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Отпремнине само за нераспоређене 
Аутор: Јелена Попадић 

 

Они који до пензије имају годину-две, а проглашени су технолошким вишковима, добиће шест 

просечних плата, око 240.000 динара 

– Спремне су отпремнине за 1.200 просветних радника које ће бити понуђене пре свега 
апсолутним технолошким вишковима који не држе ниједан час, а примају пуну плату, и то без 
обзира на дужину радног стажа – изјавила је Јасна Јанковић, председница Уније синдиката 
просветних радника, на конференцији за новинаре одржаној после састанка представника 
синдиката са представницима Министарства просвете и Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу. 
Према тренутним подацима у просвети су запослена 354 наставника која немају ниједан час, а 
плаћени су као да раде пуно радно време. Када дође до формирања нових одељења, како кажу 
синдикалци, процењује се да ће их бити око хиљаду. Нико ко буде проглашен технолошким 
вишком неће бити приморан да прихвати понуђену отпремнину. 
 

 
Пољски штрајкачи нису прекидали производњу 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Синдикати у Тихију били су у такозваном „италијанском штрајку”, па је пословодство „Фијата” 

с њима преговарало 

У овој причи нема победника. Уколико се не седне за сто, сви ће бити поражени. И радници и 
привреда Србије. Овим речима је Драган Стевановић, државни секретар у Министарству 
привреде, за „Политику” коментарисао пат позицију у којој су се нашли штрајкачи из „Фијат 
Крајслер аутомобили Србија” 
– У свим нашим контактима представници „Фијата” истичу само једну ствар. А то је да се 
штрајк прекине како би могло да се седне за преговарачки сто. Нити оспоравају захтеве 
радника, нити их унапред прихватају. Инсистирају на прекиду штрајка, како би могли да 
разговарају са радницима. То је у складу са њиховом корпоративном политиком – каже 
Стевановић. 

 
 
Почео штрајк глађу у „Гоши” 
Аутор: Оливера Милошевић 

 
Смедеревска Паланка – Четворо радника Фабрике шинских возила „Гоша” од понедељка 
ујутру почело је штрајк глађу у фабричком кругу. На овај радикални потез одлучили су се јер 
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ни после 113 дана штрајка и блокада саобраћаја, нико од надлежних, пословодство и држава, не 
реагује нити има изгледа да ће неко услишити захтеве „Гошиних” радника. 
А они, кажу, не траже ништа што им не припада по закону, већ давно зарађене плате и 
припадајуће доприносе. 
 
 

Брнабић: Верујем да ћу издржати пун мандат 
Извор:Танјуг 

 

Председник Вучић апеловао је данас на раднике Фијата и владу, иако је само мањински 

власник, да реше проблем у крагујевачкој компанији, јер даљи штрајк носи велике ризике. 

Влада ради као тим, рекла је премијерка Ана Брнабић, наводећи да не осећа као хендикеп то 
што иза ње не стоји ниједна политичка партија. 
Гостујући на РТС премијерка је рекла да верује да ће издржати пун мандат на том месту. 
Подсетила је да је са министрима радила 10 месеци и да је имала велику подршку од када је 
предложена за мандатарку, али и истакла да јој није тешко да одржава дисциплину коју је 
направио претходни премијер Александар Вучић. 
Са новоизабраним председником каже да није у дневном контакту, али се, каже, консултује са 
њим кад год сматра да је потребно. 
Каже и да одлична сарадња премијера и председника представља јачину Србије. 
„Влада не треба тога да се стиди. Делује као да би најбоље било да се председник и премијер не 
воле и да не причају. Наравно да ћу као нова председница Владе да се консултујем и као 
министарка државне управе сам се консултовала са претходном министарком”, рекла је она. 
На питање да ли очекује да ће бити премијерка пун мандат, Брнабићева је одговорила: 
„Верујем да ћу издржати пун мандат”.  
Брнабић: Иза штрајка у Фијату стоји политички интерес 
Премијерка Ана Бранић изјавила је, поводом штрајка у „ФЦА Србија”, да верује да је у питању 
„озбиљна лоша намера” и да иза тога стоји политички интерес. 
„Мислим да иза овога стоји политички интерес и да су радници изманипулисани”, рекла је 
Брнабићева за РТС. 
Она је одбацила тврдње председника штрајкачког одбора да Влада Србије не комуницира са 
њима. 
„Ми смо у то ушли најискреније, да се нађемо штрајкачком одбору и радницима и да 
пронађемо решење, које би било победа за све нас. Ми то нисмо успели да нађемо”, рекла је 
премијерка за РТС. 
Она је додала да нова влада, од када је изабрана, ради на решавању проблема штрајка у Фијату, 
наводећи да је имала сталну комуникацију са представницима штрајкачког одбора и да су они 
долазили кад год су желели. 
Брнабићева је навела да је само њен шеф кабинета имао 23 разговора са председником 
штрајкачког одбора Зораном Марковићем и да је она имала састанке са њима, а да је он давао 
саопштења да нема комуникације са владом. 
„Је ли намера да се окриви влада? Је ли намера да се радницима каже да влада није ту за њих? 
Ја сам ушла чистих и јасних намера у то”, рекла је она и додала да је то тај „шум у 
комуникацији" 
Премијерка Брнабић је подсетила да је штрајк почео 27. јуна, а да је нова влада са њом на челу 
изабрана 28. јуна. 
„Зашто би неко почео штрајк када ви немате ни техничку владу?”, упитала је Брнабићева.  
Брнабић: Има простора за повећања плата и пензија 
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Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је за повећање плата и пензија, али није желела 
да прецизира за колико процената би било то повећање. 
Гостујући на РТС, она је рекла да ће о томе разговарати са министром финансија Душаном 
Вујовићем, да се види у коликом је то опсегу могуће и уз остављање довољно новца за 
капиталне инвестиције. 
„Претходна влада је оставила јако добру ситуацију у буџету, да имамо фискалну стабилност, 
макроекономксу стабилност и политичку стабилност - 2016. година је прва у низу у којој имамо 
примарни суфицит у буџету, то значи да, када се платили све обавезе, били сте у плусу”, рекла 
је Брнабић. 
Она је истакла да би садашња влада морала брзо да ради на јачем економском расту. 
Премијерка је рекла да сматра да је ММФ против повећања и додала да Влада не испуњава све 
захтеве Фонда, већ тражи средину.  
Брнабић: Блумберг није пренео изјаву, већ своје тумачење 

Премијерка Ана Брнабић је, поводом интервјуа који је дала агенцији Блумберг, када је пренето 
да је рекла да би Србија - ако би морала да бира између Русије и Европске уније - изабрала ЕУ, 
изјавила да Блумберг није пренео њену изјаву већ тумачење њене изјаве. 
Она је истакла да у међународним круговима нико није поставио питање Србији да бира 
између Русије и ЕУ. 
„Србија размишља о својим економским интересима, о својој улози у политичким оквирима, 
размишља о најбољим интересима својих грађана. Наш стратешки пут је ЕУ, али имамо 
традиционалне везе са руским народом и економске везе, јер је Русија велико тржиште”, рекла 
је Брнабић и додала да би било нерационално да имамо лоше односе са Русијом. 
Она каже да је најважније да је Србија има искрену политику према сваком свом партнеру. 
„Сви знају политику Србију - знају да је стратешки пут ЕУ, знају за пријатељство са Русијом и 
Кином, и да се трудимо да имамо све боље контакте са САД”, рекла је она.  
Брнабић: Наставићемо да се боримо за свако радно место 
СМЕДЕРЕВО- Влада Србије наставиће упорно да се бори за свако радно место, као што је то 
радила и у случају Железаре Смедерево, поручила је данас премијерка Ана Брнабић. 
Премијерка је посетила Железару заједно са председником Сталног комитета Свекинеског 
народног конгреса Кине Џанг Деђијанг и председником Хестил групе, која је власник 
Железаре, Ју Јонгом. 
„Изузетно ми је задовољство што сам у посети Железари која симболично представља стуб 
добре сарадње, пријатељства и поверења”, рекла је Брнабић на састанку са пословодством 
Железаре и Хестила групе, након што су сви заједно обишли Топлу ваљаоницу. 
Она је истакла да Железара представља и један од највећих успеха владе Александра Вучића. 
„Сви савети стручњака су били да Железару треба угасити и да после одласка Ју ес стила ту не 
постоји шанса да се нешто уради. Вучиће и његов тим су упркос томе били упорни да нађу 
партнера и да се сачувају радна места и економски развој који зависи од Железаре”, навела је 
Брнабићева. 
Она је додала да је велика срећа била за владу што је управо Хестила постао партнер. 
„Ова влада ће наставити тако упорно да се бори за свако радно место и сваког партнера. 
Стојимо вам увек на располагању, дан и ноћ, сваки дан, за сваку подршку и сарадњу која буде 
потребна. Хвала вам што верујете у Смедерево и у све нас”, поручила је премијерка. 
Председник Хестила Ју је рекао да је лична посета премијерке Брнабић Железари дала додатни 
импулс за даљи развој српске челичане. 
Он је поручио да ће Хестил наставити да развија српску железару како би поново постала понос 
српске индустрије. 
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„Када сумирамо разлоге зашто је Железара радила у губицима, можемо рећи да су то 
економска криза од 2008. године, али и лоше управљање Ју ес стила, пошто та компанија није 
уложила у нову опрему, нити модернизацију технологије”, навео је Ју. 
Он је истакао да је Хестила за само шест месеци од преузимања Железаре направио профит. 
Ју је нагласио да је Хестил обезбедио и најбољи систем за снабдевање проматеријала и да су 
усмерили клијенте на глобалном нивоу на српску железару. 
„Ми смо дали приоритет Железари у Смедереву што се тиче снабдевања проматеријалом, као и 
по питању клијената”, навео је он и поновио да ће Железара сигурно остварити план да у 2017. 
има профит од 20 милиона евра. 
Према његовим речима, Хестил ће ове године инвестирати у Железару 120 милиона долара. 
„Планирамо да уложимо 120 милиона долара у побољшање структуре производње, да 
побољшамо коришћење енергије и да смањимо трошкове и побољшамо технологију”, истакао 
је Ју. 
Џанг је изразио задовољство што Железара у Смедереву добро послује и што је то пример 
успешне сарадње две земље. 
Он је казао да је његов циљ да подстиче сарадњу два законодавна органа, као и пријатељства 
два народа и да је зато посетио Србију. 
У посети смедеревској Железари били су и председница Скупштине Србије Маја Гојковић, 
министри привреде Горан Кнежевић и рударства Александар Антић. 
Влада Србије и кинески Хестил потписали су у априлу 2016. купопродајни уговор за Железару 
Смедерево, којим је та кинеска компанија преузела 98 имовинских целина Железаре за 46 
милиона евра. 
Уговор је у Железари Смедерево потписан у присуству премијера Александра Вучића и тада је 
најављено да ће инвестиција Хестила у Железару бити најмање 300 милиона евра и да ће бити 
задржано свих око 5.000 радника. 
Железара Смедерево је од 2012. године била у власништву државе, када је откупљена за 
симболичан један долар од америчког Ју ес стила који се повукао из Србије кад је услед кризе 
на тржишту челика почео да прави губитке. 
Хестил је прошле године у Железару уложио, такође, 120 милиона долара. 
Хестил је највећи произвођач челика у Азији, са годишњим производним капацитетом од 50 
милиона тона. 
Група је власник 37 високих пећи, од којих 23 високе пећи имају капацитет више од 1.000 
кубних метара, а у 2015. је произвела 47,8 милиона тона челика. 
Приходи Хестила у 2015. години су износили 43,7 милијарде долара.  
Брнабић спремна за разговоре са радницима у Фијату, али постоји „шум у 
комуникацији" 
Вучић: Апел да се реши проблем у Фијату, ризици велики 

ВАШИНГТОН– Председник Србије Александар Вучић апеловао је данас на раднике Фијата и 

владу, иако је само мањински власник, да реше проблем у крагујевачкој компанији, јер даљи 

штрајк носи велике ризике.„Данас, када овде говоримо о лојалности радника компанијама, 

што је веома важан фактор за привлачење инвеститора, онда кажу: 'А Крагујевац?'“, рекао је 

Вучић, који борави у посети Вашингтону.Истакао је да нема много информација о томе шта се 

дешава, да зна да је од радника Фијата добио писмо, али да није стигао да се упозна са његовим 

садржајем, и додао:„Молим раднике, видео сам их када сам обилазио фабрику, реч је о добрим 

домаћинима и поштеним људима, и верујем да ће разумети своју улогу, као и владу, да 

предузму све мере које им стоје на располагању”, рекао је Вучић.Истакао је да тема уопште није 

питање ко је крив, већ је кључно са се мора наћи решење.Влада, додаје, нема превише 

могућности у својим рукама, јер је мањински власник, али је моли да учини све што може, 
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подвукао је он.„Раднике молим да разумеју своју и нашу позицију, да разумеју позицију Србије. 

Они који би хтели сукобе између радника и владе, па се томе радују на политичкој сцени, ти не 

разумеју ништа”, поручио је Вучић. 

КОСТОЛАЦ – Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је увек спремна да 
разговара са радницима у Фијату, али да постоји „шум у комуникацији”. 
„Фијат је, нажалост, још увек отворено питање. Ја сам се надала да ће се данас донети одлука о 
престанку штрајка како би већ вечерас или сутра ујутро могли да седнемо”, рекла је Брнабић 
одговарајући на питање новинаре током посете термоелектране Костолац Б. 
Влада Србије у потпуности, како каже, стоји иза радника Фијата и због тога смо обећали да 
ћемо на највишем нивоу организовати преговоре са менаџментом Фијата на којима ће бити 
присутна као председница владе. 
„Ми смо радницима јасно понудили одговор на сва четири њихова захтева, да ћемо као влада и 
као мањински власник у Фијату инсистирати да се реше сва четири захтева”, рекла је она. 
Брнабиће је додала да влада једино није могла да гарантује које ће бити процентуално 
повећање плата пошто је то било нешто што је морало да се договори директно у преговорима. 
Она је додала да влада стоји на располагању радницима за преговоре 24 сата, седам дана у 
недељи. 
„У овом тренутку плашим се да смо близу неког сценарија који нико од нас не жели, а то је 
смањивање производње Фијата и то баш у тренутку када продаја Фијата у ЕУ иде јако добро, 
односно на узлазној је путањи. Због тога је још већи притисак зато што на лагеру нема довољно 
возила”, рекла је Брнабић. 
Она подсећа да се због штрајка већ 20 дана ништа не производи у Фијату у Србији и каже да се 
на њене апеле као премијерке штрајкачи одбор није одзавао. 
Према њеним речима, то не значи да влада не стоји и даље нон-стоп на располагању 
штрајкачком одбору. 
„Чини ми се, више бих волела да кажем директно радницима...спремна сам да разговарам са 
њима, али чини ми се да негде постоји шум у комуникацији. Чини ми се да није јасно да смо ми 
изашли у сусрет за сва четири захтева и да је у овом тренутку, верујте, неразумно и мени 
несхватљиво да се и даље иде у потпуни прекид производње, уместо да седнемо уз све 
гаранције Владе Србије са менаџментом Фијата и разговарамо о колективним уговорима за 
наредне три године, јер би то била сигурност тих радника за наредне три године”, рекла је 
Брнабић. 
Она наводи да би то свима дало простор за разговоре о тренутној прозводњи, али и повећању 
производње, као и новим моделима који су најављени. 
„Не знам шта да кажем на то. Учинили смо све што смо могли”, рекла је Брнабић. 
На питање новинара да ли Влада Србије има стратегију за евентуални одлазак Фијата из земље, 
Брнабић је кратко рекла да сада не може да говори о томе. 
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Брнабићева за РТС: Не треба да играмо руски рулет са "Фијатом" 
Извор: РТС 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић у ексклузивном интервјуу за РТС каже да Влада најискреније 
и са јасним намерама покушава да нађе решење за случај "Фијата", чији су радници од 27. јуна у 
штрајку. Сматрам да су радници "Фијата" изманипулисани, поручује премијерка. У 
међународним круговима нико није постављао питање Србији да бира између Русије и ЕУ, 
наводи Брнабићева. 
Ана Брнабић је, гостујући у емисији Око економије, рекла да је као председница Владе у 
проблем штрајка у "Фијату" ушла искрено, али је додала да сматра да иза штрајка постоји 
озбиљна, лоша намера. 
Припремила Тихана Бајић 

