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Отпремнине у просвети до 8.000 евра 
Аутор: Јелена Попадић 

 

За просветне раднике ће ове године највероватније бити обезбеђено око 1.200 отпремнина, 
потврдио је у разговору за „Политику” министар просвете Младен Шарчевић. 
Он је додао да са Министарством државне управе и локалне самоуправе још није постигнут 
договор о износу отпремнине која ће бити понуђена просветарима, као ни о условима које ће 
морати да испуне како би аплицирали за отпремнину. 
– Мислим да ће запосленима у просвети бити понуђено највише 8.000 евра ако до пензије 
имају годину-две, али то је само моје мишљење. Још нисмо разговарали о конкретним сумама 
– објаснио је министар Шарчевић додајући да сваке године након формирања одељења остане 
око 2.000 нераспоређених. Ове године ће тај број, највероватније, бити увећан за хиљаду, због 
спровођења рационализације. 
– Зато смо прошле године у октобру затражили од Министарства државне управе да нам 
обезбеди отпремнине за око 1.200 људи – објашњава министар Шарчевић уз напомену да ће 
нови прописи, који ступају на снагу од септембра, забранити запосленима који имају више од 
65 година да наставе да раде. 
– Управо смо побројали да имамо 870 запослених старијих од 65 година и они ће морати да се 
пензионишу – истакао је министар. 
Он је најавио да ће следеће недеље бити формиран радни тим у којем ће бити представници 
министарстава просвете, финансија и државне управе, као и синдикалци са којима ће у 
понедељак сести за преговарачки сто. Једна од тема о којима ће разговарати биће управо 
најављени социјални програм. 
– Чека нас израда листе технолошких вишкова, али и утврђивање услова за узимање 
отпремнина. Не смемо дозволити да се створи армија људи које држава плаћа. Не може неко да 
седи код куће пет година, да не иде на посао и прима плату. То не постоји ни у једној другој 
делатности – рекао је министар подсетивши да је 305 људи запослено у просвети али не држе 
часове, а и даље примају своју просечну зараду. 
Нису само у питању наставници, објаснио је Шарчевић, већ запослени у разним заводима, 
институтима и центрима. 
Осим тога, он је подсетио, да око 360 наставника који су прогнани са Косова и Метохије има 
„посебан третман”. Они не раде годинама, а добијају месечну накнаду од 8.000 динара.  Ови 
људи би требало да буду распоређени на посао, а они који буду то желели моћи ће да се пријаве 
за отпремнине. 
Министар Младен Шарчевић је напоменуо да се социјални програм спроводи по принципу 
добровољности и да нико не може да натера радника да узме отпремнину уколико он то не 
жели. 
– Нажалост, сви ови проблеми постоје годинама, али их нико не решава – упозорио је 
министар. 
Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних радника каже да синдикати не знају ништа у 
вези са евентуалним износом отпремнине, али да Закон о раду прописује да би минимална 
отпремнина за запослене у државној управи требало да износи 200 евра по години стажа. Она 
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подсећа да неколико последњих година ниједном просветном раднику није исплаћена 
отпремнина и да ће сигурно постојати велико интересовање за најављени социјални програм.  
– Нажалост, просечна старост запослених у просвети је 45 година. За тих 1.200 отпремнина, 
према нашим прорачунима, може бити заинтересовано око 7.000 људи који имају годину-две 
до пензије. Телефони нам стално звоне, људи се распитују за услове под којима могу да узму 
отпремнине. Зову нас радници пред пензијом, као и млађе колеге, али никоме не можемо да 
дамо поуздану информацију – каже председнице УСПРС. 
По рачуници ММФ-а 10.000 прекобројних 

Током гостовања на ТВ Пинк министар Младен Шарчевић је поменуо да ММФ-а тражи да из 
просвете буде отпуштено 10.000 људи, али да је то претерано. Јасна Јанковић, председница 
Уније синдиката просветних радника, додаје да је ову рачуницу ММФ направио тако што је број 
ученика у нашим школама поделио са 30, колико би требало да их има у сваком одељењу. 
– То не може тако да се рачуна јер свуда у свету у одељењу у просеку има 24 ђака. Осим тога, 
морамо узети у обзир у ученике у истуреним одељењима сеоских школа. Али, знам да ММФ не 
мора да брине о нашим специфичностима – напомиње Јасна Јанковић. 
Неће бити отпуштања наставника на факултетима 

Неће бити отпуштања наставног кадра на државним факултетима, одговор је просветних 
власти на (дез)информацију у јавности да ће један број универзитетских наставника остати без 
– Регистар запослених у високошколским установама Министарство просвете води у оквиру 
базе „Финансирање високог образовања” (ФИНВО). У њу високошколске установе уносе 
податке искључиво на основу кадровске евиденције запослених. Увидом у ту базу података, 
јасно је да нема потребе за отпуштањем запослених на факултетима ни на основу претходне 
одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору, а нарочито не на основу последње 
измене те одлуке – објашњавају просветне власти. 
Из ресорног министарства уверавају да ће факултети задржати све већ запослене наставнике и 
сараднике, појединима је остављен простор за примање нових кадрова у радни однос, тако да 
наставни програм и акредитација неће бити угрожени. 
– Подаци из ФИНВО базе сведоче да Медицински факултет Универзитета у Београду, на 
пример, има 1.020 запослених, док је одлуком владе максималан број запослених на том 
факултету 1.040. Слично је и на осталим високошколским установама. У оквиру подстицајних 
мера за развој ИТ сектора влада је у мају одобрила да се на факултетима који имају ИТ смерове 
запосли 163 наставника и сарадника више него што је предвиђено одлуком о максималном 
броју запослених из 2015. године – илуструју надлежни. М. С. М. 
 

 
Чадеж: Штрајк у Фијату утиче на целокупну привреду Србије 
Извор:Танјуг 

 

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж каже да проблеми у Фијату треба решити 

што пре јер та фабрика има огроман утицај на привреду Србије.-Бржи раст стварањем 

јединственог тржишта Западног Балкана 

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж каже да проблеми у Фијату треба решити 
што пре јер та фабрика има огроман утицај на привреду Србије, извоз, а за њен рад непосредно 
или посредно везано је 10.000 радних места, те да би најгори сценарио био одлазак Фијата 
из Крагујевца. 
„Дешавања која још трају између руководства компаније и штрајкачког одбора утичу на 
целокупну привреду. У укупном извозу Србије, Фијат учествује са осам одсто, а само у региону 
Шумадије и Поморавља са више од 57 одсто”, појашњава Чадеж. 

http://www.politika.rs/scc/clanak/384928/Ako-Fijat-ode
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Осим 2.000 радника у самој фабрици Фијата, са кооперантским фирмама, транспортом и 
логистиком долази се до цифре да је 10.000 радних места везано за рад Фијата. 
„Уколико се настави штрајк транспортно- логистички губици били би на годишњем нивоу 
између 22 и 36 милиона евра”, нагласио је председник ПКС за ТВ Пинк и додао да Фијат има 
велики утицај на неколико индустрија које могу бити погођене уколико се ова ситуација не 
реши. 
Дешавања у Крагујевцу негативно утичу и на имиџ Србије као инвестиционе дестинације, 
указао је Чадеж и подсетио да влада преговара за 53 пројекта вредности 1, 3 милијарде евра, са 
којима би било отворено 30.000 нових радних места. 
„Сигнал који се шаље није позитиван. Знамо да тренутно једна немачка компанија тражи место 
у Југоисточној Европи за производњу аутомобила и започела мониторинг земаља. Србија 
сигурно неће бити високо на њиховој лествици због ових дешавања”, сматра Чадеж. 
Како каже, треба озбиљно приступити решавању проблема и најважније је да сви буду свесни 
шта су последице, јер ако нема фабрике нема ни радних места, а да о Колективном уговору 
треба преговарати. 
„Алармантан је тренутак у коме сви морамо да се ангажујемо. Привредна комора није директно 
укључена, али на нама је да указујемо шта ово може да значи”, закључио је Чадеж.  
Бржи раст стварањем јединственог тржишта Западног Балкана 
Оснивање Коморског инвестиционог форума у Трсту и повезивање шест економија Западног 
Балкана важно је за бржи привредни раст тих земаља, каже председник Привредне коморе 
Србије Марко Чадеж. 
„Спремамо платформу за инвестирање у регион где инвеститори на једном месту могу да 
добију све информације како инвестирати, који су законски прописи, које су помоћи, 
субвенције намењене у појединим земљама. То ћемо лансирати у Лондону на конференцији о 
Западном Балкану у фебруару”, рекао је Чадеж за ТВ Пинк. 
Он каже да регионална привредна комора заступа интересе више од пола милиона привредних 
субјеката, а да ће приватни сектор пратити реализацију акционог плана, докле се стигло, шта је 
урађено. 
У септембру ће, како каже, бити постављен генерални секретар Коморског инвестиционог 
форума, који ће се бавити увезивањем компанија, са свим информацијама на једном месту. 
Чадеж је навео да су политичари Западног Балкана схватили колико је важан економски део 
сарадње, да су све земље заправо мала тржишта. 
„Уколико се жели већи раст, да брже сустижемо економије централне Европе, морамо то 
тржиште да учинимо једним простором и заједно извозимо на треће тржиште”, закључио је он.  
 
 

Још пет година до плате од 500 евра 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Није требало у старту очекивати да ће фискална консолидација решити све наше проблеме. 

