.000 до 1.200 отпремнина, јер по 
закону о максималном броју запослених то ради Министарство државне управе и локалне 
самоуправе и ми данас имамо састанак", рекао је Шарчевић за Пинк. 
Он је додао да је састанак са реперезентативним синдикатима заказан за понедељак. 
"Лицитира се са неким бројем за отпремнине, да то може бити максимално 1.000 евра, али 
немојте ме држати за реч, то још ни ја не знам", рекао је. 
Министар је рекао да наставници са Косова и Метохије имају посебан третман, али да је 
регистровано 360 људи који су плаћени, а не раде и да ће они морати да почну да раде. 
"Ако неко од њих испуњава услове за отпремнину они могу потпуно легитимно да аплицирају", 
рекао је Шарчевић. 
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Упитан колико је људи "вишак" у просвети, Шарчевић је рекао да Међународни монетарни 
фонд тражи да се тај сектор смањи за 10.000 људи, али да то није реално. 
 

 

Пропали преговори, синдикат најавио радикализацију штрајка 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Готово две недеље траје штрајк у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили, а како Н1 
сазнаје, преговори у Министарству привреде око само једног захтева су пропали. Штрајкачи 
најављују наставак обуставе рада и радикализацију. Из Владе уверавају да разговорима није 
крај и да се већ у петак, у потрази за решењима, очекује нови састанак. 
Ни око само једног захтева две стране нису успеле да се договоре. Штрајкачи Фијата у Београд 
дошли су да од Владе затраже гаранцију да радници неће сносити последице због штрајка. 
Услов је одбачен, револтирани сада најављују: штрајк се наставља, али уз предузимање 
радикалних мера. 
Међутим, поделе међу штрајкачима су настављене. Рано јутрос, из штрајкачког одбора 
искључен је председник синдиката "Независност", Зоран Станић, што је за Н1 потврдио 
председник гранског синдиката индустрије енергије и рударства Независност, Милорад 
Пановић. 
"Читава прва смена се побунила против такве одлуке и ситуација је прилично конфузна. Не 
знамо како ће се све ово завршити, оно за шта смо се ми залагали пало је у воду, ми смо за то да 
Фијат остане у Србији, ми смо за то да се одмах седне за преговарачки сто, ми смо за то да се 
поштују закони ове земље, докле ћемо ми у Србији бити толики мазохисти да плаћамо страним 
белосветским привредницима да нас бичују?", каже Пановић. 
Из управе фабрике почетак преговора јасно су условили прекидом штрајка, јер ће у супротном 
отпустити 320 радника и смањити производњу за 80 одсто. Да ли су оправдани наводи који се 
све чешће виде у медијима да се Фијат припрема за повлачење из Србије? 
"Објективни интерес Фијата је била могућност извоза Заставе на руско тржиште, е тај интерес 
је само делимично задовољен, Русија је пристала на известан број аутомобила, али вероватно 
много мањи. Ако Фијат има интереса да остане на нашем тржишту он ће остати, неће га 
емоције водити ни према радницима, ни према српској држави", сматра економиста Данијел 
Цветичанин. 
Какав ће епилог након 14 дана штрајка заиста бити? Према незваничним сазнањима у Влади 
Србије, данашњи неуспех не треба гледати као "крај", јер се већ сутра настављају разговори у 
Министарству привреде, не би ли се пронашло прихватљиво решење за све учеснике. 
 

 
Радници Гоше настављају штрајк, нема договора са директором 
Аутор:Војислав Стевановић  
 
Радници Гоше настављају штрајк, рекао је за Н1 председник штрајкашког одбора Милан 
Вујанић. 
Он је рекао да су радници током пре поднева имали састанак са генералним директором те 
фирме Милутином Шћепановићем, али да договор о прекиду штрајка није постигнут. 
Вујанић каже да радници не одступају од својих захтева, односно од испуњења споразума 
потписаног 15. маја. Према његовим речима, досад су се дуговања компаније према радницима 
нарасла на више од 100 хиљада динара по раднику. 

http://rs.n1info.com/topicv155/Maja-Djuric/1
http://rs.n1info.com/topicv55/Vojislav-Stevanovic/1
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Вујанић је позиције радника и руководства фабрике описао речима “иста мета – али одстојање 
још веће”. 
“Ми од нашег не одступамо ни за јоту”, рекао је Вујанић. 
 