Брнабић: Има простора за повећање плата и пензија 

Премијерка је рекла да јесте за повећање плата и пензија, али није желела да говори о томе за 
колико процената би било повећање. 
"Разговараћу са министром финансија Душаном Вујовићем, да видимо у коликом је то опсегу 
могуће и уз остављање довољно новца за капиталне инвестиције", указала је Брнабићева. 
Премијерка је рекла да сматра да је ММФ против повећања и додала да Влада не испуњава све 
захтеве Фонда, већ тражи средину. 
"Мислим да постоји политички интерес иза овога и да су радници изманипулисани", нагласила 
је Брнабићева подсећајући да је експозе у Скупштини поднела 28. јуна, а да је штрајк почео 27. 
јуна. 
"Зашто би неко почео штрајк када ви немате ни техничку владу?", упитала је Брнабићева. 
Напоменула је да је у последњих 10 дана њен шеф кабинета имао више од 23 разговора са 
председником штрајкачког одбора Зораном Марковићем, од чега 10 само током јучерашњег 
дана. 
"Која је ту намера – да кажете радницима да Влада није ту за вас? Ушла сам у разговоре чистих 
намера, били смо ту ако треба у седам ујутру, ако треба увече", истакла је Брнабићева. 
Нисмо успели да нађемо решење које би било победа за све нас, рекла је премијерка, додајући 
да постоји шум у комуникацији са штрајкачима.  
"Имали смо сталну комуникацију, могли су да долазе кад год год су позвали, а онда смо имали 
једно саопштење у коме штрајкачки одбор наводи да Влада комуницира преко медија. То су 
мени невероватне ствари, ја не знам коме иде та порука", нагласила је Брнабићева. 
Председник штрајкачког одбора каже да не комуницирају са Владом, а они комуницирају 
директно са мном, каже премијерка.  
"Од када сам преузела фунцкију, имали смо састанак 6. јула, 7. јула у 17 часова, у суботу 8. јула – 
то је био фамозни састанак кад сам их позвала, а представници синдиката 'Независност' се нису 
одазвали, а имају намеру да комуницирају са Владом. Десетог јула у 23 часа имали смо 
разговор до један после поноћи, а сутрадан, 11. јула, мој шеф кабинета је са мојом саветницом 
отишао у Крагујевац", указала је премијерка. 
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Шта је осим преговора опција Б, упитала је Брнабићева: "Да се играмо руског рулета са 
'Фијатом', па да немамо 42.000 динара плус бенефиције, већ нулу – за кооперанте и 
шпедицију", рекла је Брнабићева.  
Према њеним речима, маневарски простор Владе није велик, али је довољан да се уради нешто 
конструктивно. 
Рекла је да је "Фијат" преговарао са синдикатима од 9. до 21. јуна. 
"Двадесет првог јуна синдикати кажу да напуштају преговоре ако им се не повећа основна 
плата", рекла је премијерка додајући да је последњих осам месеци "Фијат" два пута повећавао 
плату свим радницима. 
Брнабићева је рекла да су синдикати 21. јуна напустили преговоре о новим уговорима и 27. 
кренули у штрајк у време када се формира нова влада и када нико не може да разговара са 
њима. 
"До тренутка када имате нову владу, имате четири пуна дана прекида производње. Где је ту 
добра намера да седнемо заједно, да се договоримо и изборимо за што боља права?", упитала је 
Брнабићева.  
"Србија има искрену политику према својим партнерима"  
Говорећи о интервјуу који је дала агенцији Блумберг када је пренето да је рекла да би Србија – 
ако би морала да бира између Русије и ЕУ – изабрала ЕУ, Брнабићева је напоменула да 
Блумберг није пренео њену изјаву већ тумачење њене изјаве. 
Истиче да у међународним круговима нико није поставио питање Србији да бира између Русије 
и ЕУ. 
"Србија размишља о својим економским интересима, о својој улози у политичким оквирима, 
размишља о најбољим интересима својих грађана. Наш стратешки пут је ЕУ, али имамо 
традиционалне везе са руским народом, али и економске везе јер је Русија велико тржиште", 
нагласила је премијерка. 
Додаје да би зато било нерационално да имамо лоше односе са Русијом.  
"Најважније је да смо ми увек имали искрену политику према сваком свом партнеру, сви знају 
политику Србије – знају да је стратешки пут ЕУ, знају за пријатељство са Русијом и Кином, и да 
се трудимо да имамо све боље контакте са САД", указала је Брнабићева. 
Према њеним речима, питање војне неутралност је излишно. 
"То је наш дугорочни правац и то се још мање доводило у питање него пут ка ЕУ", навела је 
премијерка. 
"Верујем да ћу издржати пун мандат" 
Премијерка је, одговарајући на питање да ли осећа као хендикеп то што иза ње не стоји ниједна 
политичка партија, одговорила да се не осећа тако и навела да Влада ради као тим. 
"Морамо боље да координирамо рад" 

Брнабићева је, говорећи о убиствима испред центара за социјални рад, рекла да нема речи за то 
колико су то страшни злочини. 
"Морамо да видимо да се свуда рад боље координира, и центри за социјални рад, којима су 
оснивачи локалне самоуправе, и полиција и Координационо тело за родну равноправност", 
указала је Брнабићева. 
"Са њима сам радила 10 месеци, имала сам фантастичну подршку од када сам предложена за 
мандатарку, велику подршку сам имала у припреми експозеа и расправе у Скупштини. Није ми 
тешко да одржавам дисциплину коју је направио Вучић", рекла је Брнабићева. 
Имам поштовање према министрима, они имају поштовање према мени, каже премијерка. 
Говорећи о комуникацији са председником Александром Вучићем, Брнабићева је рекла да није 
у дневном контакту са њим, али да се консултују кад год сматра да је то потребно.  
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Одговарајући на опаску да би критичари поставили питање њене самосталности у доношењу 
одлука када би се сваког дана чула са Вучићем, премијерка је рекла да би "они поставили 
питање моје самосталности шта год да кажем". 
Према њеним речима, одлична сарадња премијера и председника је јачина Србије. 
"Влада не треба тога да се стиди. Делује као да би најбоље било да се председник и премијер не 
воле и да не причају. Наравно да ћу се као нова председница Владе консултовати, и као 
министарка државне управе сам се консултовала са претходном министарком", навела је 
Брнабићева. 
Премијерка сматра да је најважније да Влада ради и ујутру и увече и викендом. "Верујем да ћу 
издржати пун мандат", закључила је Брнабићева. 
 
 

Брнабићева о "Фијату": Постоји шум у комуникацији 
Извор: Танјуг 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић истиче да је увек спремна да разговара са радницима у 
"Фијату" и напомиње да постоји "шум у комуникацији". 
Ана Брнабић је, одговарајући на питање новинара током посете Термоелектрани "Костолац Б", 
напоменула да је "Фијат" још отворено питање. 
"Надала сам се да ће се данас донети одлука о престанку штрајка, како бисмо већ вечерас или 
сутра ујутро могли да седнемо", рекла је Брнабићева. 
Влада Србије у потпуности, како каже, стоји иза радника "Фијата". 
"Због тога смо обећали да ћемо на највишем нивоу организовати преговоре са менаџментом 
'Фијата' на којима ћу бити присутна као председница Владе", истакла је премијерка. 
Подсетила је да је Влада радницима јасно понудила одговор на сва четири њихова захтева, те 
да ће Влада као мањински власник у "Фијату" инсистирати да се ти захтеви реше. 
Брнабићева је додала да Влада једино није могла да гарантује које ће бити процентуално 
повећање плата, пошто је то нешто о чему мора и може да се договори директно у преговорима 
са власником. 
Премијерка је поновила да Влада стоји на располагању радницима за преговоре 24 сата, седам 
дана у недељи. 
 

 

 
 

 

Само преговори спасавају Фијат у Крагујевцу 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Влада Србије и Министарство привреде у сталном су контакту са штрајкачким одборима и 

пословодством „Фијата” у Крагујевцу, покушавајући да две стране доведу за сто да би се 

преговарало о захтевима радника.  

Министар привреде Горан Кнежевић истиче да Влада Србије није преговарач у том процесу, 
као и да је у колективном уговору „Фијата” наведено да су преговарачке стране послодавци и 
запослени. 
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„Влада је само посредник и труди се да их доведе за преговарачки сто. Влада ће инсистирати на 
томе да се испуне захтеви радника, али јој је важно и да „Фијат” остане у Србији. Нама је у 
интересу и једна и друга страна и не навијамо ту ни за кога него желимо да седну за сто. Плате 
у „Фијату” јесу мале, али не може Влада Србије да гарантује њихово повећање. Ми ћемо 
инсистирати на томе да се те плате повећају, али не можемо да гарантујемо“, рекао је 
Кнежевић. 
Поводом правила „Фијата” да не преговара док се штрајк не прекине, Кнежевић истиче да је то 
корпоративно право те компаније и да су нагласили да ће сести за преговарачки сто чим се 
штрајк прекине. 
„Влада Србије и Министарство привреде 24 сата су на располагању радницима и поручујем им 
да је свима у интересу да што пре крену преговори, као и да би било велика штета и за раднике 
и за државу уколико се то не догоди“, истакао је Кнежевић. 
Радници „Фијата” одлучују 

Председник СССС-а Орбовић истиче да једино запослени у „Фијату” могу одлучити шта је за 
њих најбоље и у интересу радника, односно шта је минимум који траже, додајући да је за то 
неопходно да дође до преговора, а у оквиру њих да се реши оно што их мучи. 
„Радници најбоље знају шта је њихов интерес и испод чега чега неће и не могу пристати, и то се 
мора решити. Овде није више питање услова већ једноставно да се седне за сто и почну 
преговори. Многа питања која су постала проблем заправо није ни требало да постоје, као што 
су питања рада на више радних места, прековременог рада, зараде, бонитета... Но, све то се 
може лако решити кроз преговоре, али важно је да до њих дође. Ми као синдикална центала 
можемо само да посредујемо, и то у сарадњи с државом и чинимо, а преговоре морају водити 
сами радници „Фијата” и њихов штрајкачки одбор. Дајемо им стручне и правне услуге и све 
што им је потребно, али одлуку о прекиду штрајка и да ли је нешто прихватљиво доносе сами 
радници „Фијата”, каже Орбовић. 
Лидер Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић истиче за „Дневник” да је 
проблем „Фијата” озбиљан и да је најгоре од свега што суштински нема преговора и што се још 
није село за преговарачки сто. 
„Држава, односно Влада Србије, ради све што може и нуди да помогне да до преговора дође, 
али да би се то десило, мора друга страна, односно „Фијат”, да пристане. „Фијат” једноставно 
неће да уђе у преговоре. Цео протест и штрајк и постоје управо из разлога што он не преговара 
и што се „хвали” да они не преговарају у штрајку иако су законима наше државе на то обавезни 
јер дошли су у Србији и знају какви су наши прописи и да их се морају придржавати. Наш 
закон каже да су у периоду штрајкова обавезни да преговарају, а на то су се обавезали и 
колективним уговором. Колективним уговором, који су потписали с радницима, имају обавезу 
да у року од пет дана почну преговоре у случају да дође до штрајка“, објашњава Орбовић. 
На мукама и Зрењанинци 

Индустријски синдикат компаније „Дрекслмајер аутомотив” из Зрењанина изразио је 
забринутост због штрајка запослених у „Фијату” у Крагујевцу, саопштило је  Министарство 
привреде. 
Како се наводи у саопштењу, у допису синдикат „Дрекслмајера” наводи да су забринути 
дужином трајања штрајка и могућим последицама, које, тврде, могу бити погубне за све, не 
само за запослене у ФЦА Крагујевац него и кооперанте, попут њих. 
„Подржавамо мере и напоре Владе Србије за очување радних места у ауто-индустрији те се 
залажемо за заједнички циљ који ће довести до доласка нових инвеститора и проширења те 
гране индустрије. Овим путем молимо да се нађе решење за прекид штрајка и приступи 
преговорима у што краћем року”, наводи се у допису синдиката „Дрекслмајера”. 
Он тврди да су радници и синдикат „Фијата” спремни на разговоре о решавању проблема јер 
све траје и више него што би требало, додајући да  Влада Србије и Министарство привреде ту не 
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могу учинити ништа друго него да посредују између штрајкача и италијанске компаније, и они 
то и чине. На питање да ли су радници „Фијата” забринути због информације да би та 
компанија могла отићи из Србије и самим тим ће они остати без посла, Орбовић одговара да 
принцип сталне уцене и плашења запослених никуда не води и да свакако није начин на који 
тај веома озбиљан проблем треба решавати. 
„Како ће „Фијат” отићи из Крагујевца, где раднике плаћа 300 евра, у Пољску, где треба да их 
плати 950 евра? Која је то рачуница да ће сада прихватити да прави тај исти ауто и плаћа 
раднике три пута више него у Крагујевцу, а овде неће да повећа плату 50 евра? Не видим ту 
добру рачуницу и не верујем да ће је ико наћи у томе да три пута повећа плату другом раднику, 
а овом с којим ради не може ни шестину. Радници, како они у „Фијату”, тако и целој држави, 
желе и поздрављају све инвестиције којих нам још много треба, и то добрих и квалитетних, али 
запослени морају имати заштиту“, каже Орбовић. 
 
 

Вучић апелује, ризици су велики, Брнабић за разговоре о Фијату 
Извор: Танјуг 

 

ВАШИНГТОН: Председник Србије Александар Вучић апеловао је данас на раднике Фијата и 

владу, иако је само мањински власник, да реше проблем у крагујевачкој компанији, јер даљи 

штрајк носи велике ризике. 

„Данас, када овде говоримо о лојалности радника компанијама, што је веома важан фактор за 
привлачење инвеститора, онда кажу: ''А Крагујевац?'', рекао је Вучић, који борави у посети 
Вашингтону.  
Истакао је да нема много информација о томе шта се дешава, да зна да је од радника Фијата 
добио писмо, али да није стигао да се упозна са његовим садржајем, и додао: 
"Молим раднике, видео сам их када сам обилазио фабрику, реч је о добрим домаћинима и 
поштеним људима, и верујем да ће разумети своју улогу, као и владу, да предузму све мере које 
им стоје на располагању", рекао је Вучић.  
Истакао је да тема уопште није питање ко је крив, већ је кључно са се мора наћи решење. 
Влада, додаје, нема превише могућности у својим рукама, јер је мањински власник, али је моли 
да учини све што може, подвукао је он.  
„Раднике молим да разумеју своју и нашу позицију, да разумеју позицију Србије. Они који би 
хтели сукобе између радника и владе, па се томе радују на политичкој сцени, ти не разумеју 
ништа“, поручио је Вучић.  
Они, како је додао, не разумеју да раде у корист штете радника у Крагујевцу, и то не само 
радника у Фијату, већ у корист штете своје државе.  
“Никада такве политичаре нисам могао, нити ћу разумети”, истакао је Вучић.  
Како је рекао, ускоро се враћа у Београд и замолио је све актере да имају разумевања и да добро 
разумеју значај последица које све ово може да има не само по раднике Фијата и Фијат, већ по 
Крагујевац и целу земљу.  
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је увек спремна да разговара са радницима у 
Фијату, али да постоји "шум у комуникацији". 
"Фијат је, нажалост, још увек отворено питање. Ја сам се надала да ће се данас донети одлука о 
престанку штрајка како би већ вечерас или сутра ујутро могли да седнемо", рекла је Брнабић 
одговарајући на питање новинаре током посете термоелектране Костолац Б. 
Влада Србије у потпуности, како каже, стоји иза радника Фијата и због тога смо обећали да 
ћемо на највишем нивоу организовати преговоре са менаџментом Фијата на којима ћу бити 
присутна као председница владе. 
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"Ми смо радницима јасно понудили одговор на сва четири њихова захтева, да ћемо као влада и 
као мањински власник у Фијату инсистирати да се реше сва четири захтева", рекла је она. 
Брнабић је додала да влада једино није могла да гарантује које ће бити процентуално повећање 
плата пошто је то било нешто што је морало да се договори директно у преговорима. 
Она је додала да влада стоји на располагању радницима за преговоре 24 сата, седам дана у 
недељи. 
"У овом тренутку плашим се да смо близу неког сценарија који нико од нас не жели, а то је 
смањивање производње Фијата и то баш у тренутку када продаја Фијата у ЕУ иде јако добро, 
односно на узлазној је путањи. Због тога је још већи притисак зато што на лагеру нема довољно 
возила", рекла је Брнабић. 
Она подсећа да се због штрајка већ 20 дана ништа не производи у Фијату у Србији и каже да се 
на њене апеле као премијерке штрајкачки одбор није одазвао. 
Према њеним речима, то не значи да влада не стоји и даље нон-стоп на располагању 
штрајкачком одбору. 
"Чини ми се, више бих волела да кажем директно радницима...спремна сам да разговарам са 
њима, али чини ми се да негде постоји шум у комуникацији. Чини ми се да није јасно да смо ми 
изашли у сусрет за сва четири захтева и да је у овом тренутку, верујте, неразумно и мени 
несхватљиво да се и даље иде у потпуни прекид производње, уместо да седнемо уз све 
гаранције Владе Србије са менаџментом Фијата и разговарамо о колективним уговорима за 
наредне три године, јер би то била сигурност тих радника за наредне три године", рекла је 
Брнабић. 
Она наводи да би то свима дало простор за разговоре о тренутној прозводњи, али и повећању 
производње, као и новим моделима који су најављени. 
"Не знам шта да кажем на то. Учинили смо све што смо могли", рекла је Брнабић. 
На питање новинара да ли Влада Србије има стратегију за евентуални одлазак Фијата из земље, 
Брнабић је кратко рекла да сада не може да говори о томе. 
 