Потребно је да прође више година да би се то осетило у џеповима грађана 

„Иста мета, исто одстојање.” Овако је Милорад Мирчић, члан СРС-а, на скупштинском Одбору 
за финансије коментарисао то што су за чланове Фискалног савета поново предложени Павле 
Петровић, Никола Алтипармаков и Владимир Вучковић. Стратешки циљ је увек исти, а то је 
стабилност јавних финансија, али се у међувремену променила и мета и одстојање, каже у 
разговору за „Политику” Владимир Вучковић, кандидат за члана Фискалног савета, уочи 
наступајуће скупштинске расправе. 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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Више нисмо у зони кризе јавног дуга, где смо били пре три-четири године, а буџетски дефицит 
се не креће у распону од пет до шест, већ од нула до један одсто, истиче. 
– Ситуација је боља. Било је веома бурно кад смо 2011. године почели са радом. Све до краја 
2014. године проблем је биo толики да смо морали да предлажемо оштре и непопуларне мере. 
Од почетка 2015. године почело је сређивање јавних финансија, али се стално откривају нови 
ризици. 
Зашто грађани не виде добре резултате о којима говоре ММФ, Светска банка и 
Фискални савет? Има ли бољег живота у тим макроекономским табелама у екселу? 
Фискална стабилизација је потребан, али не и довољан услов за бољи живот. Без ње је 
немогуће очекивати и привредни раст и бољи стандард. Било је неопходно спречити негативне 
трендове смањења животног стандарда и пада економске активности. Сада примећујемо благо 
побољшање. Проблем, међутим, праве поличари који, да би оправдали тешке мере, 
наговештавају да је излаз ту иза ћошка. Или негирају да су одговорне и тешке мере неопходне. 
Није требало у старту очекивати да ће фискална консолидација решити све наше проблеме. 
Потребно је да прође више година да би се то осетило у џеповима грађана. Озбиљни 
економисти то никад нису говорили. Уколико у наредном периоду будемо имали привредни 
раст од око четири одсто, тек ћемо за пет година стићи до просечне плате од 500 евра. 
Актуелни председник је најавио да ћемо тај ниво достићи још у току ове године? 
У појединачним месецима могућа су искакања, јер плата сезонски скочи крајем године, па се 
после смањи. Ако гледамо просечне годишње зараде, оне уобичајено прате раст привредне 
активности. Проблем је кад се нешто обећа и орочи. То гура политичаре да мимо рационалне и 
добре економске праксе повуку потезе који ће пречицама довести до тог резултата. 
Ускоро ће бити отворена расправа о новом повећању плата и пензија. Наслућујемо 
ли унапред ваш став? 
Бићемо поново увучени у расправу о платама и пензијама, која нас прати од оснивања. Јавност 
нас по томе препознаје, а то је мали део нашег посла. 
Ви сте они који сте увек против повећања плата и пензија... 
Људи су нам због тога добацивали на улици: „лако је вама, имате три посла и огромне плате”. 
Што, наравно, није тачно. Шира јавност није дужна да зна да смо због непопуларних мера које 
смо предлагали имали проблема. Као што нису сви обавезни да познају економију. 
Помажу ли вам докторати и све те ваше дипломе да пензионеру из комшилука 
објасните да је за њега боље да добије мању него већу пензију? 
Дилема није била између тога да ли ће неко имати исту или мању плату и пензију. Него да ли 
ће имати било какву или мању плату и пензију. Кад то објасните људима, они виде искрену 
бригу за јавне финансије и често схвате да смо у толиким проблемима да морамо да се стрпимо 
привремено да би нам у будућности било боље. Иако су појединачно ниске,  плате и пензије су 
и даље превелик трошак за буџет. Морамо врло пажљиво да померамо те слонове, односно 
гиганте у нашем буџету, јер мало процентуално повећање за касу представља велико 
оптерећење. 
Колике повишице би биле засноване на здравим економским основама, с обзиром 
на то да је ММФ рекао би требало да прате привредни раст? 
Не треба више говорити о линеарном повећању. Време је да видимо ко треба да буде више, а ко 
мање награђен. Администрација није имала повећање зарада у претходна два наврата, а ту раде 
људи који воде државу. Време је размислити и о њима. 
Подижу ли и приче о суфициту очекивања, јер народ стиче утисак како држава 
има, али не да? 
Нисам против саопштавања добрих вести, не треба крити да су ствари боље него што су биле. 
Али проблем још није решен, јер је јавни дуг заиста превисок. Кад имамо добар резултат, 
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причамо само о платама и пензијама. Шта је са смањењем пореских оптерећења за привреду? 
Хајде да кандидујемо и још неке теме за дискусију. 
Из ММФ-а сугеришу да вишак из овогодишње касе треба искористити за 
раздуживање и повећање капиталних издатака... 
То је годинама била и наша сугестија. 
Да ли бисте волели да Џејмса Руфа из ММФ-а овде видите и следеће године? 
Нови аранжман са ММФ-ом јесте потребан, јер је у периодима кад нисмо имали програм 
долазило до погоршања. Фонд се код нас показао корисним. Није тачно да ММФ намеће 
аранжман да би на нама зарађивао јер ми не повлачимо новац, па тај трошак немамо. То није 
група фундаменталиста који дођу и наређују шта ће Србија да ради. 
Како се браните од критика да сте њихова продужена рука или експозитура и да 
нам Фискални савет не треба јер прича исто што и ММФ? 
То говоре и политичари и економисти, али не одговара истини. И када нисмо имали аранжман 
са ММФ-ом, указивали смо на пропусте. Често смо били и оштрији од њих. Искрено, ММФ-у 
бих више замерио то што у Србији понекад није био више оштрији. Можемо и ми и они да 
причамо и намећемо приорите, али влада доноси одлуке, сноси последице за неуспехе и 
заслуге за успехе. 
Шта кажете на замерке да се тиме што се залажете за аранжман са ММФ-ом 
одричете фискалног суверенитета? 
Ми Срби волимо крупне речи, мислимо да смо много битни, да се Путин и Трамп свађају због 
нас. Да је среће да смо више део Европе и света, глобализованији и интегрисанији него данас. У 
идеалном случају не треба нам ни ММФ, ни Европска унија. Све бисмо могли сами ако би овде 
цветало цвеће и текло мед и млеко. Али, нисмо ни Норвешка ни Швајцарска па се не можемо 
позивати на њихова искуства. 
Који изазови сада чекају Фискални савет? 
Често нас питају зашто не предложите конкретне мере из области монетарне политике, или 
зашто се не бавимо корупцијом. Већ смо проширили област свог рада на теме које нису уско 
фискалне, али имају последице на буџет. Али тако можемо доћи и до временске прогнозе, јер 
време утиче на пољопривреду и пуњење буџета. Па хајде да се бавимо мало и метеорологијом. 
Јавност понекад од нас превише очекује. Изазова има, не бежимо до њих. Треба пратити развој 
ситуације у јавним предузећима, локалним јавним финансијама, здравству, школству... 
Ко је више крив за то што је Београд презадужен, а Крагујевац пред банкротом? 
Синиша Мали или Драган Ђилас? Радомир Николић или Верољуб Стевановић? 
Тај проблем смо анализирали годину дана, а све се свело на политичке осуде ко је крив. 
Највећи део проблема настао је у периоду од 2008. до 2014. године. За нас није битно ко је у 
том периоду био на власти. У економији је тешко подвући ту временску границу, јер понекад 
нова власт само наследи економску политику претходне власти. Често су сви криви, неки због 
лоших потеза, неки због нечињења. Крагујевац је пред банкротством више био 2014. него 2017. 
године, али се у јавности стекао утисак да ми критикујемо садашњу власт. Београд нема сјајне 
јавне финансије данас, али су сређеније него што су биле пре три-четири године. 
Колико је важно решити проблем јавних предузећа видели смо на примеру ЕПС-а 
у првом тромесечју. Зашто је то толико тешко? 
Чуо сам да постоје две групе против који је тешко борити се. То су Синдикат ЕПС-а и навијачи. 
То ваљда довољно говори о проблему у тој компанији. О томе су говорили и бивши премијер и 
министар финансија. Добро је да је проблем препознат. Са ЕПС-ом смо имали велике полемике 
и јавне расправе, али ћемо тек из анализе финансијског извештаја за 2016. видети има ли 
промена, када је реч о броју запослених, зарадама и инвестицијама. Претходни на то није 
указивао. 
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У време кад нисмо знали да је ЕПС у првом тромесечју имао велики пад 
производње на Копаоник бизнис форуму слушали смо како су резултати њиховог 
пословања спектакуларни. Били сте једини који сте устали из публике и питали: 
Извините, колико је ово плаћено? 
Није од кључног значаја да ли између нас и њих падају тешке речи. ЕПС је велико јавно 
предузеће, важно за привреду Србије и нико не треба да се љути кад упозоравамо на неке 
ризике. Нарочито ако имамо у виду рачун који је држави, на пример, испоставио „Србијагас”. 
Својевремено су пале и теше речи између вас и НАЛЕД-а када сте због увођења 
онлајн фискалних каса упозорили да интерес крупног капитала најчешће није и 
јавни интерес. Да ли је то разграничење и изазов за нову владу у којој су два 
представника ове невладине организације? 
Не бих рекао да је Србија у раљама крупног капитала и да се економска политика води у 
нечијем интересу. Има некад утицаја који је легитиман, из угла организација које заступају. 
НАЛЕД је урадио много добрих ствари, али и даље мислимо да би трошкови увођења онлајн 
фискалних каса превазишли користи које би држава имала од њих. 
Да ли у случају „Фијата” држава више брани интересе свог пословног партнера, 
него радника? 
Све изјаве су на линији жеље да се ситуација смири. Нисам видео директно сврставање на 
страну инвеститора. Држава је у тај пројекат много уложила и било би чудно да се сада повуче. 
За све време колико пратите буџет, ко су биле највеће штеточине српских јавних 
финансија? 
Нећу да персонализујем, не зато што бежим од одговора, већ зато што знам да не може један 
човек да буде крив за одлуку владе и скупштине. 
Које одлуке су, онда, биле најпогубније? 
Повећање пензија из 2008. године је највећа мина јавних финансија због које трпимо и данас. 
Тих 400 милиона евра новог годишњег трошка је највећа фискална бомба која је убачена у 
систем 2008. године и која нам је правила највеће проблеме. На то је уље на ватру додала и 
фискална децентрализација из 2011. године, губици великих државних предузећа, а онда 
одбијање у 2012. да се већ тада предузму оштрије мере. 
 