 

Из Штрајкачког одбора Фијата избачен председник Независности 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Радници фабрике Фијат Крајслер аутомобили Србија наставили су штрајк, а из Штрајкачког 
одбора искључен је председник синдиката Независност Зоран Станић, потврдио је за Н1 
председник гранског синдиката индустрије енергије и рудаства Независност Милорад 
Пановић.  
Разлог овакве одлуке је то што је Независност против замрзавања штрајка, наводе у том 
синдикату. 
Подсетимо, пошто су радници прве смене већином гласова одлучили да прихвате понуду Владе 
Србије да у петак почну производњу, како би истог дана почели и преговори са руководством 
Фијата, радници друге смене су једногласно одбили тај предлог и гласали за наставак 
штрајка.  
Пановић додаје да се чека одлука разговора прве и друге смене, јер су наглашава једино 
радници ти који коначну одлуку могу да донесу, а не Штрајкачки одбор. Он наводи да је 
председник њиховог синдиката морао да се врати на своје радно место и да на радном месту 
настави штрајк. 
Н1 у Влади Србије незванично сазнаје да су синдикалци из Самосталног синдиката Србије 
дошли на састанак у Министарство привреде, иако нема званичне потврде из прес службе 
министарства. 
"Од јутрос је Штрајкачки одбор избацио представника синдиката Независност, читава прва 
смена се побунила против такве одлуке и ситуација је прилично конфузна. Не знамо како ће се 
све ово завршити, оно за шта смо се ми залагали пало је у воду", објашњава он. 
Додаје да су они за то да Фијат остане у Србији и да се одмах седне за преговарачки сто. 
"Ми смо за то да се поштују закони ове земље, докле ћемо ми у Србији бити толики мазохисти 
да плаћамо страним белосветским привредницима да нас бичују, да нас понижавају, а да им ми 
за то дајемо огромне паре", пита се Пановић. 
Штрајкачки одбор је и пре избацивања синдикалца из Независноти, тврди Пановић, редовно 
био на "врућој телефонској линији" са министром за привреду, са премијером и председником 
државе. 
Подсећа да њихов синдикат није ни повео штрајк у абрици Фијат Крајслер аутомобили, већ 
Самостални синидкат Србије, а да им се синдикат Независност придружио, пружајући подршку 
колегама у оправданим захтевима. 
 

 
Радници Горења од петка у штрајку, ако им не испуне услове 
Аутор:Н1 Београд 
 
Радници фабрике расхладних уређаја Горење Ваљево у петак ће покренути генерални штрајк 
уколико не буду испуњени њихови захтеви за повећање зарада и боље улове за рад, пренео је 
портал Колубарске.рс. Компанија Горење саопштила је да преговара о конкретним предлозима 
које су представници синдиката изнели. 
Радници Горења у Ваљеву покренули су синоћ штрајк незадовољни исходом преговора о 
повећању зарада са управом компаније Горење, незванично сазнаје Н1 у Ваљеву. 