 

Директор Гоше: Имамо пут, имамо за старе плате, само по закону 
Извор:Танјуг 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА: Директор Гоше Милутин Шћепановић каже да је с Владом Србије 

договорен могућ начин решавања проблема у тој фабрици и састанак са штрајкачким одбором 

ове седмице, те да се после тога може очекивати и договор о репрограму дуга фабрике. 

Шћепановић није могао да прецизира која су могућа решења у игри, али истиче да је 
дефинисан правац којим ће се решавати проблем, као и да има новца за "старе плате".  
Н1 телевизија пренела је данас изјаву директора Шћепановића да је са Владом Србије у петак 
постигнут договор о репрограму 512 милиона динара, колико Гоша дугује држави, а да су се 
руководиоци фабрике обавезали да радницима исплате плате које и дугује Гоша. 
Он, међутим, тврди да су његове речи погрешно пренете и за Танјуг објашњава: 
"Рекао сам радницима да имамо правац решавања, да имамо за старе плате и да им се све 
надокнади, и да сам био на договоу, а новинарка ме цитира као да сам рекао да смо договорили 
све са владом...Није договорено, јер да је договорено, не би требало да идемо у владу", наводи 
Шћепановић.  
Објашњава да је у среду, 12. јула био на разговору у влади, али да је влади сада приоритет 
Фијат, мада је Гошин проблем и штрајк њених радника "старији", али и да су разлози обуставе 
рада - другачији. 
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"У Гоши је штрајк због 19 неизмирених плата, које су у претходном периоду обрачунате и због 
доприноса који није уплаћиван 4,5 година. То су наша два основна захтева и ми радимо да 
обезбедимо и једно и друго. Ако будемо ушли са владом у преговоре, договоре, биће то 
потписано и ми ћемо дати гаранције", поручио је директор.  
Наводи да решење за плате такође постоји, да кад се то реши Гоша почиње да ради, каже да 
има уговоре које треба да реализује са Железницама, са страним партнерима, Ираном, 
Хрватском...да долазе Иранци за десет дана, те да ће то бити посао за две године.  
"То је све нормално, али овај ненормални тренутак, као да неко хоће да профитира на томе, то 
не разумем, а на путу смо да га решимо. Јесмо били у влади, јесмо почели преговоре, али треба 
да идемо на нове договоре и да урадимо нешто, да Гоша почне да ради", поручио је. 
Упитан када ће на преговоре, каже да верује да ће то бити у четрвтак, и то у Министарству 
привреде, које координира.  
"Доћи ће директор пензијског, кад договоримо начин измирења имамо могућности, да дамо то 
и то, онда иде здравствено, па фонд за инвалиде...", набраја Шћепановић и каже: 
"Регулишемо прво то, онда дуговања према радницима...Имамо програм са Иранцима, и кад 
њима извеземо оно што је већ произведено - од тога ћемо измирити заостале плате у највећем 
износу, од преко 70 одсто".  
Понавља да није ништа договорено, да се на договор тек иде, а да је решено само да преговори 
почну и то на основу онога што омогућава закон.  
Танјугу је речи директора потврдио и Милан Вујичић, председник Штрајкачког одбора у Гоши, 
који је навео да је директор раније данас разговарао с радницима и пренео да се ради на 
решавању ситуације.  
"Из медија смо сазнали да је у петак постигнут неки договор о репрограму и нашим заосталим 
платама, али нама то директор није тако пренео", рекао је Вујичић.  
"Рекао нам је да би требало у влади у среду или четвртак да нас приме, да нам кажу шта и како, 
што једва чекамо, јер је све већ превршило меру", рекао је Вујичић, који је са још троје радника 
данас почео штрајк глађу.  
Радницима, иначе, фабрика дугује 17 плата, запослени штрајкују већ 110 дана, а у просеку Гоша 
сваком раднику дугује између 500.000 и 600.000 динара.  
Корпорација Гоша некада је имала 12. 000 радника, широм бивше Југославије, производила је 
мостове, возове, пруге, конструкције, извозила у свет.  
Данас има нешто више од хиљаду радника, који плате не примају редовно, а већина хала и 
машина пропада.  
Гоша је приватизована 2007. године, власник је словачка фирма ЖОС Трнава, а радници тврде 
да по две до три хиљаде динара примају у "неухватљивим интервалима". 
 
 

За отпремнине просветарима од шест плата до 8.000 евра 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Влада је обезбедила милијарду и 600 милиона динара за социјални програм за 

1.200 запослених, изјавио је министар просвете Младен Шарчевић данас на састанку са 

представницима репрезентативних синдиката из области образовања.  

Како је саопштено из Министарства просвете, средства за социјални програм намењена су за 
оне којима су укинута занимања, за ненаставно особље и за технолошке вишкове до 2 године 
пензије. 
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Запослени, како је наведено у саопштењу, који имају више од 2 године до пензије могу добити 
највише до 8.000 евра, док ће они који имају мање од 2 године до пензије добити 6 просечних 
бруто зарада. 
Шарчевић је рекао да ће проблем исплате накнаде за годишњи одмор за 2014. годину бити 
разматран на седници Владе у четрвратк, када ће, како каже, бити донета коначна одлука. 
Како је саопштено, синдикати су тражили да се за ненаставно особље са четвртим степеном 
стручне спреме повећа зарада по уредби Владе, док је Шарчевић рекао да ће тај проблем бити 
систематски решен доношењем закона о платама запослених у јавном сектору. 
На састанку су синдикати тражили да се председници синдикалних организације не бодују на 
листама за технолошке вишкове, а Шарчевић је одговорио да ће од Министарства за рад 
тражити додатне информације да ли је то у складу са законом. 
Како је саопштено из Министарства просвете, у вези са технолошким вишковима за 2017/18 
биће формиране радне подгрупе по школским управама које ће пратити распоређивање у 
складу са посебним колективним уговором за основне и средње школе и домове ученика. 
 

 

 

 
Штрајкачи: Имамо доказ да су Кнежевић и Брнабић добили наш 
протокол 
Пише: З. Радовановић 
 
Тотална обустава рада у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија, која је календарски 
ушла у четврту недељу, биће настављена и наредних дана. 
Како је најављено, тако ће бити све до почетка преговора са менаџментом компаније, упркос 
све већим притисцима из Владе Србије да штрајк одмах буде прекинут.  
Радници у крагујевачкој фабрици данас су се, на подневном збору, акламативно, уз повике 
"сви, сви...", изјаснили за наставак штрајка до испуњења захтева, везаних за повећање зарада са 
38.000 на 50.000 динара, исплату договореног бонуса за ефикасност и надокнада за превоз у 
нестандардне радне дане, те реорганизацију производње. 
Радници прве смене прихватили су и предлог Штрајкачког одбора да сутра запослени у обе 
радне смене не улазе у фабрику, већ да се, испред улаза "код Шест топола", окупе у 10 сати и 
шетњом стигну на плато испред зграде градске управе, где ће да организују нови протест. 
Предвиђено је да градоначелнику Крагујевца Радомиру Николићу предају нове захтеве за 
надлежне у Влади Србије. 
Руководство Штрајкачког одбора најавило је деманти изјаве министра Горана Кнежевића да у 
Министарство привреде и Владу Србије није стигла верзија протокола за преговоре са 
послодавцем, јер тврде да су је надлежнима упутили још прошлог петка увече. 
- Тај протокол није стигао до Владе и Министарства привреде. Проверио сам јутрос: немамо 
никакав предлог протокола од њих. Али, то не значи да прекидамо разговоре и да не желимо 
да разговарамо. Спремни смо да разговарамо, да их спојимо с пословодством Фијата, и да реше 
своје проблеме - рекао је данас Кнежевић београдским медијима. 
Штрајкачке вође, међутим, кажу да имају доказ да је предлог протокола протеклог петка 
стигао до министра привреде и премијерке Ане Брнабић, као и да ће га посредством медија 
показати јавности. 
Тим предлогом за привремени прекид штрајка тражи се да Влада Србије, као сувласник 
крагујевачке фабрике, гарантује да ће бити испуњен минимум захтева, пре свих повећање 
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зарада и растерећење у производном процесу. Тражи се и да Влада гарантује да ће радници, 
уколико буду незадовољни исходом преговора, моћи одмах да наставе штрајк, а не да чекају 
пет дана од прекида и(ли) најаве новог протеста, како то налаже Закон о штрајку, као и да неће 
да сносе последице због обуставе рада. 
Кнежевић је данас рекао да су плате радника ФЦА мале, да треба да се повећају и да ће се на 
томе инсистирати, али је нагласио да Влада Србије то не може гарантовати. Руководство Фијата 
је до сада, према његовим речима, од четири захтева прихватило два - у вези са организацијом 
посла и плаћањем трошкова градског превоза (у нестандардне радне дане). У Штрајкачком 
одбору кажу да о томе не знају ништа, пошто се менаџменти те компаније ни у Торину, ни у 
Србији не оглашавају, док штрајкачи у ФЦА Србија и Влада последњих дана "комуницирају 
искључиво посредством медија". 
Министар привреде, пак, тврди да није Влада преговарач у решавању кризе у Фијату, да не 
навија ни за кога, нити је на страни инвеститора. Истиче, притом, да би штрајк требало да буде 
прекинут што пре јер је то у интересу свих, а Влада Србије је ту да раднике и послодавца 
"доведе за сто". И штрајкачи у ФЦА Србија се слажу да би обустава рада у њиховој фабрици 
требало да буде што пре окончана, али да претходно треба да им испуњени постављени 
захтеви. Поручују Влади да престане да их плаши отказима и гашењем фабрике, у чему се 
посебно прославио шеф кабинета премијерке Ане Брнабић, становити Милош Поповић, који 
штрајкачима у ФЦА Србија упорно преноси "поруке" извршног директора Групације Фијат 
Крајслер аутомобили за Европи, Африку и Блиски исток Алфреда Алтавила да ће да дође у 
Крагујевац и почне да отпушта раднике и полако да гаси фабрику. Алтавила би са тим циљем, 
према информацијама из кабинета премијерке, у Крагујевац требало да стигне данас. 
Писмо Алтавили: Плате у ФЦА Србија тек два одсто укупних трошкова 

фабрике 

- Ми радници имамо ову фабрику много више у срцу него наши руководиоци и покренули смо 
се не да би је уништили већ да је спасемо. Ако фабрика има потешкоће, спремни смо да радимо 
два месеца без плата, иако су нам џепови празни... Једино што не прихватамо јесте то да 
будемо понижени - наводи у писму "другом човеку" Групације Фијат Крајслер аутомобили 
Алфреду Алтавили повереник фабричког огранка УГС "Независност" у крагујевачкој фабрици 
Зоран Станић. 
Парадоксална је чињеница, наводи Станић, да се за плате радника у ФЦА Србија издваја мање 
од два одсто укупних трошкова фабрике. "Ако прихватимо да радимо бесплатно, биланс 
фабрике неће се значајније променити. Такође се неће променити ни ако нам се удвоструче 
плате", наводи се у писму које је Станић доставио Данасу, и додаје да се сви раднички захтеви 
своде на два - повећање нето зарада и поштовање стандард Фијата у начину организовања 
производње. 
Дрекслмајер забринут због штрајка у Фијату 

Индустријски синдикат компаније Дрекслмајер Аутомотиве из Зрењанина забринут је због 
дужине штрајка у крагујевачком Фијату, али и због могућих последица, за које процењују да 
"могу бити погубне за све, не само за раднике ФЦА Србија, већ и за кооперанте". Они су у 
допису упућеном Министарству привреде навели да подржавају мере и напоре Владе Србије на 
очувању радних места у ауто-индустрији, те да се залажу за заједнички циљ који ће довести до 
доласка нових инвеститора и проширења ове гране индустрије. "Овим путем молимо да се нађе 
решење за прекид штрајка и приступи преговорима у што краћем року", наводи се у допису 
синдиката Дрекслмајера. 
И партије реагују 

Уколико Фијат оде из Србије, то свакако неће бити због плата које траже радници, а које нису 
ни близу нивоа у осталим фабрикама те компаније широм света, већ због лажних обећања које 
је власт Александра Вучића јавно дала, а никада није реализовала, саопштила је Демократска 
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странка. У саопштењу се од власти тражи да прекине кампању у којој легитимне захтеве 
радника означава као кривце за ситуацију у тој фабрици и истиче да држава као сувласник има 
обавезу да нађе одрживо решење. Нажалост, указује ДС, актуелна власт је више пута обманула 
јавност саопштавајући да је договорила извозне квоте "фијата 500Л" за Русију, што би 
омогућило већу продуктивност и бољи стандард радника, који су само колатерална штета 
неспособности владе. 
Након овог саопштења огласила се и Српска напредна странка, која је позвала ДС да објасни 
грађанима зашто није "оставила за собом" уговор с Фијатом и зашто није обезбедила извоз 
аутомобила из Крагујевца у Русију. "Функционери ДС-а су последњи који би могли да дискутују 
на тему радника и радничких права осим ако неће да објасне половини милиона радника и 
њиховим породицама, које су избацили на улицу спроводећи пљачкашке приватизације, 
колико је ко од њих новца од распродаје државне имовине ставио на свој приватни банковни 
рачун. Остаће забележено у српској историји да је ДС најбахатија, најнеодговорнија и 
најсрамнија власт икада, која је једино била способна да направи тајкунско-криминално-
политичку хоботницу која је удавила Србију и довела је до банкрота", наводи се у саопштењу 
СНС-а. 
 
 

Брнабић: Радници Фијата изманипулисани 
Пише: ФоНет 
 
Влада и ја смо најискреније, отворена срца ушли у то да се реши проблем у Фијату, рекла је 
вечерас прмијерака Владе Ана Брнабић и истакла да почиње да верује да иза штрајка стоји 
лоша намера, политички интерес и да су радници изманипулисани. 
Брнабић је, у емисији Око Радиотелевизије Србије, рекла да је штрајк почео 27. јуна, дан пре 
расправе о новој влади, кад старе владе није било ни у техничком мандату и кад није имао ко 
да разговара са Штрајкачким одбором. 
Пошто је констатовала да постоји шум у комуникацијама, Брнабић је рекла да није тачно да не 
контактира са председником Штрајкачког одбора. Насупрот његовим изјавама, Брнабић је 
рекла да је са њим имала више контакта. 
Као да је намера, да се Влада окриви да није за раднике, оценила је Брнабић. 
Индикативно је да се у Фијату, као једна опција, разматра смањење производње, што значи и 
мање радника, рекла је премијерка Ана Брнабић и да се нада да до тога неће доћи. Изузетно 
сам забринита да се изгуби и само једно место, рекла је Брнабић, одговарајући на питање да ли 
ће Фијат, како се говори, за 320 смањити број радника. 
Шта је опција Б штрајкачког одбора. Српски инат, питала је Брнабић. Размишљала сам да 
лично идем у Крагујевац и обратим се радницима, али су ми из Штрајкачког одбора рекли да је 
то опасно јер су радници радикализовани и бесни, рекла је Брнабић. 
Говорећи о захтевима Штрајкачког одбора, она је рекла, поводом захтева за повећање плата, да 
се Влади постављају неки немогући услови. Ниједан позитиван сигнал није дошао од 
Штрјкачког одбора, рекла је Брнабић. 
Да ли да се играмо руског рулета, па да останемо и без ових плата, а да на нули буду и 
кооператни, шпедитери, рекла је Брнабић. 