 

Одлазак „Фијата” гаси и радна места у пратећој индустрији 
Аутор: Аница Телесковић 

 
Извоз компоненташа у 2016. премашио је укупан извоз „Фијата”, који је лане износио 1,1 

милијарду евра 

Шта Србија губи ако „Фијат” оде? Сва је прилика да ће ово питање следеће године себи врло 
често постављати премијерка Ана Брнабић и председник Александар Вучић. 
Десетогодишњи уговор, који је Србија потписала са овим италијанским инвеститором, истиче 
следеће године, а креатори економске политике мораће да одлуче да ли да потпишу нови 
уговор са „Фијатом”, који ће наставити много да кошта пореске обвезнике, или да овог 
инвеститора пусте да оде. 
Сва је прилика да ће „Фијат”, који игнорисањем радничког штрајка шаље поруку да је спреман 
да се у тишини повуче са овог тржишта, за себе покушати да испреговара још боље услове. 
Према оцени Ивана Николића, сарадника Економског института, удео „Фијата” у индустрији 
износи нешто мало мање од 3,5 одсто, док је његово учешће у прерађивачкој индустрији око 
четири одсто. Пад индустријске производње биће директан трошак евентуалног „Фијатовог” 
одласка. 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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– Не мислим да ће до тога доћи. Пре бих рекао да „Фијат” овим игнорисањем радничког 
штрајка покушава да избори што боље преговарачке позиције – убеђен је Николић. 
Када је реч о негативном ефекту на извоз, он не би био велики јер је нето ефекат тог посла 
мали. Објашњење зашто је то тако је то што „Фијат” увози више од 60 одсто делова. Он подсећа 
да је у првих пет месеци извоз ове компаније износио 460 милиона евра. Прошле године из ове 
компаније извезено је робе у вредности од 1,1 милијарде евра. 
– Проблем је, међутим, што је нето ефекат тог посла мали и износи око тридесет одсто – каже 
Николић. То значи да само једну трећину тог аутомобила чине домаће компоненте. 
Међутим, највећа корист од „Фијата” у последњих 10 година био је ипак развој индустрије 
компоненташа. Њихов извоз је у току прошле године премашио извоз „Фијата”. Само извоз 
жичаних сетова је прошле године достигао 518 милиона евра. Такође, лане је преко границе 
продато аутомобилских гума у вредности од 264 милиона евра. Извоз делова за седишта 
достигао је око 165 милиона евра. 
– Кад се на то додају и остале компаније, које производе пумпе и електронске компоненте, 
извоз пратеће индустрије премашио је извоз „Фијата” – каже Николић.  
Добро је што пратећа индустрија има тржиште и мимо „Фијата”, али је несумњиво да би 
одласком овог инвеститора и нека радна места међу компоненташима била угашена.  
Са друге стране, неспорно је да је државу, која у компанији „Фијат Крајслер аутомобили Србија” 
има 33,33 одсто учешћа, овај посао много коштао. Овај инвеститор је добио бесплатно 
земљиште, ослобођен је плаћања пореза и локалних такси, а кредите у банкама узима уз 
гаранцију државе, што значи да се задужује по камати нижој од тржишне. Само у току прошле 
године „Фијат” је на име донација, дотација и премија из буџета добио 3,7 милијарди динара. 
Ти приходи далеко су већи од расхода за зараде (2,7 милијарди), што значи да би свако 
повећање плата ишло на терет државе, а не „Фијата”. Такође, стручна усавршавања радника 
плаћају се из буџета (12 милиона динара). На све то, „Фијат” је добио и субвенције од 10.000 
евра по новоотвореном радном месту, а држава је као мањински власник унела оснивачки улог 
од 100 милиона евра. 
Да је штрајк у Крагујевцу увод у бракоразводну парницу, прибојава се Љубодраг Савић, 
професор Економског факултета. 
– Очигледно да им, уз сва давања, бизнис у Србији не иде добро. То се види из чињенице да 
сваке године смањују производњу. Десетогодишњи уговор државе са „Фијатом” истиче следеће 
године, и за актуелну власт то ће бити велики изазов. Јер, до сада је председник Вучић имао 
алиби да каже да је такав уговор склопила бивша власт, што је тачно. Али ће и овој власти 
следеће године бити понуђен исти такав уговор, ако не и побољшан – сматра Савић. 
Ако пођемо од тога да инвеститор увек има економске интересе, онда забрињава и ћутање 
„Фијата” током овог штрајка. Не знамо шта у уговору пише и бојим се да можда има неких 
клаузула о превременом раскидању уговора које иду „Фијату” у прилог, додаје. 
Чињеница је да су радници „Фијата” док нису замрзли штрајк били под притиском, каже наш 
саговорник. Послодавац их је притискао тако што их је игнорисао и са њима није почињао 
преговоре. Од премијерке Ане Брнабић сазнали смо да је пословна политика „Фијата” да не 
преговара са запосленима док штрајкују. Председница владе је, при том, истакла: 
„....Сутра ће нам бити 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.” 
Не могу се радници „Фијата” застрашивати чињеницом да би могли да остану без посла, то је 
притисак, сматра Љубодраг Савић, професор Економског факултета. 
 – Ако ми, стварно, поред свега што смо дали за „Фијат” треба још и да натерамо раднике да 
буду срећни што имају посао и да нема везе за које паре раде, онда шаљемо још гору поруку 
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инвеститорима. Значи, срећни смо ако дође било ко, ако га дебело платимо и испуњавамо све 
његове жеље – каже Савић. 
Јуриј Бајец, професор Економског факултета, каже да синдикати широм света потписују разне 
колективне уговоре па то не значи да немају право на штрајк. 
– То је законом загарантовано право, а држава би требало да држи страну важећим прописима. 
„Фијат” можда има праксу да не преговара са запосленима док штрајкују, али и ми у Србији 
имамо ваљда неке законе који штите раднике – закључује Бајец. 
Плата од 45.000 динара није тренутно могућа  

Министарство привреде апеловало је на штрајкаче у крагујевачком „Фијату” да се започну раз-
говори с представницима компаније око решавања проблема, преноси Танјуг. „Oвако сe шаље 
неозбиљна порука свим потенцијалним инвеститорима. У току су разговори око 53 пројекта ко-
ји су вредни преко милијарду евра”, наводи се у саопштењу. Како наводе, Влада и Министар-
ство привреде су били и остаће на располагању и Штрајкачком одбору и радницима „Фијата” 
24 часа свакога дана у недељи. У разговорима са Штрајкачким одбором, министарство и пре-
мијерка су, у више наврата инсистирали на разговору свих интересних страна. Ту се мисли на 
анализу производног процеса, да се у сарадњи с градом реши превоз радника у вечерњим часо-
вима. Такође, да се уведе „бонус ефикасности” од 2017. и да ће се и поред два повећања, разго-
варати о додатном повећању зарада. Штрајкачки одбор је сматрао да је све ово недовољно и је-
дино на чему су инсистирали је да влада гарантује основну плату од 45.000 динара, што није 
могуће у овом тренутку, у складу с Уставом и Законом. 
 

 
 

 
 
 
Штрајкачи Фијата: Држава се препуцава преко медија 
Извор:Бета 
 
Председник Штрајкачког одбора крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) 
Зоран Марковић рекао је да се надлежни у држави препуцавају са Штрајкачким одбором преко 
медија уместо да решавају проблеме. 
"Држава се сада препуцава са Штрајкачким одбором преко медија", рекао је Марковић за 
Агенцију Бета. 
Каже да се штрајкачима само саопштава шта нуди Фијат, а шта Влада Србије и локална 
самоуправа. 
"Представници Министарства привреде нас позивају да наставимо преговоре са послодавцем, а 
да ти преговори нису ни почели. Можда држава преговара са Фијатом, а ми не знамо", рекао је 
Марковић. 
Он је потврдио да из Владе није стигао званичан одговор на верзију Протокола за преговоре са 
послодавцем коју је Штрајкачки одбор упутио у петак увече Министарству привреде. 
Штрајкачи претходно нису прихватили предлог тог министарства, уз оцену да им је 
уместо протокола за преговоре уз гаранције државе понуђен протокол за прекид обуставе рада. 

http://rs.n1info.com/a283672/Biznis/Strajkaci-odbili-protokol-ministarstvo-da-poveca-plate.html
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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. Они траже и да се обави 
реорганизација у циљу растерећења у процесу рада, исплате бонуси као и накнада за превоз 
ван радног времена. 
 

 

Вујичић: Од понедељка штрајк глађу 
Аутор:Марија Комазец 
 
Председник Штрајкачког одбора фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке 
Милан Вујичић изјавио је да ће, са још неколико колега, од понедељка почети штрајк глађу. 
"Даље морамо да кренемо. Ево ја ћу са још неколико колега од сутра да кренем у штрајк глађу, 
а моје колеге ће од уторка да крену са блокадом пружног прелаза у трајању од 7 до 12 часова. Па 
ако ни то не уроди плодом, онда ће они да блокирају саобраћај од 7 до 15 сати сваког дана", 
рекао је за Н1 Вујичић. 
Он напомиње да радници "само траже плате које су зарадили, а које им је неко узео". 
"Немогуће да држава није знала пет година шта се дешава у нашој фирми, то могу да причају 
деци малој, а нама радницима не", закључује Вујичић. 
 
 

Турудић: Фијат одавно донео одлуку да ли остаје у Крагујевцу 
Извор:Н1 Београд 
 
Новинар недељника Време Момир Турудић изјавио је, гостујући у Новом дану, да је одлука 
Фијата о томе да ли ће наставити производњу у Крагујевцу вероватно већ одавно донета, али се 
не саопштава. 
"У Крагујевцу већ дуго постоји страх шта ће се десити са фабриком кад истекне уговор по којем 
Фијат добија донације од Владе Србије да би ту остао. Знамо да предвиђени планови нису 
остварени, производња никад није достигла пројектовани капацитет. Ни држава није урадила 
свој део посла - није урађен саобраћајни прилаз, није модернизован железнички прилаз, али 
ни Фијат није испунио велики део својих обећања", рекао је Турудић. 
Према његовим речима, штрајк је нека врста ескалације тог страха. 
"Уговор истиче за годину дана, али смешно је говорити да ће менаџмент фирме на основу 
једног штрајка или тренутних догађаја донети одлуку преко ноћи да Фијат оде или остане", 
оцењује он. 
Турудић додаје да је "уцењивачки капацитет Фијата према држави велики" јер се зна колико је 
фабрика битна за Крагујевац, па и за привреду Србије. 
"Државни фунцкционери често оптужују раднике да су они будући кривци за одлуку Фијата, 
каква год да буде. Фабрика не ради пуним капацитетом, врши се притисак на раднике да 
одустану од захтева", сматра новинар Времена. 
Каже да је држава штрајком, на неки начин, затечена. 
"Првих дана готово нико није реаговао. Држава је у небраном грожђу - она би морала да штити 
интересе радника, али ако је читава економска политика заснована да смо земља са јефтином 
радном снагом и да морамо да привлачимо инвеститоре по сваку цену, онда је незгодно рећи 
инвеститору да попусти", каже Турудић. 
Коментаришући образложење да се не преговара за време штрајка, Турудић оцењује да онда 
штрајк не би ни имао смисла. 
 
