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Железара у плусу без помоћи државе 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Брисел је водио истрагу против смедеревског „Хестила”, а никада није покренуо поступак због 

субвенција „Фијату” 

Иако је Влада Србије од Крагујевца само за италијански „Фијат” направила мали порески рај, 
Европска комисија никада није покренула истрагу против овог произвођача аутомобила. Због 
сумње да је челик из Смедерева продаван испод цене и да се тиме наноси озбиљна штета 
европском тржишту челика, званични Брисел је 7. јула 2016. покренуо истрагу против Србије. 
По свему судећи, на овај процес биће стављена тачка, јер је председник Александар Вучић 
изјавио да има добре вести из Брисела и да ће истрага против Србије због дампинг цена челика 
бити обустављена. 
И док је, када је о Кинезима реч, Брисел чак евидентирао извоз из Србије, у случају „Фијата” 
никада за протеклих девет година није покренута истрага због сумње да се државним 
субвенционисањем ове компаније озбиљно угрожава европска ауто-индустрија. 
 

 
Брнабић и радници постигли договор, штрајк обустављен 
Извор:Танјуг 
 
КРАГУЈЕВАЦ - Премијерка Ана Брнабић је данас касно по подне постигла је договор са 
штрајкачима у крагујевачком Фијату о престанку штрајка и започињању преговора. 
Премијерка је иза затворених врата више од два сата разговарала са представницима 
штрајкача у „ФЦА Србија” где је производња била обустављана 27. јуна. 
На састанку одржаном у Скупштини Града Крагујевца договорено је и да сутра у подне у Влади 
Србије почну преговори са послодавцем. 
Ана Брнабић је, на конференцији за штампу, захвалила радницима и најавила да ће Влада у 
преговорима учинити све што је у њеној моћи. 
„Драго ми је да кажем да је састанак био успешан, да је сутра радни дан и да сутра у 12 крећемо 
у преговоре са Фијатом у Влади Републике Србије”, рекла је она. 
Брнабић је истакла да ће она организовати и бити присутна на преговорима зато што јој је 
важно да одржи обећање које је дала радницима и синдикатима, да будем ту са њима док 
разговарамо са Фијатом. 
„Не могу да гарантујем шта ћемо добити, рекла сам да влада као мањински партнер не може да 
гарантује шта ће добити”, истакла је премијерка. 
Оно што може да гарантује, како је истакла, јесте да ће бити све време уз раднике и да ће 
заједно преговарати, и да ће уз њих бити Влада Србије. 
Брнабић је напоменула да ће са својим тимом, пре свега са министром привреде Гораном 
Кнежевићем, инсистирати да се испуни што више захтева синдиката. 
„Видећемо шта ћемо добити, али синдикати су већ победили у томе да је Влада ти за њих”, 
рекла је премијерка. 
Она је подсетила је да је пре овога била министар државне управе и локалне самоуправе и да 
није знала за многе проблеме са којима су се суочавали радници у „Фијату”. 