 
 
Шарчевић: Отпремнине за 1.200 просветара 
Пише: Данас Онлине 
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Министар просвете Младен Шарчевић разговарао је данас са представницима Синдиката 
образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије, Гранског синдиката 
просветних радника Србије „Независност“ и Синдиката радника у просвети Србије. 
Теме састанка, одржаног у Министарству, биле су технолошки вишкови и отпремнине. 
Министарство је у сарадњи Министарством државне управе и локалне самоуправе у буџету за 
2017. годину предвидело 1.200 отпремнина како би се решио проблем једног броја радника за 
чијим ангажовањем је престала потреба. 
„Пројекцију Међународног монетарног фонда о вишку броју запослених у просвети свели смо 
на разумну меру. Али, морамо бити свесни да се одређен број радних места прикрива и да 
имамо неконтролисано запошљавање на основу уговора на одређено време“, рекао је министар 
Шарчевић. 
Преставници синдиката сложили су се да се проблем технолошких вишкова мора решавати и 
да су отпремнине део тог решења, али су истакли да је потребно спречити све евентуалне 
злоупотребе приликом гашења радних места и исплата отпремнина. 
Министар Шарчевић је нагласио да је заједнички рад Министарства и синдиката на 
збрињавању технолошких вишкова у птретходној школској години показао да је могућа 
ефикасна сарадња. ”Та пракса ће бити настављена и у новој школској години. Нови образовни 
профили захтевају нова радна места, док ће профили за које ученици нису заинтересовани 
престати да постоје, а самим тим и радне позиције”, рекао је министар и поручио да је увек 
спреман за договор. 
Синдикати образовања Србије и просветних радника су саопштили да је министар изјавио да је 
Влада обезбедила милијарду и 600 милиона динара за социјални програм за 1.200 запослених. 
"Ова средства су намењена за оне којима су укинута занимања, за ненаставно особље и за 
технолошке вишкове до две године до пензије. Запослени који имају више од две године до 
пензије могу добити највише до 8.000 евра. Они који имају мање од две године до пензије 
добиће шест просечних бруто зарада. У вези са исплатом накнаде за годишњи одмор за 2014. 
годину министар је рекао да ће овај проблем бити разматран на седници Владе у четвртак, када 
ће бити донета коначна одлука", саопштили су синдикати после састанка. 
Синдикати су такође, тражили да се председници синдикалних организација не бодују на 
листама за технолошке вишкове. Министар је изјавио да ће од Министарства за рад тражити 
додатне информације да ли је то у складу са законом. 
У вези са технолошким вишковима за 2017./18 годину биће формиране радне подгрупе по 
школским управама које ће пратити распоређивање у складу са Посебним колективним 
уговором за основне и средње школе и домове ученика. 
  

 
Два аршина за исти члан Колективног уговора 
Пише: Мирјана Стевановић 
 

* Весна Кнежевић: Суочила сам се са суровом истином да пред законом и Уставом 

нисмо сви једнаки. Јер, како друкчије објаснити чињеницу да су радници који су у 

исто време кад и ја добили отказе, остварили право на отпремнину од 250 евра по 

години стажа 

Да је правда у Србији не само спора, него и недостижна, у то су могли да се увере они који су, 
верујући у институције система, излаз из ћорсокака неправде потражили пред судом. 
Весна Кнежевић, некадашњи радник Фабрике шинских возила у Смедеревској Паланци (то је 
она фабрика у којој се недавно један радник обесио, а остали већ више од 100 дана штрајкују 
због неисплаћених зарада) само је један у нузу судских случајева који су, после вишегодишње 
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агоније, добили неочекивани епилог. Одлуком Апелационог суда у Београду њен захтев за 
исплату отпремнине у висини од 250 евра по години стажа, која јој према одредбама 
Појединачног колективног уговора (на снази био од децембра 2006. до децембра 2009. године) 
припада, одбијен је као неоснован. И то упркос чињеници да је Колективним уговором (члан 
105) прецизирано да је "послодавац дужан да пре отказа уговора о раду по основу програма 
решавања вишка запослених, запосленом за сваку годину радног стажа једнократно исплати 
отпремнину у висини просечне бруто зараде запосленог, остварене у периоду последњих шест 
месеци који претходе месецу у којем је запослени отпуштен, односно износ од минимално 250 
евра за сваку годину радног стажа у динарској противвредности. Запослени коме престаје 
радни однос по основу престанка потребе за његовим радом може захтевати од послодавца да 
му исплати отпремнину прописану Законом о раду, уколико је то за њега повољније". 
- После готово осам година ишчекивања да спор, који сам водила против Фабрике шинских 
возила "Гоша" (ФШВ), добије позитиван исход суочила сам се са поражавајућом коначном 
пресудом Апелационог суда, коју је потписала судија Александра Спирковска, као председник 
већа. Мој тужбени захтев за исплату пуног износа отпремнине од 540.500 динара, уместо 
183.927 динара колико ми је, не знам по ком основу, исплаћено, одбијен је као неоснован. 
Суочила сам се и са суровом истином да пред законом и Уставом нисмо сви једнаки. Јер, како 
друкчије објаснити чињеницу да су радници који су у исто време кад и ја добали отказе, 
остварили право на отпремнину од 250 евра по години стажа. Треба, такође, нагласити да је и 
групи радника Фабрике шинских возила, њих око 60, према Одлуци директора те фабрике од 
28. 05. 2007. године, исплаћена отпремнина у истом износу, при чему се директор фабрике, 
при утврђивању висине отпремнине, позвао на чл. 105 Колективног уговора. Ако све ово није 
очигледан пример дискриминације, онда не знам шта јесте - објашњава у изјави за Данас Весна 
Кнежевић и подсећа да је чланом 18 Закона о раду, између осталог, прецизирано да је 
забрањена непосредна и посредна дискриминација запослених. 
Судија Апелационог суда Александра Спирковска има сасвим супротан став у вези с тим. 
Игноришући мишљење Снежане Добрић, судије Основног суда у Великој Плани - Основна 
јединица у Смедеревској Паланци, која приликом одлучивања о евентуалном тужбеном захтеву 
за исплату отпремнине, констатује да је "захтев основан у целости, као и да се упркос томе што 
није донет програм решавања технолошког вишка, за обрачун отпремнине мора применити 
члан 105 ПКУ, с обзиром на то да је тај институт технолошког вишка примењен приликом 
отказивања уговора о раду", Спирковска, поступајући по жалби ФШВ, доноси коначну пресуду 
којом се пресуда Основног суда преиначује, а евентуални тужбени захтев одбија као неоснован. 
У образложењу пресуде стоји да је тужени (ФШВ) "правилно одредио висину отпремнине, као и 
да по схватању овог суда нема дискриминације, јер је наведеном одредбом чл. 105 Колективног 
уговора код туженог утврђен критеријум велике промене у процесу рада, због чега тужени није 
донео програм решавања вишка запослених у смислу чл. 153 Закона о раду, што онда 
оправдава послодавца, имајући у виду конкретно отпуштање, а ствар је учесника колективног 
уговора да на другачији начин пропишу питање отпремнине код великих отпуштања, као у 
конкретном случају". 
Занимљиво је, да не кажем симптоматично, да је исти састав већа Апелационог суда (судије 
Зорица Јовановић, Драгица Савељић Николић - чланови и Александра Спирковска - 
председник већа) у два наврата одлучивао о судбини Весне Кнежевић. Најпре о њеном 
тужбеном захтеву да се врати на посао, а затим и о евентуалном тужбеном захтеву за исплату 
356.573 динара (са затезном законском каматом) на име отпремнине. Оба пута пресуда је 
донета на штету Весне Кнежевић, а у корист Фабрике шинских возила. 
Марио Рељановић, професор радног права на Правном факултету Универзитета Унион, слаже 
се с констатацијом да није уобичајено да предмет исте тужиље два пута дође до истог судије, а 
"необично је и то што се исти члан неког обавезујућег документа, у овом случају Колективног 
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уговора, у другим готово идентичним предметима другачије тумачи". Коментаришући члан 105 
Колективног уговора, који је основни суд протумачио на један, а Апелациони суд на други 
начин, наш саговорник каже да је написан двосмислено, па може да се протумачи да запослени 
остварује право на отпремнину так када послодавац донесе програм решавања вишка радника. 
- Додуше, у другој реченици наглашава се да запослени коме престаје радни однос има право 
на отпремнину. Нажалост, у конкретном случају, судије Апелационог суда определиле су за 
тумачење које је неповољније за отпуштеног радника. И мада се не може говорити о кршењу 
закона, у најмању руку чудно је да је члан 105 Колективног уговора у другим предметима 
протумачен сасвим друкчије, односно у корист радника који су остали без посла. Притом, не 
занемарујем степен дискреције на који сваки судија има право - каже професор Рељановић и 
додаје да Весни Кнежевић не преостаје ништа друго него да се обрати Врховном суду уз 
образложење да јој је повређено материјално право. 
Нечасну улогу у овом својеврсном театру апсурда одиграо је и адвокат Ненад Дедић, који свог 
клијента није на време обавестио да је пресуда стигла, одузимајући му тако право да искористи 
и последњу шансу коју му правосудни систем државе Србије пружа, а то је да се уставном 
жалбом обрати Уставном суду Србије. 
А о каквом је послодавцу у чију је корист, чудне ли коинциденције, два пута пресудила судија 
Апелационог суда Александра Спирковска, реч може се закључити из пресуде судије Основног 
суда у Смедереву - судска јединица Смедеревска Паланка, Александра Јоцовића. "Имајући у 
виду да је тужени (ФШВ) једне податке приказивао Националној служби за запошљавање, а 
друге у парничном поступку пред судом, суд налази да је прикривањем података о броју 
запослених којима је престао радни однос, као и основа за прекид радног односа, прилажући 
штуре и нетачне извештаје, тужени поступао супротно забрани злоупотребе права 
установљеног одредбом ћл. 13 Закона о облигационим односима", стоји између осталог у овој 
пресуди. Имајући све то у виду намеће се питање: Има ли оштећени појединац било какву 
шансу да се избори са "хоботницом" званом правосудни систем Србије, који очигледно, више 
улива неповерење, него поверење. Можда у томе треба тражити и одговор на питање зашто су 
грађани Србије, такорећи присиљени, да правду траже пред Европским судом за људска права 
у Стразбуру. Можда је то сламка спаса и за актера ове наше приче. 
Несавесни послодавац 

Да се Фабрици шинских возила, коју је 2007. (на аукцији) купио словачки ЖОС Трнава, већ 
годинама уназад "гледа кроз прсте", о томе сведочи и податак да се нашла на списку 
привилегованих фирми за које је држава издвојила значајна средства на име 
субвенционисаних кредита. Реч је о кредитима за ликвидност или обртна средства за која су 
предузећа аплицирала преко пословних банака, при чему је део камате покривен средствима 
из државне касе. Тако је рецимо 2009. године преко Банке Интеза и Фолксбанке тој фабрици 
одобрено око четири милиона евра субвенционисаних кредита. Осим тога Гоша је, корисрећи, 
боље речено злоупотребљавајући, позицију ремонтне фирме којој су поверени послови за 
железницу, те године преко Фонда за развој добила две повољне краткорочне позајмице од око 
1,2 милиона евра за исплату зарада запослених. Треба нагласити да је један од услова за 
добијање субвенционисаних кредита био да се радници не отпуштају. Подаци, међутим, говоре 
супротно. Према званичном рачуну те фабрике објављеном на сајту Агенције за привредне 
регистре у "Гоши" је крајем 2008. било запослено 930 људи, а у 2009. отпуштено је 175. Притом 
се нико од "финансијера" није запитао како су утрошена одобрена средства. 
У име народа... 

ПОНИШТАВА СЕ као незаконито решење директора туженика бр. 3431 од 30. 09. 2009. којим 
је тужиљи Кнежевић Весни отказан уговор о раду... па се обавезује туженик да тужиљу врати на 
рад у року од 8 дана од дана правосажности пресуде... (Основни суд у Смедереву - Судска 
јединица Смедеревска Паланка) 
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УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Смедереву - Судска јединица у Смед. Паланци и предмет се 
упућује Основном суду у Великој Плани - Суд. јединица у Смед. Паланци, на поновно суђење. 
(Апелациони суд у Београду) 
ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиље Весне Кнежевић да суд поништи као незаконито решење 
директора туженика којим је тужиљи отказан уговор о раду као и захтев да туженик тужиљу 
врати на рад у року од 8 дана... као неоснован. (Основни суд у Великој Плани) 
УСВАЈА СЕ евентуални тужбени захтев тужиље, па се обавезује тужени "Гоша" - Фабрика 
шинских возила да тужиљи на име мање исплаћене отпремнине исплати знос од 356.573 
динара са законском затезном каматом (Основни суд у Великој Плани) 
ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Основног суда у Великој Плани - Судска јединица у Смед. Паланци у 
ставу два и три изреке па се одбија, као неоснован, евентуални тужбени захтев тужиље којим је 
тражила да се обавеже тужени да јој на име мање исплаћене отпремнине исплати 356.573 
динара, са законском затезном каматаом... (Апелациони суд у Београду) 
 
 

Брнабић: Учинили поводом Фијата све што смо могли 
Пише: ФоНет 
 
Плашим да смо близу неког сценарија који нико од нас не жели, то је смањивање производње 
Фијата, рекла је премијер Ана Брнабић, приликом обиласка Термелектране Костолац заједно 
да председмиком сталног комитета свекинеског конгреса Кине Ђанг Деђинга, наводећи да је 
Влада спремна за разговор са радницима. 
Надала сам се да ће данас бити донети одлука о престанку штрајка како би већ вечерас или 
сутра ујутру могли да седнемо уа сто, рекла је Брнабић напомињући да Влада у потпуности 
стоји иза радника Фијата. 
Због тога смо обећали да ћемо на највишем нивоу организовати преговоре са менађментом 
Фијата у на том састанку, како је рекла, била би присутни она као председник владе. 
Ми смо радницима понудили одговор на сва четири њихова захтева, да ћемо као влада и 
мањински власник у ФИјату инсистирати да се реше све захтеве, једино што нисмо могли да 
гарантујем, то је процентуално повећање плата, то је нешто што мора да се договори директно у 
преговорима, рекла је Брнабић. 
У овом тренутку ја се плашим да смо близу неког сценарија који нико од нас не жели, то је 
смањивање производње Фијатам рекла је Брнабић и истакла да то дешава баш у тренутку када 
продаја аутомобила у Европску унију иде јако добро и у узлазној је путањи. 
Зато је још већи притисак, јер на лагеру нема довољно возила, више од 29 дана не производе се 
возила у Србији. 
На жалост у овом тренутку на моје личне апеле као председнице Владе се штрајкачки одбор 
није одазвао што не значи да ми и даље не стојимо на располагању штрајкачком одбору, али 
бих више волела да кажем директно радницима. 
Она је оценила да је неразумно и несхватиљиво да се иде у потпуни прекид производње уместо 
да се разговара уз све гаранације владе са менађментом Фијата о колективним уговорима за 
наредне три године. 
То је сигурност радника у наредне три године, то свима нама даје простор да разговарамо о 
производњи и повећању прозводње, о новим моделима који су најављени. 
Не знам шта да кажем, учинили смо се што смо могли, рекла је Брнабић. 
Ђорђевић: Молба за прекид штрајка 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас 
да нема информацију да компанија Фијат намерава да премести производњу из Србије, али је 
апеловао на раднике да прекину штрајк и што пре седну за преговарачки сто. 
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Ђорђевић је новинарима у Дому Војске Србије рекао да нема информацију о томе да 
италијанска компанија планира да производњу из Крагујевца премесити у Пољску, али да 
свако има право да доноси одлуке у складу са својим пословним интересима. 
Он је нагласио да је свима у интересу да Фијат настави да ради у Србији и поручио да би 
запослени у крагујевачкој фабрици "у својим захтевима требало да покажу мало љубави према 
Србији". 
Он им је упутио молбу да прекину штрајк, јер је то, како је нагласио, интерес и Града 
Крагујевца и Србије и око 10.000 запослених у кооперантским фирмама, које зависе од Фијата. 
Према његовим речима, Влада је урадила и више него што је реално могла, ступила је у 
контакт са штрајкачким одбором и пондила је више ствари, међу којима и да Град Крагујевац 
организује радницима превоз ноћу. 
Уз предлог да се изврши оптимизација радних места, Ђорђевић је истакао и да Влада Србије 
жели да преговара са радницима за столом, заједно са руководством Фијата, рекао је Ђорђевић. 
 Премијерка у обиласку Термолектране Костолац са кинеским званичником 
Костолац, 17. јул 2017. (ФоНет) - Србија је једна од централних земаља за Кину на њеном 
пројекту глобалне важности "Један појас, један пур", истакла је председница Владе Ана 
Брнабић која је данас обишла Термоелектрану Костолац заједно са председником сталног 
Комитета 12. свекинеског народног конгреса Џангом Деџиангом. 
Она је рекла да је Србија позиционирана као централна земља за сарадњу између ЕУ и Кине. 
То је велика привилегија за Србију и подстицај за нашу привреду, нагласила је Брнабић и 
навела да су Србија и Кина велики партнери који заједно раде на озбиљним пројектима, 
Кина је ангажована у оквиру пројекта Термоелектрана Костолац на осавремењавању 
постројења и изградњи новог блока снаге 350 мегавата. 
Она је истакла да је једна од највећих успеха у сарадњи две земље Железара Смедерево, али да 
та сарадња обухвата широк спектар области. 
Очкујем отварање директне авионске линије Београд -Пекинг од јесени, најавила је Брнабић. 
 