 

http://rs.n1info.com/topicv200/Marija-Komazec/1
http://rs.n1info.com/topicv12/N1-Beograd/1
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Имају ли радници "привилегију" да смеју да штрајкују? 
Аутор:Маја Николић 
 
У овом тренутку, најмање 3.000 радника је у штрајку. Уместо да помогну у посредовању између 
радника и послодавца, власти поручују да су, због серије штрајкова који дрмају Србију, неки 
инвеститори одлучили су да се повуку.  
Професори радног права кажу да је таква политика државе потпуно погрешна, јер радници 
имају право да штрајком траже боље услове рада, а не да их власти, додају из синдиката, 
третирају као јефтину и обесрављену радну снагу. 
"Ми смо оно што стварамо" - слоган крагујевачког Фијата више него икад одражава право 
стање ствари, јер скоро 20 дана радници Фијата, уместо аутомобила, стварају боље услове за 
рад - штрајкујући. 
Догорело је и Горењу - чији запослени производе расхладне уређаје, а да, парадоксално, њих 
саме нема шта да расхлади на 40 степени колико је, жале се, у халама у којима раде. 
Тако је у Ваљеву, док у Смедеревској Паланци фабричке хале Гоше одавно не раде. Они који 
производе шинска возила, натерану су да седну на пругу, јер од плате ни "п". 
Три фабрике, скоро 3000 радника, једна ствар повезује, каже саговорница Н1 - звуци њихових 
празних стомака чују се јаче од оних с малих екрана о Србији у коју страни инвеститори хрле, 
све нудећи феноменалне услове за рад. 
"Имамо једну пропаганду која иде из Владе Србије јер се страним инвеститорима непрекидно 
шаље порука: Дођите у Србију, даћемо вам све, а заузврат, добићете багателну радну снагу, 
ништа не брините, синдикати нису много јаки, одређене држимо под контролом, ту неће бити 
неког бунта, извући ћете из Србије екстра профит. И то је могло да иде неко време, изјавила је 
Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних синдиката. 
 А онда је "јефтина" радна снага решила да покаже да је снага, а не само јефтина. Пред "тихим 
притиском" председника и премијерке да обуставе штрајк, радници не би требало да поклекну 
- констатује професор Правног факултета Унион, јер да, штрајк је легитимно средство борбе, 
законом и уставом загарантовано. 
"Чини ми се да, у случају слома штрајка, алтернатива не постоји и да ће се онда наставити са 
још горим израбљивањем радника и ускраћивањем њихових основних права, што ће нас до 
краја довести до тога да учествујемо у једној трци до дна, где непрестано померамо ту доњу 
границу колико ми сами себе можемо да продамо као јефтину и обесправљену радну снагу", 
каже Марио Рељановић, професор радног права Правног факултета Унион. 
Због побуне радника, највише, чини се, жали држава, јер кажу, уплашени штрајковима, одоше 
им инвеститори. Отуд иронични коментар председнице слободних и независних синдиката. 
"Па ти страни инвеститори су толико хрлили, онако у буљуцима су стајали на граници са 
Србијом, да овај мали раднички, почетни бунт за иста може да их спречи да дођу", рекла је 
Ранка Савић. 
"Погрешна је политика да само ако ћутимо, погнуте главе, да смо ми добри као земља за 
инвеститоре", рекао је Рељановић. 
Не одлазе инвеститори због штрајкова, закључује саговорник Н1, а примери Пољске и 
Словачке то потврђују. Тамошњи раднички бунт довео је до већих плата и бољих услова за рад, 
зато серији овдашњих штрајкова жели исто - да се настави. 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/topicv135/Maja-Nikolic/1
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Малинари договорили цену вишу за 10-20 динара по килограму  
Извор:Бета 
 
Произвођачи малина договорили су са власницима хладњача који откупљују то воће да се 
садашња аконтна цена са 120-140 динара по килограму подигне за 10 до 20 динара, изјавио је 
председник Асоцијације малинара Добривоје Радовић. 
Након састанка у Влади Србије, Радовић је агенцији Бета рекао да то није задовољавајућа цена 
али да је важно да се "разбије договор откупљивача (хладњачара) о јединственој монополској 
цени". 
"Род малине је ове године мањи за 50 одсто и нама је важно да се разбије договор власника 
хладњача. А после тога нека понуда и тражња одреде цену", рекао је Радовић. 
Он је додао да је значајно и то што су произвођачи у Босни и Херцеговини обећали да неће 
продавати јефтино малину српским откупљивачима који су је куповали по нижим ценама и 
уцењивали произвођаче у Србији. 
Радовић је рекао да је на састанку делегације произвођача и хладњачара, који су ишли у 
Пољску да провере цену малине, саопштено да се то воће у тој земљи продаје по 1-1,2 евра по 
килограму. 
Он је, међутим, истакао да је пољска малина лошијег квалитета од српског "виламета" и да због 
тога цене нису за поређење. 
Додао је да је произвођачима малина у Србији једина исплатива цена 1,83 евра односно 220 
динара по килограму, због чега очекују да ће смањена понуда "погурати" садашње цене од 120-
140 динара до тог нивоа. 
"Пола рода малине је продато по садашњим багателним ценама за кеш а пола је смештено у 
хладњаче по аконтним ценама од 120-140 динара и чека да то воће поскупи", рекао је Радовић. 
Брање малине се на југу Србије и у Мачви завршило а у осталим крајевима Србије ће бити 
завршено за шест до седам дана. 
На данашњем састанку од представника Владе био је присутан само министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић. 
 

 
 

 
 
Кнежевић: Сваки дан штрајка у "Фијату" увећава штету за све нас  
Ауторски текст министра привреде Горана Кнежевића 
 
ДОЛАЗАК инвеститора у Србију је велика ствар за све нас, јер они улажу свој капитал и доносе 
најсавременију технологију и процесе рада. Инвеститори отварају нова радна места за наше 
грађане, као и послове за друге фирме широм Србије које ангажују у свом пословању. Да будем 
прецизан, када је "Фијат" у питању, говоримо о 2.500 радних места. 
Радници "Фијата" нису одговорни само за себе и своје породице, њихове одлуке директно утичу 
на 15 кључних коопераната и остале фирме које се баве услужним делатностима које зависе од 
пословања "Фијата". Примера ради, само логистика и шпедиција могу да изгубе око 30 
милиона евра годишње. 
Није то једини ефекат пословања оваког гиганта у нашој земљи. То је гарант и свим 
инвеститорима да смо озбиљна држава која улаже максималне напоре да обезбеди најбоље 
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услове за пословање. Управо зато често наводимо компаније које су одабрале да баш у Србији 
прошире своје пословање, јер је то и порука другима да дођу код нас. 
Сви смо поносни када угледамо "Фијатово" возило на улици јер су то наши људи у нашем 
Крагујевцу направили, а чији су делови склопљени по различитим местима у Србији. То је баш 
српско возило које се извози у свет. 
Одговорно тврдим да Влада чини све што може да обезбеди бољи живот свих наших грађана, 
свих наших радника. Упркос наслеђеним проблемима, позитивни помаци се и те како виде. 
Стога, не бранимо ми неког "странца" у нашој земљи на рачун "нашег". Ми бранимо принцип 
да нам буде свима боље. 
У разговорима са штрајкачким одбором и председница Владе и ја, лично, у више наврата смо 
инсистирали на разговору свих интересних страна у циљу решавања њихових захтева, 
апсолутно спремни да подржимо да се сва питања радника ставе на сто. Ту посебно мислим на 
разговоре о томе како се ради, да ли је потребно да се оптимизује производни процес, да се 
реши превоз радника у вечерњим часовима, да видимо да ли има простора да се уведе бонус 
ефикасности и да се додатно повећају плате. 
Непрестано трају разговори са штрајкачким одбором, руководством "Фијата", често и у ситне 
сате, како бисмо спречили да већ настала штета буде још већа. Ово је озбиљна ситуација, јер 
сваки дан штрајка ту штету увећава и шаље погрешну поруку пословодству "Фијата", које чека 
позив из Србије да дође и да се започну преговори. Шта год да је представницима синдиката 
стављено на сто као опција, враћено нам је. 
Ово већ све предуго траје, па се бојим да ризикујемо одлуку компаније ФКА Крагујевац да своје 
машине пресели у неку другу земљу. Једном када инвеститор донесе такву одлуку, тешко се 
враћа за сто. 
Колективни уговори који се преговарају између синдиката и послодавца гарантују радна места 
и услове за рад без могућности промене у периоду њихових трајања! И то је јасно свима, 
синдикатима који представљају раднике и самим радницима и компанији. Мењање 
колективног уговора током трајања шаље поруку да у Србији нико није сигуран - ни 
послодавци, а ни радници. Упркос свим гаранцијама, укључујући и писане гаранције 
Министарства привреде и моје личне, да преговори са "Фијатом" почињу сат времена од 
престанка штрајка, штрајкачки одбор је одбио да прекине штрајк и тако одблокира "Фијат". 
Радници морају бити свесни да наставак штрајка умањује шансе за постизање бољих услова и 
да директно води у губитак послова, радних места и угрожавање егзистенције њихових 
породица. Морамо бити свесни да је једино разговором могуће да свима буде добро. Стога 
молим раднике да прекину штрајк и да уз посредство Владе започнемо разговоре са 
пословодством "Фијата". Разговор је у интересу радника, Крагујевца, Србије и свих нас. 
 

 

Преговори одмах уз услове  
Аутор:М. Л. 