http://www.politika.rs/
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Према њеним речима, пуно проблема има везе производним процесом, и може да се реши са 
неким средњим менаџментом, али то је свакако нешто што је ескалирало и о чему влада као 
мањински власник треба да разговара са већинским власником. 
„Мислим да Влада треба да у надзорном одбору има људе који ће много више и много чешће да 
обавештавају нас у Влади о томе шта се дешава у 'Фијату'“, напоменула Брнабић. 
Она је, поред радника и синдиката који су, како је рекла, показали упорност и храброст, 
захвалила и руководству „Фијата”, са којима је током дана штрајка имала разговоре и молила 
их за стрпљење. 
„Молила сам их за стрпљење док не видимо шта ћемо да урадимо зато што је 'Фијат' важан за 
целу Србију, важан је и за ове раднике, важан је и за Крагујевац, важан је и за кооперанте, 
важан је и за нас као Владу Србије, важан је и за економију Србије”, истакла је премијерка 
Брнабић. 
Она је додала да ће се, због тога, као председница Владе много више посветити „Фијату” „зато 
што то дугујем и свим овим људима, стварно дивним људима”. 
„Имали смо тежак састанак, али некако састанак који је мени пуно значио, у коме су и они 
показали стварно пуно разумевања и пуно стрпљења”, додала је Брнабићева.  
Марковић: Сутра је у Фијату радни дан 
КРАГУЈЕВАЦ - Председник Штрајкачког одбора Фијата Зоран Марковић изјавио је да се 
отказује протест који је био заказан за сутра и позвао је све раднике „Фијата” да тог дана дођу 
на своја радна места. 
Он је рекао да су синдикат и штрајкачки одбор, после састанка са премијерком Аном Брнабић, 
фабрике „ФЦА Србија” одлучили да прекину штрајк и наставе разговоре са представницима 
компаније и Владом Србије на највишем нивоу. 
За сутра заказаног протеста испред Скупштине Града Крагујевца у 11 сати неће бити, нагласио 
је Марковић на конференцији за штампу, после састанка са председницом Владе Србије. 
Премијерка Брнабић је постигла је договор са штрајкачима у крагујевачком Фијату о престанку 
штрајка и започињању преговора. Она је иза затворених врата више од два сата разговарала са 
представницима штрајкача у „ФЦА Србија” где је производња била обустављана 27. јуна. 
На састанку одржаном у Скупштини Града Крагујевца договорено је и да сутра у подне у Влади 
Србије почну преговори са послодавцем. 
Марковић је истакао да одлука о прекиду штрајка није пораз, како ће неки да то 
представе.„Путем медија желим да обавестим све драге колеге и колегинице да ово није пораз, 
јер многи ће тако то да представљају, поједини који су тражили да идемо до краја. Крај није 
одлазак 'Фијата', крај је да нам се поправе услови рада, наше зараде, она наша четири захтева”, 
рекао је Марковић. 
Према његовим речима, сада је битно да се разговарало, „да је премијерка на нашој страни и да 
ће и сутра и наредних дана да буде са нама - на истој смо страни”. 
Према његовим речима, радници су били јединствени до задњег тренутка и „морали су да 
натерају компанију Фијат да поштује позитивне прописе Републике Србије”.„Ово јесте преседан 
у синдикалној борби, да се штрајк заврши без договора, али смо добили могућност да 
преговарамо за све што смо се борили свих ових 16 дана”, рекао је Марковић. 
Он је додао да ће бити незадовољних, али је истакао да је „сутра радни дан” и да очекује „брзе и 
јасне преговоре”.„Надам се и верујем да ће ово на крају да буде добар резултат. Показали смо 
да желимо да 'Фијат' и даље послује”, рекао је Марковић.  
Брнабић у Крагујевцу разговара са радницима Фијата 
КРАГУЈЕВАЦ - Председница Владе Србије Ана Брнабић у Крагујевцу разговара са радницима 
Фијата, који су у штрајку од 27. јуна. 
Састанак, који је почео око 19.30 сати, одржава се у зграду Скупштине Крагујевца. 
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Председник Синдиката Независност у Фијату Зоран Станић рекао је раније Танјугу да траже да 
премијерка Ана Брнабић што пре оформи преговарачки тим или кризни штаб који би 
посредовао између менаџмента и Штрајкачког одбора. 
Премијерка је претходно рекла да ће Влада Србије наставити да се бори за радна места у 
Фијату, али да сумња у добре намере Штрајкачког одбора који тражи да им влада гарантује 
нету зараду од 45.000 динара, а то је немогуће испунити. 
Због тога, каже премијерка, хајде да разговарамо, те да је ту за раднике, не и за Штрајкачки 
одбор, али да Влада свакако неће одустати од Фијата.  
Брнабић: Хајде да преговарамо, ту сам за раднике, не за Штрајкачки одбор 
Влада Србије ће наставити да се бори за радна места у Фијату, али сумња у добре намере 
Штрајкачког одбора који тражи да им влада гарантује нето зараду од 45.000 динара, а то је 
немогуће испунити, каже премијерка Ана Брнабић. 
Због тога каже - хајде да разговарамо, те да је ту за раднике, не и за Штрајкачки одбор, али да 
Влада свакако неће одустати од Фијата. 
КРАГУЈЕВАЦ – Радници Фијата су данас затражили да премијерка Ана Брнабић дође у 

Крагујевац на разговоре и да што пре оформи преговарачки тим или кризни штаб који би 