http://rs.n1info.com/topicv155/Maja-Djuric/1
http://rs.n1info.com/a282899/Biznis/Druga-smena-Fijata-za-nastavak-strajka.html
http://rs.n1info.com/a282899/Biznis/Druga-smena-Fijata-za-nastavak-strajka.html
http://rs.n1info.com/topicv12/N1-Beograd/1
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Они траже повећање зарада од по 6.000 динара, док је управа понудила повећање од 2.500 
хиљаде. 
Радници ваљевског Горења незадовољни су и лошим условима рада, односно високим 
температурама у производним халама. 
Како је за Н1 потврђено, радници су се после преговора синдиката и управе словеначке 
компаније расхладних уређаја организовали и прекинули производњу синоћ око 19 часова. 
Након вишечасовног штрајка у који је ступило око 600 радника друге смене фабрике "Горење 
Ваљево", синоћ је око 22 часа ипак настављена производња, а радници су менаџменту дали рок 
до петка да се изјасни о њиховим захтевима, пишу Колубарске. 
Компанија Горење потврдила је у процесу "социјалног дијалога и колективног преговарања" 
дошло до краће обуставе рада у вечерњим сатима, након чега се производња нормално 
наставила. 
Запослени и менаџмент актвино преговарају о конкретним предлозима које су представници 
синдиката изнели, наводи Горење и додаје да ће се ти разговори интензивирати у наредним 
данима "до проналаска минимума прихватљивих услова за све стране уз несметани наставак 
рада у свим фабричким погонима". 
 

 

 
 
 
Радници Фијата сутра у протестној шетњи  
Извор:Бета 
 
Радници крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија кренуће сутра у 
протестну шетњу до Скупштине града где ће градоначелнику Радомиру Николићу предати 
захтев да се у решавање проблема у том предузећу укључи и председник Србије Александар 
Вучић. 
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић најавио је да ће радници прве смене сутра 
наставити генерални штрајк, док ће друга смена у 10 часова кренути у протестну шетњу пошто 
Влада Србије данас није усвојила закључак којим гарантује радницима ФЦА да неће сносити 
последице због штрајка. 
"То што влада није донела Уредбу и што није потписан Протокол, како је било договорено на 
јучерашњем састанку где су директно били укључени председник Србије Александар Вучић и 
премијерка Ана Брнабић, показује колико је Влада Србије заинтересована за Крагујевац и 
компанију Фијат", казао је Марковић новинарима. 
Он је најавио да ће штрајкачи тражити помоћ председника Александра Вучића јер је по 
његовим речима "влада данас погазила договор и прегазила раднике у Крагујевцу". 
"Да је Влада Србије данас донела закључак, штрајкачи би највероватније одлучили да направе 
прекид протеста како би отпочели преговор са послодавцем", казао је Марковић додавши да су 
радници Фијата данас били јединствени око наставка штрајка, после јучерашњег подељеног 
изјашњавања у погледу предлога за замрзавање штрајка. 
Председник Штрајкачког одбора је појаснио да је у закључку требало да стоји да радници могу 
да прекину штрајк 14. јула како би кренули преговори са компанијом уз посредовање 
представника државе, а ако штрајкачи не буду задовољни резултатима преговора, гарантује им 
се да неће сносити законске последице и да могу наставити штрајк. 

http://www.kolubarske.rs/sr/vesti/privreda/6325/U-Gorenju-prekinut-%C5%A1trajk-do-petka.htm
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"Предлози Закључка владе и Протокола, које сам са правником погледао, отишли су на Владу 
око 13.00 часова, а после 14.00 смо сазнали да Влада није донела закључак али нам је понуђено 
да потпишемо протокол", рекао је Марковић наводећи да протокол "ништа не значи 
радницима без гаранција које су важне за почетак преговора са послодавцем". 
Он је казао да радници траже од државе да "коначно преузме своју улогу", обзиром на 
субвенције које је дала италијанској компанији. 
"Ако је тачно да је 3,8 милијарди динара дато Фијату, онда та компанија мора да поштује наше 
законе, а не само да узима новац, јер сваки трећи динар изгледа иде за субвенције Фијату који 
не жели да поштује Колективни уговор", рекао је Марковић. 
Генерални штрајк око 2.000 производних радника у ФЦА почео је 27. јуна, са захтевима да се 
повећа износ бруто основице зараде са 38.000 на 50.000 динара, изврши реорганизација у 
циљу растерећења у процесу рада, исплате бонуси и накнада за превоз ван радног времена. 
 