 

Синдикати упутили надлежнима свој предлог протокола о окончању штрајка у фабрици 
аутомобила. Зоран Марковић: Спремни смо да седнемо за сто чим нас позову из Владе 
ШТРАЈКАЧКИ одбор "Фијата" у Крагујевцу незадовољан је предлогом Протокола о окончању 
штрајка који је понудило Министарство привреде. Надлежнима у Влади Србије, кажу, упутили 
су своју верзију протокола и чекају одговор и евентуални договор. 
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић каже да не може да открије детаље предлога 
који су послали Министарству привреде. Подсећа на минимум захтева, односно већ раније 
тражени Закључак Владе да се радницима гарантује да неће сносити последице због штрајка, 
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као и да би могли да започну нову обуставу рада уколико би били незадовољни исходом 
преговора. 
- Засад нема никаквог званичног става и одговора на наш предлог протокола. Спремни смо да у 
било које доба дана и ноћи, уколико се прихвате наши предлози, седнемо за преговарачки сто - 
рекао нам је Марковић. 
Он је казао и да до њега стижу разне незваничне информације па чак и спекулације да је, 
наводно, радницима понуђена основица плате од 41.700 динара. 
- Нико нам нигде није понудио, ни поменуо било какве цифре нити је дошло до таквих 
разговора - каже Марковић. 
Да подсетимо, захтеви радника, који су ступили у генерални штрајк 27. јуна, јесу повећање 
бруто зарада са 38.000 на 50.000 динара, траже и исплату бонуса, накнада за превоз ван 
стандардног радног времена и другачију организацију рада. 
ВЛАДА НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТУЈЕ ПЛАТУ ОД 45.000 
МИНИСТАРСТВО привреде апеловало је на представнике радника и раднике у крагујевачком 
"Фијату" да буду свесни последица које може да има све ово што се у протекле две недеље 
дешава, пре свега, за "Фијат", град Крагујевац и целу Србију. 
У разговорима са штрајкачким одбором, Министарство привреде и председница Владе Србије 
су у више наврата инсистирали на разговору свих интересних страна у циљу решавања 
њихових захтева и изражена је апсолутна спремност да се подрже радници да се сва питања 
која сматрају важним отворе. 
Ту се посебно мисли на анализу производног процеса и свих радних станица како би се, ако је 
потребно, оптимизовао производни процес да би радницима било лакше. 
Такође, да се уведе "бонус ефикасности" од 2017. године који ће се исплаћивати у фебруару 
сваке године за претходну годину и који ће ући у нове колективне уговоре о којима ће се одмах 
ући у преговоре и да се ће се, и поред тога што је у последњих осам месеци "Фијат" обезбедио 
два повећања плата - у новембру 2016. и марту 2017, разговарати о додатном повећању плата. 
Штрајкачки одбор "Фијата" је сматрао да је све ово недовољно и једино на чему су инсистирали 
је да Влада гарантује основну плату од 45.000 динара, што није могуће у овом тренутку, у 
складу са Уставом и Законом. 
 
 

Одлука о наставку штрајка у ''Горењу'' у уторак  
Аутор:Б. ПУЗОВИЋ  

 

После неуспешних преговора незадовољни радници и данас обуставили производњу у 
"Горењу" у Ваљеву 
ЗАПОСЛЕНИ у Фабрици расхладних уређаја словеначке компаније "Горење" у Ваљеву, данас 
око поднева поново су обуставили рад, незадовољни предлогом менаџмента за повећање 
зарада. Рад је прекинуло њих неколико стотина из прве, а придружила им се и друга и трећа 
смена, те су у фабричком дворишту саслушали директора и представнике преговарача из 
редова запослених. 
Окупљени су одлучили да производња неће бити настављена у петак и суботу, а у понедељак ће 
доћи да раде. У уторак ће бити настављени преговори, а очекује се да директор Симон Кумер из 
седишта "Горења" у Словенији, предочи нове предлоге руководства, где ће у међувремену бити 
на консултацијама. 
- Велика одговорност за фирму је пред свима - поручио је Кумер. - Као директор, дао сам 
предлог који може да се испуни, вредан је 800.000 евра годишње и то је велико оптерећење за 
компанију. Обустава рада свакако је лоша за фирму, а ако радници предлог не прихвате, 
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требало би да наставимо дијалог. Радници имају право на штрајк организован у складу са 
законом, што сада није случај. Ако социјални дијалог у уторак не донесе обострано 
прихватљиво решење, може се разматрати и могућност да "Горење" напусти Ваљево. 
Радници су љутито реаговали, повицима: "Доста је уцењивања, ако вам је у Ваљеву лоше, онда 
идите." Кумер је саопштио да је понуђено свим радницима да накнада за исхрану буде увећана 
за 2.000 динара, те да се нето зараде повећају по скали која подразумева да они са најнижим 
платама добију повишицу од 3.000 динара. Тиме би укупна примања била повећана за 5.000 
динара. 
НАСТАВАК ДИЈАЛОГА 
- У процесу социјалног дијалога између радника у производњи и менаџмента фабрике 
расхладних уређаја "Горење" није дошло до новог договора, тако да се дијалог наставља. 
Понуда менаџмента о унапређењу рада и износа за повећање плата није прихваћена. Због тога 
се преговори настављају у уторак, како би се пронашао минимум заједничких прихватљивих 
услова - саопштила је компанија "Горење". 
 
 

Рад на лизинг чека радну групу  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Предлог Закона о агенцијском запошљавању опет на усаглашавању. Преко агенција ради 
100.000 људи 
ОКО 100.000 радника у Србији тренутно ради преко агенција за запошљавање, процене су 
синдиката. По најновијим подацима Министарства рада има их између 50.000 и 60.000 и 
ангажовани су у свим областима рада, а агенција које се баве посредовањем у њиховом 
запошљавању има око 100. 
Ова врста ангажовања није законски регулисана, али се већ неколико година уназад толерише. 
Борба синдиката да се овај вид рада, популарно назван рад на лизинг, уведе у законске оквире, 
све је одложено до даљег због кадровских промена у Министарству рада. 
- Када би то могло да се догоди још је тешко рећи - сматра Зоран Михајловић, секретар Већа 
самосталних синдиката Србије. - Нови министар посмењивао је многе у министарству, а закони 
о штрајку, мирном решавању радних спорова и лизингу морају да чекају боља времена. 
Михајловић сматра да ће за Закон о агенцијама за запошљавање морати да се формира нова 
радна група, и да не очекује никаква померања до јесени. "Лизинг" је најхитнији, јер, по њему у 
тој области има највише проблема. Тренутно све велике компаније запошљавају људе на овај 
начин, попут НИС-а, "Телекома", па чак и многих министарстава. 
Синдикати су сагласни да би закон морао да ограничи број радника који се запошљавају на 
лизинг и да то не би смело бити више од десет одсто укупног броја запослених у компанији, као 
и да се на тај начин не могу запошљавати радници у основној делатности којом се бави 
предузеће.  
ЗА ТРЕЋИНУ МАЊЕ ЗАРАДЕ 
ЗАРАДЕ запослених преко агенције су и до 30 одсто мање од радника који су директно 
запослени у предузећима у којима раде. Они су практично правно незаштићени, а годишњи 
одмор, одсуство с посла и зараде зависе од воље послодавца. 
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Два милиона ради, а пензију прима 1,7 милиона 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Према подацима Министарства привреде, објављених у билтену “Актуелна привредна 

кретања”,  у прва четири месеца ове године Србија је имала 2.032.000 запослених .  

У исто време, показују подаци из билтена Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање у Србији има 1.721.864 пензионера односно оних који сваког месеца чекају своју 
принадлежност за минули рад. Уз ове, треба додати и податак Националне службе за 
запошљавање да је у мају ове године на евиденцији незапослених било 676.693 особе. 
Проста рачуница показује да је “издржаваних” лица односно пензионера и незапослених више 
него оних који данас имају радно место и то за чак 366.557 лица. Но, чак и уколико се не 
сабирају они који траже радно место, однос пензионера и броја радника је изузетно неповољан 
и износи нешто мање од један према 1,2 , јер запослених има свега 310.136 више него оних који 
сваког месеца примају пензију. Неспорна је чињеница да се већ неколико година пензије 
исплаћују уз велику месечну дотацију из буџета Србије и да оне не би биле редовне нити 
оволике колике јесу да није додатних издвајања. Сасвим је друга прича ко је због тога крив и ко 
је тај што је испразио некада пуне пензијске фондове , јер и са њом и без ње сурова стварност се 
не мења и дотације из буџета зарад редовности исплате пензија мораће се наставити и 
наредних година, а мало је вероватноће да ће икада моћи да се без њих исплаћују. 
Јер, чак и када би свих 676.693 сада незапослених лица нашло посао повољан однос који ствара 
одрживи пензијски систем не би могао да се направи. Под претпоставком и да се сви сада 
незапослени запосле , значило би то да Србија има садашњих 2.032.000 запослених и још 
676.693 који би се запослили, што би укупно било 2.708.693 радника. Они би и даље имали 
постојећих 1.721.864 пензионера , па би запослених било 986.829 више него оних који примају 
пензију, а то би значило однос један према 1,45  што опет није довољно за одрживост 
пензијског фонда односно за редовну исплату пензија без значајнијих месечних дотација из 
буџета. 
У првој половини ове године у касу Фонда ПИО легло је 15 милијарди динара више него лане 
на име доприноса које су послодавци уплатили за своје раднике. У односу на прву половину 
прошле године коначни рачун Фонда ПИО је у плусу за 8,4 одсто, али ни то није довољно за 
веће смањење дотација из репубичког буџета, али јесте назнака да газде редовније плаћају стаж 
и да ће пензијска каса моћи да рачуна на више сопственог прихода , а самим тим и мањим 
потребама за интервенцијом државе. 
Нема нас довољно 