 

Директор Гоше: Договорен репрограм, платићемо радницима 
Пише: Д. Ђ. - Н1 
 
Директор Гоше Милуртин Шћепановић рекао је за Н1 да је са Владом Србије договорен 
репрограм дуга од 512 милиона динара на 60 месеци и додаје да се руководство обавезује да ће 
радницима бити исплаћене све зараде. 
Шћепановић истиче да је састанак у Министарству привреде одржан у петак и да је тада 
договорено да држава Гоши репрограмира дуг који је настао за време док је власник Гоше била 
словачка фирма Жос Трнава а на име неисплаћених пореза и доприноса као и здравственог 
осигурања за 4,5 године, преноси Н1. 
"Укупне обавезе према Влади Србије су 512 милиона динара. За тај износ морамо дати 
гаранцију држави у виду хипотеке над опремом или имовином Гоше", наводи он. 
Шћепановић наглашава да се истовремено руководство обавезује да ће исплатити све обавезе 
радницима тако што ће продати производе који су већ направљени и који су у фабрици а који 
због штрајка нису испоручени. Он је подсетио да се радницима дугује 17 плата и да продајом 
тих производа дуг може бити исплаћен делимично или у целости. 
Уверен је да ће решавањем та два питања Гоша кренути у процес произвдоње. Поручио еј 
радницима да се не изнурују штрајком глађу већ да верују у оно што је договорено са Владом 
Србије. 
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Како су прошле недеље и најавили, радници ФШВ „Гоша“ започели су јутрос штрајк глађу, 
преноси регионални информативни портасл Подунавље инфо. За сада су у штрајку четворица 
радника, међу њима и председник штрајкачког одбора Милан Вујчић. 
Радници који су у штрајку глађу, проводиће 24 часа у фабричком кругу. О евентуалним даљим 
корацима и повећању броја штрајкача глађу разговараће се у зависности од тога како се 
ситуација буде одвијала, наводе у штрајкачком одбору. 
 
 

 

  
 

Четири радника "Гоше" штрајкују глађу  
Аутор:Ј. Илић 

 

После 112 дана штрајка у фабрици шинских возила из Смедеревске Паланке, од данас 
радикализовани протести запослених 
РАДНИЦИ фабрике шинских возила "Гоша", који штрајкују 112 дана, започели су и штрајк 
глађу. Засада су у штрајку четворица радника који ће наредних дана даноноћно бити у 
фабрици. 
Председник штрајкачког одбора Милан Вујчић, један од четворице радника који су ступили у 
штрајк глађу, каже да је то очајнички покушај да се скрене пажња на катастрофалан положај 
радника "Гоше". 
- Приморани смо на овако радикалан потез јер је 112 дана, колико смо у штрајку, држава остала 
глува на све наше вапаје - каже Вујчић. 
Он напомиње да једине разговоре и преговоре штрајкачи имају са генералним директором 
Милутином Шћепановићем и да се све своди на то да почну да раде па ће новца бити. 
- Ми не тражимо оно што ћемо зарадити, већ оно што смо већ зарадили. Наш штрајк није исто 
што и штрајк у "Фијату" или "Горењу", јер они траже повећање плата. Ми само тражимо наше 
зарађене плате, које нам је неко отео - наводи председник Штрајкачког одбора, с којим глађу 
штрајкују Јован Раду, Владимир Вуковић и Ратко Тмушић. 
Они ће проводити 24 часа у фабричком кругу. Било је много оних који су се пријавили, али је, 
засада, одлука да се на овај начин пошаље апел држави за посредовање како би се решила 
криза. 
- Сви ионако гладујемо месецима, исцрпљени смо и болесни, и нећемо дозволити да још неко 
умре, попут колеге који се обесио у фабрици, да би ова држава почела да брине о својим 
грађанима - кажу штрајкачи. 
Од почетка штрајка нема помака у преговорима око исплате 20 заосталих зарада, уплате 
доприноса и овере здравствених књижица. 
Нови власник фабрике, кипарска фирма "Лиснарт холдинг" од радника тражи да раде, али 
нико нема одговор на питање да ли ће и када добити зарађен новац. 
- Из Министарстава за рад и привреду нико нам не каже да ли ће фабрика наставити да ради у 
оквиру законских норматива, да ли ће нам уплаћивати доприносе, порезе, или ће наставити да 
ради као у последњих шест година. Закон сви морају да поштују. Ко има право да од људи 
тражи да раде без пара? - каже Бојан Ђорђевић из Штрајкачког одбора. 
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Брнабић: Иза штрајка у Фијату лоша намера и политички интерес  
Извор:Танјуг 

  

Премијерка Ана Бранић изјавила је вечерас, поводом штрајка у "ФЦА Србија", да верује да је у 
питању "озбиљна лоша намера" и да иза тога стоји политички интерес 
"Мислим да иза овога стоји политички интерес и да су радници изманипулисани", рекла је 
Брнабићева за РТС. 
Она је одбацила тврдње председника штрајкачког одбора да Влада Србије не комуницира са 
њима. 
"Ми смо у то ушли најискреније, да се нађемо штрајкачком одбору и радницима и да 
пронађемо решење, које би било победа за све нас. Ми то нисмо успели да нађемо", рекла је 
премијерка за РТС. 
Она је додала да нова влада, од када је изабрана, ради на решавању проблема штрајка у Фијату, 
наводећи да је имала сталну комуникацију са представницима штрајкачког одбора и да су они 
долазили кад год су желели. 
ВЕРУЈЕМ ДА ЋУ ИЗДРЖАТИ ПУН МАНДАТ 
Влада ради као тим, рекла је премијерка Ана Брнабић, наводећи да не осећа као хендикеп то 
што иза ње не стоји ниједна политичка партија. 
Гостујући на РТС премијерка је рекла да верује да ће издржати пун мандат на том месту. 
Подсетила је да је са министрима радила 10 месеци и да је имала велику подршку од када је 
предложена за мандатарку, али и истакла да јој није тешко да одржава дисциплину коју је 
направио претходни премијер Александар Вучић. 
Са новоизабраним председником каже да није у дневном контакту, али се, каже, консултује са 
њим кад год сматра да је потребно. 
Каже и да одлична сарадња премијера и председника представља јачину Србије. 
"Влада не треба тога да се стиди. Делује као да би најбоље било да се председник и премијер не 
воле и да не причају. Наравно да ћу као нова председница Владе да се консултујем и као 
министарка државне управе сам се консултовала са претходном министарком", рекла је она. 
На питање да ли очекује да ће бити премијерка пун мандат, Брнабићева је одговорила: 
"Верујем да ћу издржати пун мандат". 
 

 

Директор Гоше: Имамо новца за "старе плате"  
Извор:Танјуг 

 

Директор Гоше Милутин Шћепановић каже да је с Владом Србије договорен могућ начин 

решавања проблема у тој фабрици и састанак са штрајкачким одбором ове седмице, те да се 

после тога може очекивати и договор о репрограму дуга фабрике. 

Шћепановић није могао да прецизира која су могућа решења у игри, али истиче да је 
дефинисан правац којим ће се решавати проблем, као и да има новца за "старе плате". 
Н1 телевизија пренела је данас изјаву директора Шћепановића да је са Владом Србије у петак 
постигнут договор о репрограму 512 милиона динара, колико Гоша дугује држави, а да су се 
руководиоци фабрике обавезали да радницима исплате плате које и дугује Гоша. 
Он, међутим, тврди да су његове речи погрешно пренете и за Тањуг објашњава: 
"Рекао сам радницима да имамо правац решавања, да имамо за старе плате и да им се све 
надокнади, и да сам био на договору, а новинарка ме цитира као да сам рекао да смо 



25 

 

договорили све са владом...Није договорено, јер да је договорено, не би требало да идемо у 
владу", наводи Шћепановић. 
Објашњава да је у среду, 12. јула био на разговору у влади, али да је влади сада приоритет 
Фијат, мада је Гошин проблем и штрајк њених радника "старији", али и да су разлози обуставе 
рада - другачији. 
"У Гоши је штрајк због 19 неизмирених плата, које су у претходном периоду обрачунате и због 
доприноса који није уплаћиван 4,5 година. То су наша два основна захтева и ми радимо да 
обезбедимо и једно и друго. Ако будемо ушли са владом у преговоре, договоре, биће то 
потписано и ми ћемо дати гаранције", поручио је директор. 
Наводи да решење за плате такође постоји, да кад се то реши Гоша почиње да ради, каже да 
има уговоре које треба да реализује са Железницама, са страним партнерима, Ираном, 
Хрватском...да долазе Иранци за десет дана, те да ће то бити посао за две године. 
"То је све нормално, али овај ненормални тренутак, као да неко хоће да профитира на томе, то 
не разумем, а на путу смо да га решимо. Јесмо били у влади, јесмо почели преговоре, али треба 
да идемо на нове договоре и да урадимо нешто, да Гоша почне да ради", поручио је. 
Упитан када ће на преговоре, каже да верује да ће то бити у четрвтак, и то у у Министарству 
привреде, које координира. 
"Доћи ће директор пензијског, кад договоримо начин измирења имамо могућности, да дамо то 
и то, онда иде здравствено, па фонд за инвалиде...", набраја Шћепановић и каже: 
"Регулишемо прво то, онда дуговања према радницима...Имамо програм са Иранцима, и кад 
њима извеземо оно што је већ произведено - од тога ћемо измирити заостале плате у највећем 
износу, од преко 70 одсто". 
Понавља да није ништа договорено, да се на договор тек иде, а да је решено само да преговори 
почну и то на основу онога што омогућава закон. 
Тањугу је речи директора потврдио и Милан Вујичић, председник Штрајкачког одбора у Гоши, 
који је навео да је директор раније данас разговарао с радницима и пренео да се ради на 
решавању ситуације. 
"Из медија смо сазнали да је у петак постигнут неки договор о репрограму и нашим заосталим 
платама, али нама то директор није тако пренео", рекао је Вујичић. 
"Рекао нам је да би требало у влади у среду или четвртак да нас приме, да нам кажу шта и како, 
што једва чекамо, јер је све већ превршило меру", рекао је Вујичић, који је са још троје радника 
данас почео штрајк глађу. 
Радницима, иначе, фабрика дугује 17 плата, запослени штрајкују већ 110 дана, а у просеку Гоша 
сваком раднику дугује између 500.000 и 600.000 динара. 
Корпорација Гоша некада је имала 12. 000 радника, широм бивше Југославије, производила је 
мостове, возове, пруге, конструкције, извозила у свет. 
Данас има нешто више од хиљаду радника, који плате не примају редовно, а већина хала и 
машина пропада. 
 
 

НАСТАВЉА СЕ ШТРАЈК У "ФИЈАТУ": Радници поново излазе на улице  
Аутор:М. Луковић  

 

Већина запослених у крагујевачкој фабрици аутомобила "Фијат" и после другог изјашњавања 
одлучила да настави штрајк 
НЕМА помака, нити јасних назнака расплета кризе у крагујевачкој фабрици "Фијат Крајслер 
аутомобили Србија". Штрајкачи су и данас, после другог изјашњавања о томе да ли су за 
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прекид штрајка, чиме би омогућили да започну преговори са пословодством, одлучили да 
наставе обуставу рада. 
Они ће, како је најављено, у уторак поново на протестну шетњу од фабрике до зграде градске 
управе. За среду је најављен централни протестни скуп, уз, како су рекли у штрајкачком 
одбору, подршку грађана и радника из других градова. 
Како је на данашњој конференцији за новинаре рекао Зоран Марковић, председник 
штрајкачког одбора, радници прве и друге смене су били готово једногласни. 
- И прва и друга смена, око 97 одсто, изјасниле су се за наставак штрајка. Радници траже своја 
права и на потезу је пословодство - рекао је Марковић. 
Бројни апели највиших државних функционера, синдикалних лидера и колега из 
кооперантских фирми ове компаније, да радници макар на један сат прекину штрајк, бар засад 
нису уродили плодом. Генерални штрајк траје већ петнаест дана, машине стоје, губици се 
гомилају, судбина фабрике је све неизвеснија. 
- Наш захтев је да пословодство "Фијата" дође на преговоре и поштује позитивне прописе 
државе Србије и колективни уговор. Свеједно је да ли ће то бити у Крагујевцу или Београду - 
казао је Марковић. 
Он је рекао да је ситуација све озбиљнија, те да је сазнао да је премијерка Ана Брнабић 
обавестила председника Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовића да ће борд 
директора "Фијата" можда већ у уторак одлучивати о даљој судбини фабрике. Додао је да је 
могуће драстично смањење производње као и отпуштање више од 320 радника у Крагујевцу. 
- Плате су мале а много се ради. Неизвесност нас посебно брине, не свиђа ми се што не радимо, 
али ни овако више не иде - рекао нам је данас један од радника који је пошао у другу смену. 
У штрајкачком одбору напомињу да чекају одговор председника Александра Вучића, коме су у 
петак упутили писмо и затражили да помогне у решавању кризе у крагујевачком "Фијату". 
БРНАБИЋ: УЧИНИЛИ СМО СВЕ ШТО СМО МОГЛИ НАДАЛА сам се да ће у току 
данашњег дана бити донета одлука о прекиду штрајка, како би вечерас или сутра ујутру могли 
да седнемо са менаџментом "Фијата" и да се договоримо - рекла је данас председница Владе 
Србије Ана Брнабић. - Радницима смо јасно понудили одговоре на сва четири захтева, да ћемо 
као Влада Србије и као мањински партнер "Фијата" инсистирати да се реше сва четири захтева. 
Једино што нисмо могли да гарантујемо повећање плате. То је било нешто што морамо да се 
договоримо у директним преговорима. Учинили смо све што смо могли и плашим се да смо у 
овом тренутку близу неког сценарија који нико од нас не жели, а то је смањивање производње. 
Министар привреде Горан Кнежевић данас је рекао да Влада има гаранције да ће радници у 
крагујевачкој фабрици прихватити део понуђеног договора. Влада истовремено нема 
информацију да ће Италијани преместити производњу у Пољску. У међувремену на 
неизвесност и евентуалне последице упозоравају и "Фијатови" кооперанти. Министарству 
привреде данас тим поводом је писала компанија "Дрекслмајер Аутомотиве" из Зрењанина. - 
Забринути смо самом дужином трајања штрајка и могућим последицама, а које могу бити 
погубне за све, не само за запослене у "ФКА Крагујевац", већ и за кооперанте попут нас - наводи 
се у писму синдиката "Дрекслмајера". - Подржавамо мере и напоре Владе Србије очувању 
радних места у аутоиндустрији, те се залажемо за заједнички циљ који ће довести до доласка 
нових инвеститора и проширења ове гране индустрије. Овим путем молимо да се нађе решење 
за прекид штрајка и приступи преговорима у што краћем року.  
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Отпремнина чека 1.200 наставника  
Аутор:И. МИЋЕВИЋ 