посредовао између менаџмента и Штрајкачког одбора, изјавио је председник Синдиката 

Независност у Фијату Зоран Станић.Он је казао Танјугу да је око 300 радника друге смене, 

пошто је прва штрајковала на радном месту, прошетало до Скупштине Крагујевца и затражило 

од градоначелника да то пренесе премијерки Брнабић.Станић је додао да и радници прве 

смене подржавају одлуку Штрајкачког одбора да премијерка дође на разговоре.РТС јавља да у 

Штрајкачком одбору демантују да је протест исполитозован, јер су, како наводе, преговори са 

пословодством прекинути 21. јуна, након чега је донета одлука да се крене у штрајк. 

Брнабић је данас на конференцији за новинаре, а после састанка са ХБИС групом, рекла да ће 
се влада за Фијат борити као што се борила за Железару Смедерево, али да штрајкаеки одбор 
траже немогуће, односно оно што влада не може да испуни. 
„Влада законски не може да гарантује да минимална нето зарада буде 45.000 динара”, 
појаснила је премијерка. 
Додала је да су штрајкачи испоставили влади и нови захтев, а то је да добију 20.000 динара као 
накнаду што су штрајковали, што је, каже, такође немогуће испунити. 
Брнабић истиче да без обзира на све остаје спремна за разговоре са радницима када год они 
одлуче. 
Подсетила је такође да је успех у Железари Смедерево јасна порука и руководству Фијата - да 
влада неће одустати као што није одустала ни од железаре. 
„Смедерево је фантастичан пример да у владу треба да се верује и да ће влада обаћања 
испунити и да ће залећи за своје рандике. И када нико не верује у будућност влада верује”, 
поручила је Брнабић. 
Наводећи да је са Штрајкачким одбором разговарала кад год су хтели, да се то дешавало и иза 
поноћи, Брнабић је приметила да је некоректно што се након тога појави саопштење тог истог 
одбора о томе како влада разговара са радницима преко медија. 
„И ту смо били толеранти, оћутали смо и дали нову шансу”, рекла је премиојерка те поручила 
да управо зато сада хоће да разговара са радницима. 
Влада је, како је напоменула, пристала да изађе у сусрет у вези са свим захтевима радника, али 
не може да гарантује колики ће бити процент повећања плата, због чега се она пита постоји ли 
добра намера у потезима штрајкача. 
Подсећа, наиме, да су синдикати водили преговоре од 9. до 21. јуна о новом колективном 
уговору, те да су их сами напустили и одлучили да почну штрајк. 
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Подсећа и да се један синдикат није ни одазвао на разговор са владом нити је дао било какво 
објашњење. 
Такође, додаје, Фијат њој раније није дозволио да уђе у погоне фабрике у Крагујевцу са 
образложењем да су радници бесни. 
„Хајде да преговарамо. Ту сам за раднике и ноћи и викендом, не за Штрајкачки одбор, пошто 
са њима комуникација није у најбољој намери”, рекла је Брнабић закључивши да јој се чини да 
није постојала влада која је тако искрено и отвореног срца радила на очувању радних места.  
 

 
 

 
 

Прва смена на радним местима – покренута производња у "Фијату" 
Припремила Зорица Ковачевић 