Од укупно 7.058.322 становника Србије, колико Републички завод за статистику процењује да 
их је било на крају прошле године, удео радно способног становништва је 66,4 одсто укупне 
популације односно 4.686.725 грађана Србије. Међутум, у радно способно становништво РСЗ 
сврстао је становништво између 15 и 65 година старости, али занемарљив је број младих од 15 
до 20 година који , иако се сматрају радно способним, тражи или има радно место – они се 
школују било у средњој школи или на факултетима , па самим тим и не могу доприносити 
пунијој пензијској каси. Проста рачуница, опет показује да чак и када би сви 
петнаестогодишњац и неколико година старији од њих добили радно место и даље се не би 
дошло до идеалног односа радника и пензионера који би требао да буде 1 према 3, јер да би три 
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радника “издржавала “ једног пензионера, у Србији би требало да буде 5.165.592 радно 
способна становника, а тога не да нема него неће ни бити, поготово ако се настави смањење 
укупног броја житеља ове државе. 
Финансијски директор Фонда ПИО Иван Мимић признаје да све и када би укупно радно 
способно становништво у Србији , а то је знатно више од оних који се данас налазе на 
евиденцији Националне службе за запошљавање, ушло у осигурање – а то значи нашло радно 
место – максималан могући однос броја пензионера и радника био би један према 2,2 у 
“корист” пензијских чекова, а ни то не би било довољно. Мимић додаје да се издвајања из 
буџета за исплату пензија смањују и то из године у годину, а као пример наводи да је 
2012.године за ту намену издвајано 48,2 одсто, а прошле године 35,12 одсто. Уколико би, каже, 
био изузет новац намењен једнократној исплати пензија од по 5.000 динара који је био у 
новембру прошле године и што не представља редован расход Фонда ПИО, учешће буџета у 
исплати пензија било би још ниже односно 34,2 одсто. 
Фонд ПИО је прошле године повукао 10,15 милијарди динара мање пара из буџета од 
планираних, чиме је учешће нето пензије у БДП лане смањено на 11,8 одсто, чиме се Србија 
заправо приближила ономе што ММФ од ње очекује и тражи. Наиме, ММФ је пре две године за 
циљ поставио да учешће пензија у БДП у Србији буде 11,3 процента.  Међутим, да би се дошло 
до тог процента, нашој држави недостаје још неколико хиљада радних места, јер само 
запослени кроз редовну уплату пензијског доприноса могу побољшати стање пензијске касе. 
Дакако, на пуњењу пензијске касе претходне две године ради и Инспекција рада која сталним 
контролама настоји да смањи рад на црно и натера послодавце да како они тако и запослени 
пређу у легалне токове што подразумева плаћање свих, па и пензионих доприноса. 
За само две године примене Закона о здруженом инспекцијском надзору откривено је око 
4.000 фирми које су и пословале и запошљавале радника на црно. Поред Пореске управе, 
право да без полицијске пратње уђе у посед таквих предузећа добила је и Инспекција рада, а 
према њиховим подацима, чак 60 одсто особа које су откривене да недозвољено организују 
посао, одмах је прешло у легално пословање. 
 
 

Круљ: Што пре обновити дијалог радника и представника Фијата 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Било би добро да се дијалог представника радника крагујевачког Фијата са 

представницима те компаније што је могуће пре обнови јер је то у интересу пре свега самих 

радника и садашње и будуће производње у тој фабрици, изјавио је данас економски саветник у 

влади Србије Владимир Круљ.  

Круљ је на РТС рекао да свако одустајање од дијалога у "Фијату" не носи добру поруку за било 
кога, те да је избегавање дијалога генерисање проблема.  
Поставио је питање ко заправо добија одустајањем од преговора, наводећи да се зна ко губи 
одустајањем од разговара, а то су, каже, радници, Град Крагујевац, цела Србија. 
Навео је да је извоз, односно спољнотрговинска размена у којој Фијат учествује у нашем бруто 
домаћем производу велика, те да је циљ да имамо што већи број моћних фирми у свим 
секторима јер се тако гледа економска снага једне државе.  
Упитан о могућности да Фијат измести производњу из Србије, Круљ каже да би то могло да се 
деси, и то у Пољску, за коју је рекао да је једна од земаља ЕУ која се највише и најбрже развија.  
Више је него јасно, наводи Круљ, да је Влада заузела став по неким битним питањима, да су 
радници разговарали и са премијерком Аном Брнабић, те да је влада испреговарала бонус 
ефикасности.  
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"То значи практично, што се више производи и продаје толико боље за оне који су 
напродуктивнији", рекао је Круљ наводећи да је питање повећања плата остављено као 
отворена могућност али да то такође зависи од тржисних услова. 
Урађена је, наводи, и анализа производног процеса у Фијату и самим тим побољшање положаја 
радника у фабрици, те постоји договор са градом Крагујевцем да се обезбеди и ноћни превоз 
радника. 
Како је навео, колективни уговор штити и фирму и запослене. 
"Мислим да је битно што колективни уговор гарантује радна места. Кључно питање је зашто 
прекидати дијалог", каже Круљ. 
 
 

Ју:Профит Железаре 2017. биће већи од 20 милиона евра 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД : Железара Смедерево добро послује и на крају 2017. оствариће профит већи од 

планираних 20 милиона евра, изјавио је данас Ју Јонг, председник Хестил групе, која је 

власник српске челичане. 

Челник Хестила, који је управо допутовао у Србију, у ексклузивном интервјуу Тањугу каже да је 
у смедеревској железари решен велики број проблема у протеклих годину дана, да је железара 
сада сређена и да се из регионалне трансформише у глобалну компанију.  
Ју Јонг каже да су два разлога његове посете Србији: да би се ближе упознао са полугодишњим 
пословањем Железаре Смедерево у 2017, као и због посете Србији председника Сталног 
комитета 12. Свекинеског народног конгреса Кине Џанг Деђианга. 
"Од јуна 2016, када је Хестил, преузео српску челичану и протеклих годину дана смо направили 
велике промене, направили смо профит и смањили губитке. Све то захваљујући великим 
напорима Владе Србије и запослених", нагласио је Ју. 
Хестил, према његовим речима, не би могао да оствари такав успех без велике подршке коју је 
обезбедила Влада Србије, а посебно садашњи председник Србије Александар Вучић, који је 
посветио велику пажњу железари. 
"Веома га (Вучића) поштујемо због тога. Хвала му, јер без њега и владе не бисмо остварили 
такав успех", додао је Ју. 
Циљеви Хестила су, наводи, да српску железару уложи ове године 120 милиона евра како би 
остварио производњу од два милиона тона, вредну око 800 милиона долара. 
"На основу свих фактора, уверени смо да ћемо постићи зацртане циљеве и да ће профит у 2017. 
бити не само предвиђени 20 милиона евра већ и више од тога", нагласио је Ју. 
  
Железару ће обићи и председник Сталног комитета 12. Свекинеског народног конгреса Кине 
Џанг Деђианг, који ће боравити у званичној посети Србији од 16. до 18. јула, на позив 
председнице Народне скупштине Србије Маје Гојковић.  
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Протести подршке радницима данас у Београду и Новом Саду 
Пише: Данас Онлине 
 
Покрет 7 захтева позвао је данас грађане на протест подршке радницима у штрајку који се 
одржава на Тргу Републике у Београду у 18 часова, а претходно је истим поводом протест у 
Новом Саду најавио и Студентски покрет Новог Сада. 
Покрет 7 захтева наводи да су протести радника Фијата, Гоше, Горења, Ратка Митровића, 
радника Центра за социјални рад и малинара претходних недеља, редовни протести бивших 
радника ИМТ-а и вишегодишња борба ФАП-а, као и случајеви приморавања радника да носе 
пелене и отпуштања људи са здравственим проблемима у Јури "показатељи односа владајуће 
коалиције према правима свих запослених и незапослених градјана Србије". 
"Иако делује да су проблеми са којима се људи суочавају различити (од ниских или 
неисплаћених зарада, преко нормализације праксе да се потписују уговори на одредјено, до 
психичког и физичког малтретирања), све је део једног истог процеса - урушавања радних 
права зарад стицања профита, како политичара на власти и домаћих тајкуна, тако и страних 
"инвеститора". Док нам поручују да треба да треба да "мењамо менталитет" и да смо лењи, 
настоје да угуше протесте одлагањем преговора и притисцима како би радници попустили, али 
и да нам још једном подвуку да треба да будемо срећни ако уопште имамо посао и да ће увек 
наћи начина да нас још више уцене јер нас је превише без посла", наводи се у саопштењу. 
Они додају да власт, неспособна да обезбеди радна места политиком коју води, жели да нас 
убеди да је живот пун понижења једини могућ, те их позивају да се замене са радницима, да 
уместо одела, путовања, удобних фотеља и огромних плата јер нити ишта боље знају о водјењу 
државе нити су вреднији од било ког обичног човека. 
"Не преостаје нам ништа сем да се повежемо и изборимо за сопствена права. Радници широм 
Србије су показали храброст, а на нама је да покажемо солидарност! Позивамо вас на прву у 
низу акција подршке радницима, 16. јула у 18 часова на Тргу Републике", истичу у покрету 7 
захтева. 
Студентски покрет Нови Сад најавио је такође за у 18 часова протест на Тргу Слободе у Новом 
Саду као знак подршке радницима који већ дуже време штрајкују незадовољни својим 
положајем. 
Ова организација позива све незадовољне људе да се у недељу у мирно окупе на Тргу Слободе 
испред Градске куће и искажу своје незадовољство "очајним стањем у којем се наше друштво и 
земља налазе, да првенствено изразимо солидарност и пружимо подршку радницима Заставе, 
Гоше, Горења, малинарима и социјалним радницима, такође и новинарима, 
пољопривредницима, медицинарима, просветарима и свим другим људима који ових дана 
бивају приморани да се побуне ради бољег живота и стања у друштву, јер су доведени дотле да 
им је угрожена гола егзистенција и да им је штрајк и излазак на улицу једино решење". 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=351090&title=Studentski+protest+16.+jula+kao+znak+podr%C5%A1ke+radnicima
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=351090&title=Studentski+protest+16.+jula+kao+znak+podr%C5%A1ke+radnicima
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=351090&title=Studentski+protest+16.+jula+kao+znak+podr%C5%A1ke+radnicima


21 

 

Радници Гоше од сутра штрајкују глађу 
Пише: ФоНет 
 
Председник Штрајкачког одбора фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке 
Милан Вујичић изјавио је да ће, са још неколико колега, од понедељка почети штрајк глађу. 
"Даље морамо да кренемо. Ево ја ћу са још неколико колега од сутра да кренем у штрајк глађу, 
а моје колеге ће од уторка да крену са блокадом пружног прелаза у трајању од 7 до 12 часова. Па 
ако ни то не уроди плодом, онда ће они да блокирају саобраћај од 7 до 15 сати сваког дана", 
рекао је за Н1 Вујичић. 
Он напомиње да радници "само траже плате које су зарадили, а које им је неко узео". 
"Немогуће да држава није знала пет година шта се дешава у нашој фирми, то могу да причају 
деци малој, а нама радницима не", закључио је Вујичић.  
 