 

Сутра наставак разговора са радницима ФЦА у Министарству 
привреде  
Извор:Бета  

 

Представници Министарства привреде и радника крагујевачке фабрике Фијат Крајслер 
аутомобили (ФЦА) Србија данас су у Београду разговарали о захтевима за прекид штрајка и 
одлучено је да се разговори наставе и сутра, сазнаје Бета у Влади Србије. 
Радницима који штрајкују од 27. јуна је поручено да ће Влада Србије учинити све да се нађе 
најбоље решење за све учеснике у преговарима. 
Влада Србије је требало да данас усвоји закључак којим гарантује радницима ФЦА да неће 
сносити последице због штрајка, али то је одложено. 
Данашњи неуспех разговора у Министарству привреде, не треба гледати као крај јер ће сутра 
ујутро бити настављени разговори у циљу проналажење другог решења, наводе у Влади. 
Гаранције да штрајкачи неће сносити последице биле су предуслов за прекид штрајка у 
фабрици аутомобила и почетак производње и преговора са менаџментом компаније. 
Штрајкачи су тражили и гаранције да ће, ако не буду задовољни резултатом преговора, протест 
моћи да наставе у понедељак. 
Њихови захтеви су повећање бруто основице зараде са 38.000 на 50.000 динара, 
реорганизација рада у циљу растерећења радника, исплата бонуса ефикасности за 2016. 
годину, исплата накнаде за трошкове превоза ван стандардног радног времена. 
Представници Владе Србије и Фијат групе потписали су септембра 2008. године уговор о 
заједничком улагању у крагујевачку фабрику Застава аутомобили, вредан око 950 милиона 
евра. 
Фијат је власник 67 одсто акција ФЦА компаније, а Влада Србије има удео од 33 одсто. 
Србија се, поред директних улагања у фабрику, обавезала да Фијату омогући додатне 
подстицаје у року од 10 година, знатно пореско ослобођење, обезбеђивање инфраструктуре и 
бесплатно земљиште за проширење капацитета, ослобађање од локалних пореза и такси. 
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УЛТИМАТУМ РАДНИКА "ГОРЕЊА" Повећање плате од 5.000 динара 
или ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК  
Аутор:П. Вујанац 

 

У ваљевском "Горењу" тренутно се ради, пошто је штрајк радника замрзнут синоћ и биће 
активиран у петак у подне, уколико захтев запослених за повећање плате не буде испуњен. 
Машине у обе хале фабрике расхладних уређаја стале су у среду у 19 сати, када је око 600 
радника друге смене словеначке компаније обуставило производњу незадовољни споразумом 
који су потписали послодавац и синдикат, а којим је договорено повећање накнаде за топли 
оброк, али не и повећање зараде што траже радници. 
Тим споразумом, у који је „Блиц“ имао увид, договорено је да ће „због отежаних услова рада у 
јулу једнократну накнаду од 1.000 динара примити уз јулску плату сви запослени у производњи 
и складишту, одржавању и контроли квалитета, а које немају клима уређаје“. 
- То је била понижавајућа понуда, након чега смо почели протест. Када смо изашли из хале, а 
пошто су у међувремену дошли и представници менаџмента, понуђено нам је да за јул 
добијемо накнаду од по 3.000 динара и то они радници који нису били на боловању или 
користили слободан дан. Одбили смо и то и остали јединствени у ставу да тражимо повећање 
плате од 5.000 динара за све производне раднике – причају радници „Горења“ додајући да су 
представници менаџмента на тај захтев констатовали да „нису Швајцарска банка“, али су 
радници одговорили да ни они „нису робови и да им зарада није последњих пет година 
повећана ни за динар“. 
По њиховим речима, представници менаџмента су им потом рекли да ће се консултовати са 
управом компаније у Словенији, након чега ће им одговор дати у петак у 12 сати. Радници, 
међутим, поручују да уколико њихов захтев тада не буде усвојен, да ће почети са генералним 
штрајком. 
- Температура у халама је била неподношљива, ради се и на 45 степени, без климе које се 
укључују само када долази нека делегација у посету. Све то за шест радних дана, укључујући и 
рад у трећој смени, за плате од 200 до највише 300 евра. Неподношљиво је и прекипело је јер, с 
друге стране, фабрика има обрт од 144 милиона евра, 80 одсто произведених фрижидера и 
замрзивача се извози, а добит је била девет милиона евра – причају Ваљевци из „Горења“. 
Док су радници гиганта из Велења одлучни да штрајкују ако им захтев не буде испуњен, како 
сазнаје „Блиц“, синдикат фабрике, како пише у споразуму са послодавцем, „сагласан је да неће 
организовати или учествовати у евентуалном штрајку“. 
„Горење“ у Ваљеву је била прва гринфилд инвестиција, а прву фабрику је подигло 2006. 
године. Лане је компанија са око 1.500 запослених прославила и деценију пословања у Ваљеву. 
 