 
Радници крагујевачког "Фијата" од јутрос су поново на радним местима. После штрајка, који је 
трајао 17 радних дана, на састанку са председницом Владе Аном Брнабић договорено је да се 
протест прекине и почну преговори са менаџментом "Фијата". Данас у подне, у Влади Србије, 
како је најављено, почињу разговори штрајкачког одбора са руководством компаније "Фијат 
Крајслер аутомобили Србија", којима ће присуствовати и премијерка Брнабић. 
У "Фијатовој" фабрици у Крагујевцу јутрос је покренута производња. Прва смена у погонима је 
од шест, а друга долази у 14 сати. Прекид штрајка није пораз, сматра председник Штрајкачког 
одбора Зоран Марковић, већ шанса да се за преговарачким столом синдикат избори за 
радничке захтеве. 
"Крај није одлазак из 'Фијата', крај је да нам се поправе услови рада, наше зараде, она наша 
четири захтева. Једини начин који смо сада са премијерком успели да постигнемо, да знају сви 
да смо добили обећање и уверавање премијерке да ће сутра и у наредном периоду да буде 
заједно са нама, на истој смо страни – да у Крагујевцу 'Фијат' послује у складу са позитивним 
прописима", рекао је јуче председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић. 
Са Штрајкачким одбором преговараће највиши ниво менаџмента "Фијата". Премијерка Србије 
је обећала да ће Влада учинити све што је у њеној моћи да помогне. Захвалила се руководству 
"Фијата" са којим је све време била у контакту и покушавала да постигне компромис. 
"Силвија Вернети и господин Алтавила су увек били спремни за разговор, макар са мном. 
Молила сам их за стрпљење док не видимо шта ћемо да урадимо, зато што је 'Фијат' важан за 
Србију, важан је за целу Србију, важан је и за ове раднике, важан је за Крагујевац, важан је и за 
кооперанте, важан је за нас као Владу Србије, важан је за економију и због тога ћемо и ја ћу се 
много више посветити 'Фијату' као предсеница Владе, зато што дугујем и свим овим људима", 
рекла је премијерка Ана Брнабић. 
На преговорима у Влади Србије радници "Фијата" бориће се за испуњење четири захтева – 
повећање плата на 50.000 динара, исплату бонуса ефикасности као у другим "Фијатовим" 
фабрикама, реорганизацију производње и исплату трошкова превоза ван радног времена. 
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Радници ваљевског "Горења" одустали од штрајка 
Извор: РТС 
 
Преговори радника и менаџмента ваљевског "Горења" завршени су успешно. Постигнут је 
договор о повећању зарада, па су радници одустали од најављеног штрајка. 
Представници радника прихватили су нову понуду менаџмента о износу повећања плата. 
Како незванично сазнајемо, договорено је да зараде свим радницима у производњи буду 
повећане за 3.000 динара. 
Сви запослени добиће повећање топлог оброка за 1.000 динара. За јул, због отежаних услова 
рада, радницима у производњи биће исплаћена и раније договорена једнократна накнада од 
3.000 динара. 
Споразумом који су потписали представници Синдиката и менаџмента ваљевског "Горења", 
договорено је и да се успостави социјални дијалог како би се решила сва отворена питања. 
Представници радника у петак су одбили предлог менаџмента да повећање плата буде 
различито, у зависности од висине зарада. 
Радници су инсистирали да повећање зарада у истом износу добију сви запослени у 
производњи. На почетку преговора, тражили су повећање од 5.000 динара. 
 
 

Председник Штрајкачког одбора "Фијата": Протест није 
исполитизован 
Извештај Невенке Ђелић 

 

После јучерашње одлуке да наставе штрајк, неколико стотина радника друге смене у 
крагујевачком "Фијату" одржало је протесну шетњу до Скупштине града. Од градоначелника 
Радомира Николића траже да им каже има ли одговора на писмо које су прошле седмице 
упутили председнику Србије Александру Вучићу. 
У писму Александру Вучићу радници апелују да председник утиче на "Фијат" да поштује законе 
Србије и отпочне преговоре са радницима. 
То је захтев од кога, како кажу, неће одустати. Премијерку Ану Брнабић позивају да дође у 
фабрику и да направи кризни тим који ће преговарати са штрајкачима и пословодством. 
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић демантовао је наводе премијерке да је 
просечна плата производних радника 42.000 динара, већ, како каже, износи око 36.000. 
Од Владе очекују да посредује, али преговори са руководством "Фијата" предуслов су за прекид 
штрајка. Додаје да радници не пристају да буду најјефтинија радна снага у Европи. 
У Штрајкачком одбору демантују да је протест исполитозован јер су преговори са 
пословодством прекинути 21. јуна, а након тога је донета одлука да се крене у штрајк. 
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Радницима Горења испуњени захтеви, повећане плате 
Извор:Танјуг 

 

ВАЉЕВО: Радници ваљевског "Горења" прихватили су нову понуду менаџмента о износу 

повећања плата и одустали су од најављеног штрајка, сазнаје данас РТС. 