 

Само Индијци мање плаћени од Срба 
Пише: М. Обрадовић  
 

Радници у аутоиндустрији у Крагујевцу зарађују 2,25 долара на сат, Кини пет 

долара, Мађарској шест, Чешкој 9,85, а Словачкој 12,5 долара  

Са платом мањом од 300 евра радник фабрике ФЦА у Крагујевцу је најјефтинији у Европи, а 
међу најјефтинијим и у свету.  
С обзиром да штрајкачи траже повећање бруто плате са 38.000 на 45.000 динара, то значи да је 
њихова бруто сатница, уз стандардну 40-сатну радну недељу, свега 2,25 долара. Од земаља 
великих произвођача аутомобила само Индија и можда нека фабрика у Мексику плаћа раднике 
мање него Фијат у Крагујевцу. 
Према истраживању Волстрит журнала, у 2015. години Индија је била далеко најјефтинија 
дестинација са сатницом од 1,09 долара. Аутокомпаније су плаћале раднике у Мексику од један 
до три долара на сат, док су плате ауторадника у Бразилу или Кини недостижне за нас. Сатница 
радника у Бразилу износила је око шест долара, а у Кини нешто више од пет долара на сат. Ако 
занемаримо ове далеке дестинације и погледамо источноевропско окружење, српски 
ауторадници су далеко најјефтинији. 
Претходних годину, две велики број фабрика аутомобила у Источној Европи се суочавао са 
штрајковима и захтевима за повећања плата. Тако су Мађари у Аудијевој фабрици почетком 
године изборили повећање бруто плате са 900 на 1.000 долара, што је раст сатнице са 5,6 на 
око шест долара. У Чешкој рецимо Шкода плаћа раднике 9,85 долара по сату, док најбоље стоје 
Словаци који на пример у Фолксвагеној фабрици зарађују сатницу од 12,5 долара, пет пута 
више него Крагујевчани. Чак су и у Пољској која нам је можда и најближа по зарадама, плате 
скоро три пута веће него у Србији. 
Колико би штрајк запослених у крагујевачкој фабрици Фијата могао да кошта Србију, а колико 
Фијат? Председник Александар Вучић је изјавио да се ради о 440 возила дневно што би могло 
да изазове штету од 0,1 одсто годишњег бруто домаћег производа производа. Ипак, 
једномесечни штрајк би био много већи ударац за Фијат. Месечна продаја аутомобила фијат 
500Л који се производи у Крагујевцу на два највећа тржишта, Европи и САД, за овај модел 
износи око 6.735 возила (базирано на месечној продаји овог модела у првих шест месеци). Ово 
чини око 2,3 одсто укупне месечне продаје у јуну Фијат Крајслер аутомобила (ФЦА) на ова два 
тржишта која чине преко 90 одсто укупне продаје ФЦА. 
Иначе ФЦА је у јуну забележио раст продаје на европском тржишту за 7,9 одсто и у овом месецу 
је продато 107.600 аутомобила у Европи. У свом сегменту малих МПВ возила, 500Л је био 
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лидер на тржишту са учешћем од 25 одсто. Истовремено, на америчком тржишту, продаја ФЦА 
возила је смањена за седам одсто на 187.348 возила. Продаја модела 500Л из Крагујевца је пала 
за трећину па је у јуну у САД продато свега 184 возила. 
 

 
 

 
 

Марковић: Влада води преговоре преко медија  
Извор:Танјуг 
 
Председник штрајкачког одбора компаније "ФЦА Србија" Зоран Марковић каже како Влада 
Србије већ два дана преговоре води "преко медија", уместо да са штрајкачима и 
представницима "Фијата, преноси РТС. 
Марковић у свом саопштењу наводи да су синдикални лидери спремни сваког тренутка да 
отпочну преговоре са Владом Србије, и да је то њихов основни захтев. 
Инспекција рада је, наводи Марковић, 23. јуна извршила надзор, а решење издала три дана 
касније, те наложила послодавцу да отпочне преговоре у складу са Законом о штрајку. 
Штрајкацки одбор је упутио послодавцу захтев за отпочињање преговора 23. и 27. јуна као и 4. 
и 10. јула, али без одговора, осим, додаје Марковић, става представника власти, да је услов за 
отпочињање преговора прекид штрајка, преноси РТС. 
Он сматра да интерна правила једне компаније не би могла да буду изнад закона Србије. 
"Још већи парадокс је да не поштују ни потписани Колективни Уговор где у члану 82. 
недвосмислено стоји "Штрајкацки одбор и Послодавац дужни су да, од дана најаве штрајка и за 
време штрајка, покушају да споразумно реше настали спор"", истакнуто је у саопштењу. 
Марковић додаје и да је Републицкој агенцији за мирно решавање радних спорова упућен 
предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора 23. јуна, али без одговора 
послодавца. 
 
 

Јован Миљковић: Пословодство, запослени и синдикати "Фијата" на 
"истом броду"  
Извор:Танјуг 
 
- Јако је важно истаћи да су пословодство, запослени и синдикати Фијата на "истом броду", те 
да када три до пет хиљада аутомобила не излази више са траке сваког дана, онда и хиљаде 
људи у добављачком ланцу не могу да планирају послове - каже консултант за страна улагања у 
Развојној агенцији Србије, Јован Миљковић. 
Он је за Пинк телевизију рекао да штрајк у Фијату оставља последице на целу Србију, а посебно 
је апострофирао последице штрајка на одлуку потенцијалних инвеститора који, каже, тренутно 
разматрају долазак у Србију. 
- Када Фијат добро ради и када велики број аутомобила, три до пет хиљада дневно, изађе са тих 
фабричких трака, онда и људи који су запослени у добављачком ланцу могу да планирају 
послове - рекао је Миљковић и додао да се у добављачком ланцу Фијата налази око седам 
хиљада људи и да обустава рада у Фијату оставља озбиљне последице на економију. 
Он је рекао и да преко 50 компанија у овом тренутку гледа и анализира Србију као своју нову 
инвестициону дестинацију. 
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- Јако је важно истаћи да су и пословодство и запослени и синдикати на истом броду - казао је 
Миљковић и рекао да је потребно да се нађе модел за преговарање. 
Фијат је недавно избацио нови модел Фијат 500л, самим тим, велик је интензитет производње у 
Фијату, каже он и додаје да се унапред већ зна ко су купци произведених аутомобила, јер је реч 
о "познатим купцима". 
- Више од 80 одсто продаје кола у Фијату је већ унапред познатим купцима и то је договорена 
производања. Дакле, од испуњавања договорене производње зависи да ли ће сви у 
добављачком ланцу имати посао - објаснио је Миљковић. 
Он је рекао да друге компаније "гледају са лупом" на целу ситуацију и истакао да је битно да 
они који преговарају морају имати интегритет и кредибилитет за преговарање. 
- Кредибилитет и интегритет су јако важни. Интегритет људи који седају за исти сто да 
преговарају - рекао је и нагалсио да је за преговоре важно и да постоји "менталитет заједничког 
чиља". 
Миљковић је казао да у случају штрајка у Фијату који траје више од две недеље, није јасно шта 
је тачно довело до, како је рекао "ескалације да већ 15 дана аутомобили не излазе са трака, али 
док год се буде наставило, и док ситуација не буде ишсла ка компромису, друге компаније то 
гледају са лупом". 
Говорећи о моделима штрајка истакао је да је важно да се преговори и штрајк одвијају по 
јасним принципима, јер, истакао је "ми нисмо препознати као земља у којој се 
непринципијално штрајкује". 
 
 

Радници "Горења" се враћају у хале, али само због нових преговора  
Аутор:П. Вујанац 
 
Запослени производње "Горења", који су од петка у штрајку, у понедељак ће ипак бити на 
својим радним местима како би наставили преговоре са менаџментом словеначке компаније. 
Док руководство гиганта из Велења нуди повећање зараде од 426 до 3.000 динара, уз 2.000 
динара за топли оброк, чиме би најнижа плата била 34.000 динара, радници инсистирају на 
линеарном повећању плате од 5.000 динара за све који раде у произвоидним халама. 
Пошто су из преговора искључили представнике синдиката, које сматрају да су више 
наклоњени менаџменту него колегама, радници ће сами наставити дијалог са директором 
Симоном Кумером, који им се у петак и обратио. 
- За руководство "Горења" је понуда коју су дали радницима максимална повишица у овом 
тренутку, јер тврде да ће за то морати да обезбеде 800.000 евра на годишњем нивоу. Кумер је 
упозорио раднике да имају право на штрајк, али да га морају организовати у складу са законом, 
као и да уколико даљи преговори не донесу обострано прихватљиво решење, да се може 
разматрати и могућност да словеначка комапнија напусти Ваљево. Радници су, с друге стране, 
поручили да им је доста "уцењивања" и да Словенци "слободно могу да иду ако им је овде 
лоше" – наводи извор "Блица" детаље досадашњих преговора запослених и руководства 
фабрике која је била прва страна гринфилд инвестиција у Ваљеву пре 11 година. 
- Само је потребно да се компанија одрекне мрвице свог профита, а лане су га имали од чак 
девет милиона евра. Испуњење наших захтева би их коштало практично по 40 евра нето за 
1.200 производних радника на месечном нивоу. А не тражимо ни плаћање прековременог, 
радних субота и рада у трећој смени. Само минимално повећање бедне плате и иоле нормални 
услови рада са климом, а не да се укључује само када долази нека делегација – причају 
радници "Горења". 
Словеначка компанија у Ваљеву запошљава 1.470 радника, лане је прославила јубилеј 
пословања, а ово је први раднички протест. 
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Штрајкачки одбор: За прекид протеста и почетак преговора кључне су 
гаранције за штрајкаче  
Извор:Бета 

 

Штрајкачки одбор крагујевачке фабрике "Фијат Крајслер аутомобили" (ФЦА) Србија чека на 
одговор Министарства привреде коме је у петак доставио своју верзију протокола за преговоре 
са послодавцем уз посредовање Владе. 
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић је рекао да је одбору јуче поподне 
Министарство привреде понудило протокол за прекид штрајка, уместо протокола за преговоре, 
због чега је одбор сачинио свој предлог и упутио га Министарству привреде. 
- Ако прође овакав протокол са гаранцијама које тражимо за штрајкаче, значи да су испуњени 
услови за прекид штрајка и почетак преговора са ФЦА - рекао је Марковић. 
Генерални штрајк у ФЦА траје од 27. јуна, а штрајкачи траже повећање зарада, реорганизацију, 
исплату бонуса за ефикасност и додатних трошкова превоза. 
 