 

Репрезентативни синдикати и министар просвете Младен Шарчевић преговарали о 
технолошким вишковима. Из школа ће отићи предавачи који немају ниједан час у фонду. По 
години стажа 200 евра, највише 8.000 
ДО 1.200 технолошких вишкова у школама мораће од септембра, уз отпремнине, да оде из 
образовног система. Добиће отпремнине од 200 евра по години стажа, до максималних 8.000 
евра, а они који су на мање од две године до пензије моћи ће да добију шест месечних зарада. 
Влада је обезбедила 1,6 милијарди динара за 1.200 отпремнина, а за ова средства неће моћи да 
се пријави свако. Новац је намењен за наставнике који немају ниједан час у фонду, а годинама 
уназад примају пуну плату, јер није било новца за њихове отпремнине. Предвиђен је и одлазак 
осталих запослених у школама за чијим радом је престала потреба због смањења броја ђака 
или других разлога. 
- Засад у систему постоје 354 колеге које испуњавају овај услов. Министар просвете Младен 
Шарчевић рекао нам је да се процењује да је реалан број око хиљаду, те да ће их толико отићи 
из школа - каже Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника, једног од 
репрезентантивних синдиката чији су представници данас преговарали са министром 
просвете. - За ова средства неће моћи да конкуришу колеге које имају део часова или пуну 
норму, а из неких разлога желе да напусте посао. 
У пракси, без посла ће, уз отпремнине, највише остати учитељи због смањења броја деце или 
наставници из стручних школа када се укине њихов предмет или смањи број ученика. Рецимо, 
наведено је на конференцији Уније, у Текстилној школи постоји седам текстилних инжењера 
који не могу да предају у другим школама. 
У овом синдикату, међутим, посебно су забринути што пакет просветних закона неће бити 
усвојен пре почетка нове школске године. 
- У систему постоји 857 колега који су напунили 65 година. Према важећим прописима, они не 
морају да иду у пензију до 70. године живота. А нови кровни просветни закон предвиђа да са 65 
морају да напусте посао. Да је закон усвојен на време, по хитном поступку, од септембра би се 
ослободило још 857 радних места - казао је Владимир Аџић, члан председништва Уније. 
ЉУДИ НА МИНИМАЛЦУ СИНДИКАТИ су од министра затражили да хитно реши проблем 

плата са средњом стручном спремом у школама, јер многи, на пример благајници, примају 

минималац. Просек зарада у просвети је, кажу, 17 одсто испод републичког просека. 

На састанку министра Шарчевића и представника четири репрезентативна синдиката - УСПР, 
Синдиката радника у просвети, "Независности" и Синдиката образовања Србије било је речи и 
о процени ММФ-а да у просвети постоји 10.000 запослених. За ту процену Јасна Јанковић је 
рекла да је нереална и да нису узете у обзир сеоске школе са малим бројем ученика, тј. 
последице њиховог гашења. 
- Пројекцију ММФ-а о вишку броја запослених у просвети свели смо на разумну меру. Али 
морамо бити свесни да се одређен број радних места прикрива и да имамо неконтролисано 
запошљавање на основу уговора на одређено време - рекао је Шарчевић после састанка. - 
Заједнички рад Министарства и синдиката на збрињавању технолошких вишкова у претходној 
школској години показао је да је могућа ефикасна сарадња, која ће бити настављена и у новој 
школској години. 
Министар је додао да нови образовни профили захтевају нова радна места, док ће профили за 
које ученици нису заинтересовани престати да постоје, а самим тим и радне позиције.  
БЕОГРАД: ВИШАК 300 ПРОФЕСОРА 
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МЕЂУ 1.200 просветних радника за које су, према најавама министра Младена Шарчевића, 
спремне отпремнине, јер се налазе на списку технолошких вишкова, наћи ће се и запослени у 
београдским средњим стручним школама. Како наводе у Форуму средњих стручних школа 
Београда, радни однос би престао за око 300, углавном, професора стручних предмета. 
Према речима Милорада Антића, председника Форума, реч је о запосленима у машинским, 
грађевинским, текстилним, кожарским школама, који годинама не држе наставу, пошто је реч 
о образовним профилима на које се из године у годину уписује све мање ученика. Он додаје да 
запослени у основним школама нису "угрожени" и да је исплата новчане надокнаде уз прекид 
радног односа намењена просветним радницима који раде у школама са занатским 
занимањима попут молера, керамичара, металостругара... 
- То су колеге које по пет-шест година примају пуну плату, а ништа не раде. Неки од њих чак и 
не долазе у школу - каже Антић. - Може да се размотри могућност преквалификације кадра, где 
је то изводљиво. Такође, отпремнине не би требало исплаћивати старијима од 65 година, зато 
што има директора који су на тој функцији више од деценије. Они ће себе ставити на списак 
технолошких вишкова, како би успели да добију отпремнину пред одлазак у пензију. (Б. Б.) 
 
 

 

  
 

 

Дачић: Уколико се штрајк настави, неће доћи инвеститори 
Извор:Бета 
 
Потпредседник Владе Србије Ивица Дачић изјавио је да је потребно да се штрајк радника 
фабрике Фијат Крајслер аутомобили Србија одвоји од политичке борбе и да политизација тог 
проблема наноси штету целој Србији. 
Дачић је, гостујући на ТВ Хепи, рекао да у решавање штрајка у фабрици ФЦА у Крагујевцу 
треба да се укључе министар привреде Горан Кнежевић и сви чланови Владе Србије.  
"Не бих хтео да ме радници погрешно схвате, али човек мора да буде практичан, морамо доћи 
до резултата...како ћемо да завршимо целу причу? Треба више политичке одговорности. То 
питање мора да се реши. Нема одласка на спавање док се не реши", рекао је Дачић. 
Он је рекао да уколико штрајк у ФЦА буде настављен неће доћи инвеститори, а биће угрожено 
10.000 радних места укључујући и у кооперантским фирмама.  
Штрајк радника у крагујевачком Фијату почео је 27. јуна. Радници, обе смене, њих око 2.000 
тражи повећање плата на 50.000, оптимизацију радних места, исплату бонуса за 2016. годину, 
али и превоз радника после друге смене.  
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Премијерка: Политички интерес иза штрајка у Фијату 
Извор:Бета 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић оценила је да иза штрајка запослених у крагујевачком Фијату 
"стоји политички интерес и озбиљно лоша намера".  
Брнабић је за Радио-телевизију Србије негирала наводе штрајкачког одбора у Фијату да не 
постоји комуникација са Владом, јер су се састанци и разговори од почетка штрајка 27. јуна 
дешавали у више наврата. 
"Очигледно је да постоји шум у комуникацији са Штрајкачким одбором", казала је Брнабић. 
Навела је да радници у Фијату добијају редовне плате, које износе 38.500 динара нето, а постоје 
и бонуси и бенефиције. 
"Почињем да верујем да је овде у питању озбиљна лоша намера. Мислим да политички 
инетерес стоји иза овога. Влада је апсолутно ту за раднике и мислим да су радници 
изманипулисани", казала је Брнабић. 
Она је додала да Фијат као једну од опција разматра смањење производње, што би довело и до 
смањења броја радника. 
"Ја се надам да до тога неће доћи", казала је Брнабић и додала да је изузетно забринута због 
могућности да се изгуби и једно радно место, па је због тога сада 80 одсто њеног радног 
времена посвећено Фијату. 
Брнабић је додала да се нада да та компанија неће изаћи из Србије, а како је рекла, њена је 
жеља да разговара са радницима ФЦА, али јој синдикат каже да не може да уђе у фабрику. 
Штрајк у ФЦА траје од 27. јуна због захтева радника да послодавац повећа плате, реорганизује 
рад, исплати бонус ефикасности и плаћа додатне трошкове превоза. 
 
 

За два месеца, радницима "Гоше" исплаћено целих 100 динара  
Аутор:Маја Николић 
 
Радници фабрике "Гоша" из Смедеревске Паланке радикализовали су штрајк. Четворица 
радника од данас су у штрајку глађу. У тој фабрици радници су обуставили производњу пре 
готово четири месеца. 
После састанка у Министарству привреде у петак, генерални директор "Гоше" очекује помоћ 
државе, а као једну од могућности види да држава репрограмира дуг "Гоше" од 5,5 милиона 
евра колико је на име неисплаћених пореза и доприноса оставио бивши власник, словачка 
"Жос Трнава". 
За два месеца целих 100 динара на текућим рачунима радника "Гоше" - четворицу од њих 
натерало је да крену у штрајк глађу. Званично. Јер незванично, свих 350 радника гладује, без 
плате, већ две године. 
"Тако је како је, колико будем могао да издржим, издржаћу, ако се деси нешто, десило се. 
Ваљда ће после неко да се сети да каже "е ај да идемо у Смедеревску Паланку и да видимо шта 
се то дешава", рекао је један од радника "Гоше" Ратко Тмушић. 
Дешава се да су радници постали социјални случајеви. Да немају ни за сендвич који овог јутра 
на адресу "Гоше" стиже из једног хуманитарног удружења. 
"Ја имам један осећај да смо ми овде потребни нашима само кад треба да се гласа, а све остало 
њих много не интересује", оценио је Милан Вујичић, председник штрајкачког одбора. 
Тешко им је, кажу, да поверују да држава за њих баш ништа не може да учини. 

http://rs.n1info.com/topicv135/Maja-Nikolic/1
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"Ја нисам знао кад је моја држава продавала моју фирму да она уједно продаје и нас раднике, 
значи ако сам продао фирму, продао сам и вас, ви мене више не интересујете Знате, ми јесмо 
приватна фирма, ми јесмо власништво тог газде из Словачке, али ја мислим да су и наше плате 
које је неко украо наше приватно власништво", рекао је Вујичић. 
А од страног газде ни трага ни гласа. За то време, директор "Гоше", ако није у суду, онда је у 
полицији, јер на врата фабрике куцају судски извршитељи, по тужби поверилаца. Већа брига 
тренутно му је дуг према држави, 4,5 године неплаћања пореза и доприноса. Верује у договор са 
Владом Србије, те да би један од начина да држава помогне био репрограм тог дуга на 60 
месеци. 
 "Укупне обавезе су 512 милиона динара, за тај износ ми морамо дати гаранцију у виду 
хипотеке над опремом или имовином 'Гоше'. Интерес је државе да наплати своја потраживања, 
мислим да постоји реална шанса да се то све тако заврши да не идем у стечај, то је лоше и за 
раднике, за друге повериоце, тиме и за државу", рекао је генерални директор Гоше Милутин 
Шћепановић. 
Измиривањем обавеза према држави, био би решен део штрајкачких захтева, други - 
неисплаћене зараде - продајом онога што су радници већ произвели. 
Сит гладном не верује, кажу радници "Гоше". Па ако ово буде још једно у низу празних 
обећања, а сва су била празна, за уторак најављују петочасовну блокаду пруге. 
 
 
 

Милошевић: Раднике у Фијату плаћа Србија а не Италијани 
Аутор:Марија Комазец 
 
У Србији у овом тренутку штрајкује најмање 3.000 радника. Док радници Фијата поручују да 
држава шаље штрајкачком одбору поруке само путем медија, а ништа не решава, радници у 
Фабрици шинских возила Гоша радикализовали су протест и неки од њих почели су штрајк 
глађу. 
И једни и други поручују да неће одустати од својих услова. Док се једни боре за боље услове 
рада и већу плату, други се боре за егзистенцију. О тим штрајковима за Инфобиз говорио је 
новинар дневног листа Данас Александар Милошевић. 
На питање какав епилог можемо да очекујемо када је у питању штрајк радника у Фијату, 
Милошевић је рекао да ће се он завршити неким компромисним договором. 
"Влада Србије даје Фијату субвенције које далеко надмашују износ плата које исплаћује. Тако 
да заправо, ми треба да знамо да све ове године, а то је девет година, Влада Србије плаћа те 
раднике а не Фијат. Тако да је Фијат што се радника тиче врло задовољан. Што се тиче самог 
штрајка, он ће се завршити неким компромисним договором. Радници вероватно неће добити 
оних 50.000 које су тражили након што је Фијат кренуо оштро према њима, али ће неку врсту 
повишице добити", рекао је Милошевић. 
Он каже да ће радници добити "бољу организацију рада и тако ће се то решити". 
"Међутим, поента је како ће се ово одразити касније на преговоре о новом уговору. Фијат ће ово 
искористити као аргумент да поново добије овако добар уговор. Када имате са једне стране 
Владу која је уплашена да Фијат не оде, то је за Фијат онда добра преговарачка позиција. Ако 
Фијат оде из Србије, то сигурно неће бити због тога што радници Фиата штрајкују, већ због тога 
што субвенције истичу и неће добијати новац од државе", оценио је Милошевић. 
У Гоши је борба за "голу егзистенцију" 
На питање шта радницима Гоше може донети радикализација протеста, он каже да се у тој 
фабрици људи "заиста боре за голу егзистенцију". 

http://rs.n1info.com/topicv200/Marija-Komazec/1
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"То су људи којима дугују око 30 плата, неки нису примили 15, 16 плата и то је више од годину 
дана без иједног динара. Тако да се они стварно боре за голу егзистенцију. И када погледате 
њихов штрајк, то је штрајк о коме се ћути. Код њих је, тада премијер, дошао једном, обећао оно 
што није испуњено, да ће добити 90.000 динара, добили су 60. Остатак још није плаћен и ево 
само је једном био и о томе се не говори", рекао је новинар Данаса. 
Он је рекао да је то фирма која је "зрела за стечај", али да се држава плашила да га уведе. 
"То је фирма која је заправо зрела за стечај, али се држава плашила да уведе стечај, није желела 
да изазове социјални бунт. Право економско решење био је стечај, да се она затвори, да се ти 
људи наплате колико могу. А ми овде имамо проблем што ми сваког инвеститора, па и лошег, а 
у Гоши је један од најгорих, поставимо на пиједестал, да је он на том једном нивоу коју не 
смемо да додирнемо", оценио је Милошевић. 
 