 

И радници МБА Ратко Митровић обуставили рад па се вратили на 
посао после договора са послодавцем  
Извор:Танјуг 

 

Радници предузећа МБА Ратко Митровић - Нискоградња који реконструишу Рузвелтову улицу, 
Улицу Мије Ковачевића и Трг Славија у Београду, као и пругу у Вреоцима, обуставили су данас 
рад, саопштио је Савез самосталних синдиката Србије. 
Радници су започели штрајк због, како се наводи, неисплаћених зарада за фебруар и мај ове 
године. 
- Предузеће није исплатило ни накнаде за одлазак и долазак на посао за март, април, мај и јун 
ове године - наводи се у саопштењу. 
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Додаје се да здравствене књижице запослених нису оверене од марта због чега не могу да се 
лече. 
- Радници су се окупили у Рузвелтовој улици и у Улици Мије Ковачевића код Новог гробља у 
Београду и одлучни су у намери да истрају до испуњења својих захтева - наводи се у саопштењу. 
Штрајк је међутим врло брзо прекинут после договора са послодавцем. 
Председник синдикалне организације предузећа Миле Чолић је за агенцију Бета рекао да је 
послодавац Бранко Миљковић обећао да ће сутра исплатити мајску плату и да ће се о исплати 
преосталих дугова договорити са запосленима. 
- На та четири градилишта ради око 100 радника, чије су плате од минималне до 50.000 
динара - рекао је Чолић. 
 

 

 
 

Реагују кооперанти: Бринемо због Фијата 
Извор:Бета 

 
Индустријски синдикат запослених у компанији Дрекслмајер атомотиве из Зрењанина упутио 
је допис Министарству привреде Србије.  
У допису компаија изражава забринутост због штрајка у фабрици Фијат Крајслер аутомобили 
ФЦА (Србија) чији је кооперант и затражио да што пре почну преговори штрајкача и 
пословодства.  
Штрајк у крагујевачкој фабрици аутомобила, по оцени тог синдиката може имати последице на 
све кооперанте.  
"Забринути смо дужином трајања штрајка и могућим последицама по окончању штрајка, а које 
могу бити погубне за све нас, кооперанте, а не само за запослене у ФЦА", наводи се у 
саопштењу синдиката.  
Додаје се синдикат зрењаниске фабрике подржава напоре Владе Србије да се очувају радна 
места у аутоиндуструји и да се залаже за заједнички циљ који ће довести до нових инвеститора 
и проширење те индуструјске гране.  
Генерални штрајк око 2.000 производних радника у ФЦА почео је 27. јуна, са захтевима да се 
повећа износ бруто основице зараде са 38.000 на 50.000 динара, уради реорганизација у циљу 
растерећења у процесу рада, исплате бонуси и накнада за превоз ван радног времена. 
 

 