 

Министарство: Водити рачуна о последицама, започети разговоре  
Извор:Танјуг 
 
Министарство привреде апеловало је на представнике радника и раднике у крагујевачком 
Фијату да буду свесни последица које може да има све ово што се у протекле две недеље 
дешава, пре свега, за Фијат, град Крагујевац и целу Србију. 
Из Министарства апелују да се започну разговори са представницима компаније око решавања 
проблема за које радници сматрају да су важни. 
"Бојимо се да кретање у овом правцу може имати велике последице за целу Србију, укључујући 
и кооперанте и друге фирме које сарађују са Фијатом, као и да се овако шаље неозбиљна порука 
свим потенцијалним инвеститорима. Подсећамо да су у току разговори са 53 пројекта који су 
вредни преко милијарду евра", наводи се у саопштењу. 
Како наводе, влада Србије и Министарство привреде су били и остаће на располагању и 
Штрајкачком одбору и радницима ФИАТ-а 24 часа свакога дана у недељи што показује и 
податак да је било дана када смо сви заједно до дубоко у ноћ разговарали са синдикатима и 
тражили решење за ову ситуацију. 
У разговорима са Штрајкачким одбором, Министарство привреде и председница Владе Србије 
су у више наврата инсистирали на разговору свих интересних страна у циљу решавања 
њихових захтева и изражена је апсолутна спремност да се подрже радници да се сва питања 
која сматрају важним отворе. 
Ту посебно се мисли на анализу производног процеса и свих радних станица како би се, ако је 
потребно, оптимизовао производни процес да би радницима било лакше, да се у сарадњи са 
градом Крагујевцем реши превоз радника у вечерњим часовима, што је потврдио и 
градоначелник Крагујевца. 
Такође, да се уведе „ бонус ефикасности“  од 2017. године који ће се исплаћивати у фебруару 
сваке године за претходну годину и који ће ући у нове колективне уговоре о којима ће се одмах 
ући у преговоре и да се ће се, и поред тога што је у последњих осам месеци ФИАТ обезбедио два 
повећања плата - у новембру 2016. и марту 2017. године, разговарати о додатном повећању 
плата. 
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Штрајкачки одбор ФИАТ-а је сматрао да је све ово недовољно и једино на чему су инсистирали 
је да Влада гарантује основну плату од 45.000 динара, што није могуће у овом тренутку, у 
складу са Уставом и Законом. 
"Министарство привреде и Влада Србије остају у потпуности посвећени да се са радницима 
ФИАТ-а нађе решење. ФИАТ није важан само за раднике који у овој фабрици у Србији раде и 
њихове породице, већ и за целу Србију", истиче се у саопштењу. 
Стевановић позвао раднике на разговор с руководством Фијата  
Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић позвао је данас представнике 
радника крагујевачког Фијата да већ од понедељка седну за сто и разговарају са 
представницима те компаније о решавању проблема. 
- Бојим се да неизналажење решења и некретање у овом правцу може да има озбиљне 
последице не само за град Крагујевац него за целу Србију, за више од 6.000 или 7.000 људи 
који директно или индиректно зависе од компаније Фијат. Ово је јако лоша и неозбиљна 
порука свим потенцијалним инвеститорима - рекао је Стевановић новинарима. 
Подсетио је да су у току разговори, договори или реализација 53 пројекта страних инвеститора 
вредних више од милијарду евра, те истакао да све ово што се дешава у Фијату треба заиста да 
дочека и свој крај. 
Он је апеловао на представнике радника и раднике у крагујевачком Фијату да буду свесни 
последица које дешавања у последње две недеље могу да имају пре свега за Фијат, за град 
Крагујевац и за целу Србију. 
Позвао је раднике да не дозволе да се српски инат у једној компанији и једном граду Крагујевцу 
обије о главу целој Србији. 
Навео је да му није познато колики је укупан губитак због обуставе рада у Фијату, али и истакао 
да оно што је чињеница јесте да команија Фијат почиње озбиљно да размишља о некој излазној 
стратегији из Србије, те да је то за нас нешто што има несагледиве последице. 
Истакао је да је Влада Србије била више него отворена и спремна да се нађе предштавницима 
радника као подршка, да разговара са њима око онога око чега може да разговара и да се 
понаша као подршка у оквиру својих законских овлашћења. 
- Све оно што су радници у вишесатним разговорима износили пред представнике владе, 
премијерку, министра Кнежевића, апослутно смо били спремни да у њиховим међусобним 
разговорима подржимо, с једне стране да се анализира процес производње, свака радна 
позиција и да се кроз те преговоре на начин на који су радници инсистирали дође до најбољег 
могућег решења како би им се процес производње олакшао и поједноставио - каже Стевановић. 
Додао је да су представници владе били спремни да са радницима разговарају о проблему 
јавног превоза, нарочито у вечерњим сатима, те да то питање готово решено и да је и 
руководство града Крагујевца апсолутно било спремно да изађе у сваком смислу у сусрет да се 
ти проблеми превазиђу. 
Стевановић каже и да је постојала спремност да се кроз преговоре о новом трогодишњем 
колективном уговору реши питање бонуса ефикасности и да се дефинише да се он у свакој 
текућој години у фебруару исплаћује за претходну годину, те да се подржи као легитимно 
питање нивоа плата које су радници отворили и поставили. 
Оно што, наводи међутим Стевановић, представници владе нису смели као одговорни људи да 
гарантују јесте на колико повећање плата је компанија Фијат спремна у овом тренутку. 
- Оно што је од нас додатно тражено и што је у суштини највећи камен спотицања јесте да влада 
преузме одговорност коју није апсолутно могла, нити је у складу са Уставом и законом, а чини 
ми се да то ни представници команије Фијат нису били спремни, а то је да гарантујемо то 
повећање средствима буџета Србије - каже Стевановић. 
Истиче да то апсолутно није могуће и није прихватљиво и да такав један услов влада у овом 
тренутку не може да прихвати. 
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- Ми смо апсолутно спремни да се видимо кад год то представници радника од нас траже, 
апсолутно смо спремни да дамо подршку за разговоре по свим њиховим захтевима. Апослутно 
стојимо отворени за све што се од нас очкеује и што се од нас тражи - рекао је Стевановић. 
 
 
 

Круљ: Обновити преговоре, да Фијат не оде за Пољску  
Извор:Танјуг 
 
Било би добро да се дијалог представника радника крагујевачког Фијата са представницима те 
компаније што је могуће пре обнови јер је то у интересу пре свега самих радника и садашње и 
будуће производње у тој фабрици, изјавио је данас економски саветник у влади Србије 
Владимир Круљ, наводећи да би Фијат могао да измести производњу у Пољску. 
Круљ је на РТС рекао да свако одустајање од дијалога у "Фијату" не носи добру поруку за било 
кога, те да је избегавање дијалога генерисање проблема. 
Поставио је питање ко заправо добија одустајањем од преговора, наводећи да се зна ко губи 
одустајањем од разговара, а то су, каже, радници, Град Крагујевац, цела Србија. 
Навео је да је извоз, односно спољнотрговинска размена у којој Фијат учествује у нашем бруто 
домаћем производу велика, те да је циљ да имамо што већи број моћних фирми у свим 
секторима јер се тако гледа економска снага једне државе. 
Више је него јасно, наводи Круљ, да је Влада заузела став по неким битним питањима, да су 
радници разговарали и са премијерком Аном Брнабић, те да је влада испреговарала бонус 
ефикасности. 
- То значи практично, што се више производи и продаје толико боље за оне који су 
напродуктивнији - рекао је Круљ наводећи да је питање повећања плата остављено као 
отворена могућност али да то такође зависи од тржисних услова. 
Урађена је, наводи, и анализа производног процеса у Фијату и самим тим побољшање положаја 
радника у фабрици, те постоји договор са градом Крагујевцем да се обезбеди и ноћни превоз 
радника. 
Како је навео, колективни уговор штити и фирму и запослене. 
- Мислим да је битно што колективни уговор гарантује радна места. Кљуцно питање је зашто 
прекидати дијалог - каже Круљ. 
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НС: Скуп подршке штрајкачима 
Извор:РТВ 
 
Радници Гоше, Фијата, Горења и сви остали који се боре за боље услове рада нису сами - порука 
је која је послата са главног градског трга у Новом Саду. Скуп подршке радницима у штрајку 
организовао је Студентски покрет Нови Сад. 
Стотинак грађана, студената, представника синдиката и левичарских организација, окупило се 
на Тргу Слободе да искажу подршку радницима широм Србије који штрајкују за веће плате и 
боље услове рада. Миран Погачар из Студентског покрета Новог Сада рекао је да ово наставак 
априлских протеста који су имали и социјалну димензију и да прави раднички протести тек 
предстоје. Он је позвао на солидарност са запосленима који, како је рекао, траже минимално. 
"У Гоши на пример траже да им исплате 15-16 заосталих зарада, у Фијату траже минимално 
повећање, од 24.000 колика им је тренутна нето плата, на око 40.000 динара. Дакле, само да 
имају, не чак ни нормалан живот, него само да преживљавају, а сада тренутно, не могу ни то", 
рекао је Погачар. 
"Ми нисмо дошли на неки политички скуп, ово је подршка нашим радницима који протестују, 
због тога што имају ниске зараде и лоше услове рада, да не причам о онима који годинама не 
примају плате и чак немају права на здравствено осигурање", изјавио је Владимир 
Гвозденовић, председник СССНС. 
Организатори су поручили да медији тенденциозно и неистинито извештавају о штрајковима, 
а да власт, очигледно, избегава ову тему, као и опозиција, јер ниједан политичар није јавно 
стао на страну радника. 
 

 