 
 

Радници Фијата настављају штрајк упркос најави отказа 
Извор: Н1,Бета,Танјуг, Емина Ковачевић 
 
Штрајкачи прве и друге смене у фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија одлучили су 
великом већином гласова да наставе протест, а за сутра је најављена протестна шетња од 
фабрике до зграде градске управе у Крагујевцу. 
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је на конференцији за новинаре да ће у 
уторак на протест изаћи друга смена док ће запослени у првој остати на радним местима, док 
ће у среду, 19. јула бити одржан велики скуп штрајкача уз позив радницима кооперантских и 
свих других фирми и грађанима да им се придруже. 
Марковић је рекао да претходних дана није било ни преговора ни састанака штрајкачког 
одбора са послодавцем и да се, како се изразио, једино оглашавао министар привреде Горан 
Кнежевић. 
"Изгледа да преговара само мањински са већинским акционаром, без штрајкачког одбора", 
рекао је Марковић и прецизирао да ће се штрајкачи сутра окупити у 10.00 испред фабрике и да 
ће у 10.30 кренути ка Скупштини града Крагујевца, док ће у среду у 11.00 бити одржан протест 
на тргу код градске скупштине. 
Он је додао да је из централе Савеза самосталних синдиката Србије добио информацију да је 
премијерка Ана Брнабић пренела председнику СССС Љубисаву Орбовићу поруку компаније 
Фијат да ће сутра борд директора расправљати о даљој судбини фабрике у Крагујевцу, уз најаву 
да ће доћи до драстичног смањења производње и отпуштања око 320 радника. 
Марковић је рекао да је та порука пренета штрајкачима у обе смене и да је после тога донета 
одлука о наставку штрајка. 
Председник и премијерка апелују на раднике Фијата 
Молба радницима Крагујевца да прекину штрајк стиже и из Вашингтона од председника 
Александра Вучића. 
“Ја ето молим све да просто имају разумевања и да добро разумеју значај последица које све 
ово може да има. Не само по Фијат, не само по раднике Фијата, већ и по Крагујевац и по целу 
земљу. Јер данас када говоримо о лојалности радника компанијама овде (у САД), што је веома 
важан фактор за привлачење инвеститора, онда кажу: 'А Крагујевац?'”, рекао је Вучић. 
И премијерка Ана Брнабић још једном их је позвала да уместо да штрајкују, 
преговарају. 
Она каже да Влада Србије стоји иза радничких захтева али да не може да гарантује проценат 
повећања плате. 
Није јој јасно зашто се на позив да прекину штрајк и почну преговоре радници не одазивају. 

http://rs.n1info.com/topicv80/Emina-Kovacevic/1
http://rs.n1info.com/a284089/Biznis/Brnabic-Vlada-stoji-na-strani-radnika-Fijata.html
http://rs.n1info.com/a284089/Biznis/Brnabic-Vlada-stoji-na-strani-radnika-Fijata.html
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Кнежевић: Радници о платама да преговарају са Фијатом 
Порука радницима Фијата да што пре седну за преговарачки сто стиже и од министра 
привреде Горана Кнежевића који тврди да има гаранције да ће део захтева радника бити 
испуњен, а да о оном најважнијем - повећању плата, морају да преговарају директно са 
послодавцима. 
“Не можемо ми ништа да нудимо. Ми желимо само да презентујемо добре услуге и да их 
доведемо за сто. Имамо већ гаранције да један део њихових захтева може веома лако да се 
усвоји. Око оног материјалног дела морају да седну са руководством Фијата и да разговарају. 
Време нам јако цури, имамо велике штете”, поручио је Кнежевић. 
Апел радницима да прекину штрајк стиже и од министра рада Зорана Ђорђевића. 
“Треба да покажу љубав према Србији и одговорности према грађанима који зависе од њиховог 
рада. Да прекину штрајк”, поручио је он. 
Опозиција криви Владу за кризу у Фијату 
За ту штету је крива Влада, а не радници, одмах оптужује опозција и тако Фијат постаје тема 
политичких обрачуна. У Демократској странци, чија Влада је довела Фијат у Крагујевац, 
оптужују налседнике у Немањиној 11, да ће они бити једини кривци ако оно што су звали 
"посао деценије" пропадне. 
“Иза тога постоје дубински разлози управо због те неспремности да се решавају проблеми који 
су се гомилали годинама. То је питање пласмана, руског тржишта, питање инфраструктуре, и 
вероватно неиспуњавања тих услова који су преузети тим уговором”, сматра Горан Ћирић из 
ДС-а. 
Срђан Ного из Двери сматра да економска политика не би требало да се ослања на стране 
инвеститоре. “Потпуно промашена економска политика која се водила у задњих 17 година, а 
кулминирала је у пет година власти Српске напредне странке - а то је инвестирање у стране 
инвеститоре”, рекао је он. 
Ђорђе Милићевић из СПС сматра да су примедбе опозиције “критика зарад критике”. “Да би се 
дошло до неких јефтиних политичких поена уз демагогију и популизам. Оно што је евидентно 
јесте да економска стабилност и политичка стабилност Србију чине најпривлачнијом 
инвестиционом дестинацијом у овом делу Европе”, поручује он. 
Економисти сматрају да је политика субвенција погрешна 
Србија ипак већ 11 година плаћа страним инвеститорима да би овде инвестирали. Само у 
последње две за те намене дала је 860 милиона евра, а да било какве процене 
ефеката нема, подсећа члан Фискалног савета Никола Алтипармаков. 
“Србија као и добар део земаља у региону већ дужи низ година има ту негативну праксу, 
негативну конкуренцију да се утркују, не по пословном амбијенту, не по реформама, већ ко ће 
коме колико да плати по сваком запосленом”, истиче он. 
Од такве политике треба одустати, сматра економиста Пеђа Митровић и поручује да се треба 
окренути побољшању привредног амбијента. 
“Тај приступ је одрживији од овог субвенционисања, јер кад инвеститиру истекне субвеницја он 
неће стати на ноге него ће прегоаврати о новим субвенцијама”, истиче он. 
Колико је укупно субвенција Фијат добио - о томе се само спекулише јер уговор никада није 
објављен. Као што се спекулише и о томе да највећи српски извозник увелико планира да 
напусти Србију. 
Министар Кнежевић каже да нема ту информацију. “Уговор траје до 2018. године. Садашњи 
председник је кренуо са неким разговорима. Очекујем позитиван исход”, каже он. 
А у случају негативног исхода, у негативне последице по српску економију нико не сумња. 
 
 
 

http://rs.n1info.com/a283948/Biznis/Knezevic-o-zahtevima-strajkaca-Fijata.html
http://rs.n1info.com/a283948/Biznis/Knezevic-o-zahtevima-strajkaca-Fijata.html
http://rs.n1info.com/a284085/Biznis/Djordjevic-moli-radnike-Fijata-da-prekinu-strajk.html
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Министар: Радници Фијата да покажу мало љубави према Србији 
Извор:ФоНет 
 
Министар рада Зоран Ђорђевић изјавио је да нема информацију да компанија Фијат намерава 
да премести производњу из Србије, али је апеловао на раднике да прекину штрајк и што пре 
седну за преговарачки сто.  
Ђорђевић је новинарима у Дому Војске Србије рекао да нема информацију о томе да 
италијанска компанија планира да производњу из Крагујевца премесити у Пољску, али да 
свако има право да доноси одлуке у складу са својим пословним интересима. 
Он је нагласио да је свима у интересу да Фијат настави да ради у Србији и поручио да би 
запослени у крагујевачкој фабрици "у својим захтевима требало да покажу мало љубави према 
Србији". 
Министар им је упутио молбу да прекину штрајк, јер је то, како је нагласио, интерес и Града 
Крагујевца и Србије и око 10.000 запослених у кооперантским фирмама, које зависе од Фијата. 
Према његовим речима, Влада је урадила и више него што је реално могла, ступила је у 
контакт са штрајкачким одбором и пондила је више ствари, међу којима и да Град Крагујевац 
организује радницима превоз ноћу. 
Уз предлог да се изврши оптимизација радних места, Ђорђевић је истакао и да Влада Србије 
жели да преговара са радницима за столом, заједно са руководством Фијата, рекао је Ђорђевић. 
 

 
Синдикат Слога осудио притиске на штрајкаче у Фијату 
Извор:Бета 
 
Синдикат индустријских радника Слога осудио је притиске на раднике Фијата који штрајкују и 
посебно осудио синдикат Електропривреде Србије (ЕПС) који је позвао да се прекине штрајк.  
"Посебно осуђујемо срамни и антираднички позив синдиката ЕПС-а који је апеловао на колеге 
у Фијату да прекину штрајк, рекавши да рудари раде најтежи посао на високим температурама 
и да се због тога не жале", наводи се у саопштењу Слоге. 
Слога је оценила да такви позиви на прекид штрајка наносе дубоку штету целој радничкој 
класи у Србији, институцији синдикализма и руше "одавно пољуљано поверење у синдикате". 
Како су навели, синдикалци из ЕПС или не схватају да учествују у разбијању штрајка, или то 
намерно раде по нечијој директиви. 
Слога је позвала све штрајкаче у крагујевачком Фијату да не подлежу притисцима и наставе с 
обуставом рада док не почну преговори. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
 
 
Влада обезбедила 1,6 милијарди динара за вишак запослених у 
просвети  
Извор:Бета 

 

Синдикат образовања Србије саопштио је данас да је Влада обезбедила 1,6 милијарди динара за 
социјални програм за 1.200 запослених у просвети који су технолошки вишак. 
- По школским управама биће формиране радне подгрупе које ће пратити распоређивање 
технолошких вишкова за 2017/2018. годину у складу са Посебним колективним уговором за 
основне и средње школе и домове ученика - саопштио је данас Синдикат образовања Србије 
након састанка репрезентативних синдиката са министром просвете Младеном Шарчевићем. 
Додаје се и да су синдикати тражили повећање плата за ненаставно особље. 
- Синдикати су тражили да се за ненаставно особље са четвртим степеном ССС повећа зарада по 
Уредби Владе, на основу Закона о буџету. Министар је рекао да ће овај проблем бити решен 
системски доношењем закона о платама запослених у јавном сектору - наведено је у 
заједничком саопштењу Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у просвети. 
Додаје се да је министар навео и да ће коначна одлука о исплатама накнаде за годишњи одмор 
за 2014. годину бити донета у четвртак на седници Владе Србије. 
 
 

НА ЗДРАВИМ НОГАМА Смедеревска железара ове године ће 
произвести челик вредан 800 МИЛИОНА ДОЛАРА  
Аутор:С.Гаврић  
 
Железара Смедерево, коју је пре годину дана преузела кинеска "Хестил група", биће до краја 
године у плусу и то за 20 милиона евра. 
Руководство компаније планира да оствари производњу од два милиона тона челика, вредну 
око 800 милиона долара. То је најавио председник "Хестил групе" Ју Јонг који је допутовао у 
Србију да би се упознао са пословањем фабрике. 
Последњи званични подаци показују да је "Хестил" у мају ове године продао више од 120.000 
тона финалних челичних производа и остварио финансијски приход од око 77 милиона долара. 
Такође, за прва четири месеца смедеревска фабрика извезла је робу у вредности 183,2 милиона 
евра, што је двоструко више него у истом периоду 2016. године, односно пре доласка кинеске 
компаније. 
Само у мају железара произвела више од 120.000 тона  
Економски аналитичари сматрају да су Кинези на добром путу да српску челичану поставе на 
здраве ноге. Стручњак за стране инвестиције Милан Ковачевић каже да су ствари врло 
једноставне. 
- Железара вреди више од милијарду евра. Имала је велики дуг па њен капитал није ништа 
вредео. Али Кинези су купили имовину и кренули да производе лимове за Европу. То су велике 
предности, они немају камате, немају друге врсте трошкова... Чак и да не успеју, само би се 
смањивао њихов профит. Нема разлога за сумњу да они знају шта раде - каже Ковачевић и 
наглашава да је "Хестил" "огромна и способна компанија која има значајну сопствену 
технологију, али пре свега знање". 
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С њим се слаже и економиста Млађен Ковачевић. 
- Стање у Железари делује позитивно и обећавајуће, поготово када знамо у каквим је условима 
била фабрика пре доласка кинеских инвеститора. Кинези имају и интерес и могућности, 
њихове девизне резерве износе 3.300 милијарди долара, не знају шта ће са њима и где да их 
уложе - наводи Ковачевић. 
Он додаје да Кинези имају интерес да остану у Србији: 
- Верујем да имају озбиљне намере, они су доста инвестирали у Железару чим су дошли. Јако је 
важно да они могу да обезбеде пласман тих производа и то прво на њихово огромно тржиште. 
"Хестил" је прошле године уложио 120 милиона долара, а план је да у овој години инвестира 
исто толико. Задржао је око 5.000 запослених, а планира да запосли још радника, пре свих 
младе и стручне људе. Хестил је железару купио у априлу 2016. за 46 милиона евра. 
Пословање Железаре  
*износи у милионима евра 

Период  Добитак/Губитак  

2014.  -192,4  

2015.  -284,4  

2016.  +10,8  

Кинеско-српски индустријски парк на 500 хектара у Смедереву  
Министар привреде Горан Кнежевић потписао је јуче Меморандума о разумевању и развоју 
кинеско-српског индустријског парка са председником "Хестил групе" Ју Јонгом. Кинеско-
српски парк градиће се у Смедереву на око 500 хектара, а очекује се да у 2018. почети да 
функционише један део. 
- Имамо одлична искуства са кинеским инвеститорима и желимо да то продубимо на много 
вишем нивоу, попут Железаре и ове индустријске зоне која ће помоћи да кинески инвеститори 
са квалитетнијим пројектима дођу у Србију - рекао је Кнежевић. 
Брнабић и Деђианг у Железари  
Премијерка Ана Брнабић и председник сталног комитета 12. свекинеског народног конгреса 
НР Кине Џанг Деђианг обишли су јуче поподне Железару Смедерево и ТЕ Костолац Б. 
Претходно су Деђианг и председница Скупштине Србије Маја Гојковић потписали 
Меморандум о разумевању између два парламента. Они су поручили да су односи Србије и 
Кине на историјски високом нивоу и да су две земље спремне да и даље учвршћују сарадњу. 
 
 

Ако "Фијат" оде из Србије, 10.000 људи губи посао  
Аутор:Марко Ташковић 

 

Уколико се ускоро не нађе решење у вези са штрајком радника "Фијата", који траје већ три 
недеље, сви ће бити на губитку: чак 10.000 људи остаће без посла, а годишњи минус биће око 
30 милиона евра. 
Кризи у једној од најутицајнијих компанија у Србији не назире се крај, што би могло да има 
далекосежне последице, како по раднике "Фијата", тако и по целокупну привреду. Наиме, како 
истиче председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, та крагујевачка фирма учествује у 
извозу земље са осам одсто. 
- Само у региону Шумадије и Поморавља "Фијат" у извозу учествује са више од 57 одсто. У самој 
фабрици је 2.000 радника, а са кооперантским фирмама, транспортом и логистиком долази се 
до цифре од 10.000. Уколико се настави штрајк, транспортно-логистички губици били би на 
годишњем нивоу између 22 и 36 милиона евра - наглашава Чадеж. 
Како каже, дешавања у Крагујевцу негативно утичу и на имиџ Србије код страних инвеститора. 
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- Знамо да тренутно једна немачка компанија тражи место у Југоисточној Европи за 
производњу аутомобила. Србија сигурно неће бити високо на њиховој лествици због ових 
дешавања - истиче Чадеж и додаје да би најгори сценарио био би одлазак "Фијата" из 
Крагујевца. 
Такву могућност најавио је и економски саветник у Влади Владимир Круљ, наводећи да би 
"Фијат" могао да измести производњу у Пољску. 
- Било би добро да се дијалог представника радника са менаџментом те компаније што је 
могуће пре обнови. Поставља се питање ко заправо добија одустајањем од преговора. Зна се ко 
губи одустајањем од разговара, а то су радници, Град Крагујевац, цела Србија - наглашава 
Круљ. 
Уколико "Фијат" напусти Србију, радници ове фирме у Крагујевцу могли би да проживе слично 
искуство које су имали запослени у Железари у Смедереву након одласка америчке компаније 
"Ју Ес стил". Председник Самосталног синдиката Железаре Смедерево Синиша Прелић истиче 
да је то био врло тежак период за све запослене. 
- Била је то алармантна ситуација пошто нико није знао шта ће бити са железаром, а веома је 
тешко наћи новог инвеститора. На сву срећу, Влада се заузела за нас. На сличан начин се сада 
односи и према "Фијату" и због тога саветујем раднике у Крагујевцу да седну за сто. Штрајк 
јесте по закону, али не може вечно да траје - наглашава Прелић. 
Из штрајкачког одбора тврде да су менаџемент више пута позивали на договор, поштујући 

закон и колективни уговор  

Како сазнајемо из Владе Србије, радницима је гарантовано да ће се инсистирати на решавању 
свих њихових захтева. 
- Биће урађена анализа производног процеса и свих радних станица како би се, ако је потребно, 
олакшао производни процес радницима. У сарадњи са Градом Крагујевцом решиће се превоз 
радника у вечерњим часовима и то је потврдио и градоначелник. Такође, инсистираће се на 
увођењу бонуса ефикасности од 2017. године, који би се исплаћивао у фебруару сваке године за 
претходну годину, као и на додатном повећању плата. То је минимум што би Влада могла да 
испуни, али не може у овом тренутку да гарантује колики ће бити проценат повећања - каже 
наш извор из Владе. 
Рок за почетак преговора - 72 сата  
Како кажу у Влади, ако представници радника "Фијата" не седну за преговарачки сто у наредна 
72 сата, менаџмент те италијанске компаније ће кренути да тражи стратегију изласка из Србије. 
- Синдикати оваквим понашањем буквално гурају "Фијат" ка излазу из Србије. Тренутно 
радимо на 53 нова пројекта у вредности око 1,3 милијарде евра - како ће нас гледати и како да 
их убедимо да треба дођу баш код нас. 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" - наглашавају у Влади. 
Зашто не може плата од 45.000 динара?  
Штрајкачки одбор "Фијата" и даље не прекида обуставу рада и инсистира да Влада гарантује 
основну плату од 45.000 динара. Међутим, у Влади тврде да то не могу да гарантују. 
- То би значило узимање од свих осталих радника, то јест пореских обвезника Србије. На 
основну плату од 38.500 динара, коју имају данас, радници "Фијата" добијају и бонус за Нову 
годину, топли оброк и регрес, иако имају обезбеђену исхрану у кантини, и са још неким 
додацима то укупно износи између 42.000 и 43.000 динара основне плате. У последњих осам 
месеци "Фијат" је обезбедио два повећања плата - у новембру 2016. и марту 2017. На ову 
основну плату "Фијат" обезбеђује стипендије за основне и мастер студије за децу запослених и 
плаћа 20 одсто трошкова обданишта за децу - кажу у Влади и додају да колективни уговори 
који се преговарају између синдиката и послодавца гарантују радна места и услове и то значи 
да нема промена договорених услова у периоду трајања колективних уговора. 
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Брнабић: Наставићемо да се боримо за свако радно место  
Извор:Танјуг 
 
Влада Србије наставиће упорно да се бори за свако радно место, као што је то радила и у случају 
Железаре Смедерево, поручила је данас премијерка Ана Брнабић. 
Премијерка је посетила Железару заједно са председником Сталног комитета Свекинеског 
народног конгреса Кине Џанг Деђијанг и председником Хестил групе, која је власник 
Железаре, Ју Јонгом. 
- Изузетно ми је задовољство што сам у посети Железари која симболично представља стуб 
добре сарадњем, пријатељства и поверења - рекла је Брнабић на састанку са пословодством 
Железаре и Хестила групе, након што су сви заједно обишли Топлу ваљаоницу. 
Она је истакла да Железара представља и један од највећих успеха владе Александра Вучића. 
- “ Сви савети стручњака су били да Железару треба угасити и да после одласка Ју ес стила ту 
не постоји шанса да се нешто уради. Вучиће и његов тим су упркос томе били упорни да нађу 
партнера и да се сачувају радна места и економски развој који зависи од Железаре - навела је 
Брнабићева. 
Она је додала да је велика срећа била за владу што је управо Хестила постао партнер. 
- “ Ова влада ће наставити тако упорно да се бори за свако радно место и сваког партнера. 
Стојимо вам увек на располагању, дан и ноћ, сваки дан, за сваку подршку и сарадњу која буде 
потребна. Хвала вам што верујете у Смедерево и у све нас”  - поручила је премијерка. 
Председник Хестила Ју је рекао да је лична посета премијерке Брнабић Железари дала додатни 
импулс за даљи развој спске челичане. 
Он је поручио да ће Хестил наставити да развија српску железару како би поново постала понос 
српске индустрије. 
- “ Када сумирамо разлоге зашто је Железара радила у губицима, можемо рећи да су то 
економска криза од 2008. године, али и лоше управљање Ју ес стила, пошто та компанија није 
уложила у нову опрему, нити модернизацију технологије - навео је Ју. 
Он је истакао да је Хестила за само шест месци од преузимања Железаре направио профит. 
Србија за Кину представља кључно место за два пројекта, а оба су део једног глобалног. До 
септембра две државе формираће радне групе које ће радити на реализацији кинеско-српског 
индустријског парка пријатељства у Смедереву, сазнаје "Блиц". Смедерево ће играти далеко 
важнију улогу од индустријског парка - биће чвориште два крака кинеског пута свиле.  
Ју је нагласио да је Хестил обезбедио и најбољи систем за снабдевање проматеријала и да су 
усмерили клијенте на глобалном нивоу на српску железару. 
- “ Ми смо дали приоритет Железари у Смедереву што се тиче снабдевања проматеријалом, 
као и по питању клијената”  - навео је он и поновио да ће Железара сигурно остварити план да 
у 2017. има профит од 20 милиона евра. 
Према његовим речима, Хестил ће ове године инвестирати у Железару 120 милиона долара. 
- “ Планирамо да уложимо 120 милиона долара у побољсање структуре производње, да 
побољшамо коришћење енергије и да смањимо трошкове и побољшамо технологију”  - 
истакао је Ју. 
Џанг је изразио задовољство што Железара у Смедереву добро послује и што је то пример 
успешне сарадње две земље. 
Он је казао да је његов циљ да подстиче сарадњу два законодавна органа, као и пријатељства 
два народа и да је зато посетио Србију. 
У посети смедеревској Железари били су и председница Скупштине Србије Маја Гојковић, 
министри привреде Горан Кнежевић и рударства Александар Антић. 
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Влада Србије и кинески Хестил потписали су у априлу 2016. купопродајни уговор за Железару 
Смедерево, којим је та кинеска компанија преузела 98 имовинских целина Железаре за 46 
милиона евра. 
Уговор је у Железари Смедерево потписан у присуству премијера Александра Вучића и тада је 
најављено да ће инвестиција Хестила у Железару бити најмање 300 милиона евра и да ће бити 
задржано свих око 5.000 радника. 
Железара Смедерево је од 2012. године била у власништву државе, када је откупљена за 
симобличан један долар од америчког Ју ес стила који се повукао из Србије кад је услед кризе 
на тржишту челика почео да прави губитке. 
Хестил је прошле године у Железару уложио, такође, 120 милиона долара. 
Хестил је највећи произвођач челика у Азији, са годишњим производним капацитетом од 50 
милиона тона. 
Група је власник 37 високих пећи, од којих 23 високе пећи имају капацитет више од 1.000 
кубних метара, а у 2015. је произвела 47,8 милиона тона челика. 
Приходи Хестила у 2015. години су износили 43,7 милијарде долара. 
 
 

Радници Фијата у Крагујевцу настављају штрајк  
Извор:Бета 
 
Штрајкачи прве и друге смене у фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија одлучили су данас 
великом већином гласова да наставе протест, а за сутра је најављена протестна шетња од 
фабрике до зграде градске управе у Крагујевцу. 
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је на конференцији за новинаре да ће у 
уторак на протест изаћи друга смена док ће запослени у првој остати на радним местима, док 
ће у среду, 19. јула бити одржан велики скуп штрајкача уз позив радницима кооперантских и 
свих других фирми и грађанима да им се придруже. 
Марковић је рекао да претходних дана није било ни преговора ни састанака штрајкачког 
одбора са послодавцем и да се, како се изразио, једино оглашавао министар привреде Горан 
Кнежевић. 
- Изгледа да преговара само мањински са већинским акционаром, без штрајкачког одбора - 
рекао је Марковић и прецизирао да ће се штрајкачи сутра окупити у 10.00 испред фабрике и да 
ће у 10.30 кренути ка Скупштини града Крагујевца, док ће у среду у 11.00 бити одржан протест 
на тргу код градске скупштине. 
Он је додао да је из централе Савеза самосталних синдиката Србије добио информацију да је 
премијерка Ана Брнабић пренела председнику ШШ Љубисаву Орбовићу поруку компаније 
Фијат да ће сутра борд директора расправљати о даљој судбини фабрике у Крагујевцу, уз најаву 
да ће доћи до драстичног смањења производње и отпуштања око 320 радника. 
Марковић је рекао да је та порука пренета штрајкачима у обе смене и да је после тога донета 
одлука о наставку штрајка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

Вучић: Апел да се реши проблем у Фијату, ризици велики  
Извор:Танјуг 
 
Председник Србије Александар Вучић апеловао је данас на раднике Фијата и владу, иако је 
само мањински власник, да реше проблем у крагујевачкој компанији, јер даљи штрајк носи 
велике ризике. 
"„ Данас, када овде говоримо о лојалности радника компанијама, што је веома важан фактор 
за привлачење инвеститора, онда кажу: "А Крагујевац?"", рекао је Вучић, који борави у посети 
Вашингтону. 
Истакао је да нема много информација о томе шта се дешава, да зна да је од радника Фијата 
добио писмо, али да није стигао да се упозна са његовим садржајем, и додао: 
"Молим раднике, видео сам их када сам обилазио фабрику, реч је о добрим домаћинима и 
поштеним људима, и верујем да ће разумети своју улогу, као и владу, да предузму све мере које 
им стоје на располагању", рекао је Вучић. 
Истакао је да тема уопš те није питање ко је крив, већ је кључно са се мора наћи решење. 
Влада, додаје, нема превише могућности у својим рукама, јер је мањински власник, али је моли 
да учини све што може, подвукао је он. 
"„ Раднике молим да разумеју своју и нашу позицију, да разумеју позицију Србије. Они који би 
хтели сукобе између радника и владе, па се томе радују на политичкој сцени, ти не разумеју 
ништа", поручио је Вучић. 
Они, како је додао, не разумеју да раде у корист штете радника у Крагујевцу, и то не само 
радника у Фијату, већ у корист штете своје државе. 
"Никада такве политичаре нисам могао, нити ћу разумети", истакао је Вучић. 
Како је рекао, ускоро се враћа у Београд и замолио је све актере да имају разумевања и да добро 
разумеју значај последица које све ово може да има не само по раднике Фијата и Фијат, већ по 
Крагујевац и целу земљу. 
 

 
Ђорђевић: Фијат може у свом интетесу да одлучи да измести 
производњу  
Извор:Бета  

 
Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је данас да је Влада Србије у случају штрајка радника 
фабрике Фијат Крајслер аутомобили Србија урадила више него што је било реално могуће и 
изразио очекивање да ће радници прекинути штрајк јер то наноси штету не само њима, 
фабрици, Граду Крагујевцу, кооперантима већ и доласку нових инвеститора који гледају и како 
се радници понашају. 
Ђорђевић је на конференцији за новинаре у Дому Војске, након што се састао са 
представницима Центар за социјални рад, рекао да нема информације да Фијат планира да 
измести производњу у Пољску, али је додао да свака компанија, па и Фијат може у сопственом 
интересу да донесе одлуку о томе да ли ће напустити Србију. 
- Нема информација да Фијат одлази из Србије, али у приватном послу свако гледа свој 
интерес. Ово није добро ни за будуће инвеститоре који треба да отварају фабрике у Србији, 
наши радници су познати као марљиви и ја се надам да ће се штрајк прекинути и овим путем и 
апелујем да се то деси - навео је Ђорђевић. 
Према његовим речима, интерес преговарања с Фијатом и проналазак решења представља 
интерес радника, града Крагујевца и целе Србије. 
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- Ступили смо у контакт са штрајкачким одборима, организовали ноћни превоз уз помоћ Града 
Крагујевца, осигурали да се у фебруару добијају бонуси за претходну годину, да се уради 
оптимизација радних места как би се запослили нови радници и растеретили запослени. Влада 
је показала разумевање, сад је ред на радницима да учине исто - рекао је Ђорђевић и додао да 
је свима у интересу да Фијат настави да ради у Србији. 
Министар је оценио да је ситуација гора из дана у дан и додао да од производње зависи и 
10.000 радника коопераната. 
- Сигурно ће се наћи решење, јер је свима у интересу да наставе да раде. Радници треба да 
покажу више солидарности и љубави за све грађане Србије и да седну за преговарачки сто - 
навео је Ђорђевић. 
 

 

 
 

ЗАБРИНУТОСТ ЗБОГ ШТРАЈКА У "ФИЈАТУ" Престаните или ћемо сви 
пропасти!  
Аутор: Ивана Жигић  

 

Евентуални одлазак „Фијата” из Србије, који се помиње као могућност због штрајка радника, 
значио би велики губитак за обе стране - и за нашу државу, и за ту италијанску компанију, 
сматрају стручњаци. 
Они напомињу да „Фијат” ни у једној другој земљи не би могао да добије тако издашне и 
повољне услове какве му је дала Србија, али и да би његови кооперанти у нашој земљи 
претрпели велике губитке, као и запослени. 
Поједини кооперанти „Фијата” у Србији већ су изразили забринутост због тренутног застоја у 
раду у тој фирми, па се тако јуче Индустријски синдикат компаније „Дрекслмајер Аутомотиве” 
из Зрењанина обратио Министарству привреде. 
- Забринути смо самом дужином трајања штрајка и могућим последицама по окончању 
штрајка, а које могу бити погубне за све, не само за запослене у „Фијату” већ и за кооперанте 
попут нас. Подржавамо мере и напоре Владе Србије о чувању радних места у ауто-индустрији, 
те се залажемо за заједнички циљ, који ће довести до доласка нових инвеститора и проширења 
ове гране индустрије. Овим путем молимо да се нађе решење за прекид штрајка и приступи 
преговорима у што краћем року - навели су у тој компанији. 
Да би и радници и пословодство „Фијата” требало да мало попусте, сматра економиста 
Љубомир Маџар. 
- Нејасно је да пословодство „Фијата” толико затеже, а добија дебеле субвенције од државе. 
Ипак, ни запослени ми нису јасни, у земљи у којој је незапосленост велика и рад јефтин њихове 
плате су ипак изнад републичког просека. Траже више него што тржишна ситуација диктира и 
дозвољава. Но верујем да су обе стране заинтересоване да тај пројекат опстане овде јер, с једне 
стране, „Фијат” у Пољској, рецимо, не би добио боље услове него што има овде, а и у случају 
одласка те фирме права катастрофа би могла задесити Крагујевац - истиче Маџар за „Ало”. 
Економиста Млађан Ковачевић напомиње да је „Фијат” у озбиљној кризи. 
- Сам „Фијат” је у врло озбиљној кризи. Наиме, када су се спојили са „Крајслером”, очито се 
нису усрећили, а такође су били троми у прављењу новог аутомобила. Резултат тога је и ова 
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ситуација у Крагујевцу, иако је наша држава урадила све да он остане - напомиње за „Ало!” 
Ковачевић. 
Истовремено, додаје, извесно је да би евентуални одлазак „Фијата” из Србије имао негативне 
последице. 
- Доста коопераната ће страдати ако „Фијат” оде, очито ће се наћи у великим невољама - 
закључује Ковачевић. Према проценама, само логистика и шпедиција могле би имати 
годишњи губитак од око 30 милиона евра. 
Синдикат ЕПС-а: Ми смо у руднику, па се не жалимо 
Председник синдиката радника ЕПС-а Милан Ђорђевић апеловао је јуче на колеге у „Фијату” 
да прекину штрајк и започну преговоре са руководством. - Ситуација није нимало наивна, те 
апелујем да колеге из „Фијата” хитно седну за сто. Истовремено, непримерено је то што 
руководство „Фијата” неће да преговара док је штрајк у току, али такође је и штрајк од већ 
скоро 20 дана ипак превише - поручио је он, те подсетио да радници на подземној 
експлоатацији, које његов синдикат представља, раде најтежи - рударски посао по 365 дана у 
години, на температурама које су достизале и до 64 степени на угљеним етажама, али се, каже, 
не жале. 
 

 

 
 

Кнежевић очекује договор са синдикатом Фијата Србија  
Извор:Танјуг 
 
Министар приведе Горан Кнежевић изјавио је данас да влада има гаранције даће радници 
крагујевачког Фијат Србија прихватити део пнуђеног договора, као и да влада нема 
информацију да ће Италијани производњу изместити у Пољску. 
Запослени у крагујевачком Фијату су две већ 20 дана у штрајку, а Кнежевић каже да су 
премијерка Ана Брнабић и он у непрестаном контакту са руководством фабрике и 
запосленицима и да су им 24 сата на располагању за разговор. 
Кнежевић је међутим напоменуо да што се материјалних захтева тиче, синдикат мора да 
договора са менаџментом италијанског Фијата. 
Министар је новинарима у Министарству привреде рекао да је запосленима у штрајку понуђен 
Меморандум који су они одбили. 
„Време нам цури, имамо велику штету, фабрика не ради већ 20 дана, то је штета за целу Србију 
и све грађане“, рекао је Кнежевић и додао да су радници на потезу. 
Упитан да ли су тачни наводи да постоји могућност да се производња измести у Пољску, 
Кнежевић је рекао да влада нема такве информације. 
„Уговор је потписан до 2018. године, очекујемо да се разговори наставе и да имају позитиван 
исход“, закључио је Кнежевић. 
 

 