Договорено је да зараде свим радницима у производњи буду повећане за 3.000 динара, сви 
запослени ће добити повећање топлог оброка за 1.000 динара, док ће, за месец јул, због 
отежаних услова рада, радницима у производњи бити исплаћена и раније договорена 
једнократна накнада од 3.000 динара. 
Споразум су потписали представници Синдиката и менаџмента ваљевског "Горења", а њиме је 
договорено и да се успостави социјални дијалог како би се решила сва отворена питања. 
 
 

Марковић: Сутра је у Фијату радни дан  
Извор: Танјуг 

 

КРАГУЈЕВАЦ: Председник Штрајкачког одбора Фијата Зоран Марковић изјавио је да се 

отказује протест који је био заказан за сутра и позвао је све раднике "Фијата" да тог дана дођу 

на своја радна места. 

Он је рекао да су синдикат и штрајкачки одбор, после састанка са премијерком Аном Брнабић, 
фабрике "ФЦА Србија" одлучили да прекину штрајк и наставе разговоре са представницима 
компаније и Владом Србије на највишем нивоу. 
За сутра заказаног протеста испред Скупштине Града Крагујевца у 11 сати неће бити, нагласио 
је Марковић на конференцији за штампу, после састанка са председницом Владе Србије. 
Премијерка Брнабић је постигла је договор са штрајкачима у крагујевачком Фијату о престанку 
штајка и започињању преговора. Она је иза затворених врата више од два сата разговарала са 
представницима штрајкача у "ФЦА Србија" где је производња била обустављана 27. јуна.  
На састанку одржаном у Скупштини Града Крагујевца договорено је и да сутра у подне у Влади 
Србије почну преговори са послодавцем.Марковић је истакао да одлука о прекиду штрајка није 
пораз, како ће неки да то представе. 
"Путем медија желим да обавестим све драге колеге и колегинице да ово није пораз, јер многи 
ће тако то да представљају, поједни који су тражили да идемо до краја. Крај није одлазак 
''Фијата'', крај је да нам се поправе услови рада, наше зараде, она наша четири захтева", рекао је 
Марковић. 
Према његовим речима, сада је битно да се разговарало, "да је премијерка на нашој страни и да 
ће и сутра и наредних дана да буде са нама - на истој смо страни".Према његовим речима, 
радници су били јединствени до задњег тренутка и "морали су да натерају компанију Фијат да 
поштује позитивне прописе Републике Србије". 
"Ово јесте преседан у синдикалној борби, да се штрајк заврши без договора, али смо добили 
могућност да преговарамо за све што смо се борили свих ових 16 дана", рекао је Марковић.Он је 
додао да ће бити незадовољних, али је истакао да је "сутра радни дан" и да очекује "брзе и јасне 
преговоре". 
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"Надам се и верујем да ће ово на крају да буде добар резултат. Показали смо да желимо да 
''Фијат'' и даље послује", рекао је Марковић. 
 

 

 
 

Брнабић у Крагујевцу: Договорен прекид штрајка 
Пише: Данас Онлине - З. Р. 
 
Премијерка Ана Брнабић и радници фабрике Фијат у Крагујевцу договорили су вечерас на 
састанку прекид штрајка од сутра. Преговори се настављу сутра у подне у Влади Србије. 
Ана Брнабић је, на конференцији за медије у Крагујевцу, рекла да је разговор са 
представницима радника био успешан и најавила да ће сутра бити радни дан у "Фијату". 
Премијерка је, после састанка у Скупштини Града Крагујевца, рекла и да је договорено да сутра 
почну преговори са руководством фабрике "Фијат", преноси РТС. 
"Драго ми је да кажем да је састанак био успешан и да је сутра радни дан и да сутра у 12 сати 
крећемо у преговоре са 'Фијатом' у Влади. Ја ћу организовати преговоре и бити присутна на 
преговорима зато што ми је важно да одржим обећање које сам дала радницима и 
синдикатима, да будем ту са њима док преговарамо са 'Фијатом'", истакла је Брнабић. 
Нагласила је да ће Влада учинити све што је у њеној моћи, али да не може да гарантује који 
захтеви ће бити испуњени. "Не могу да гарантујем шта ћемо добити, рекла сам да Влада као 
мањински партнер не може да гарантује шта ћемо добити, али могу да вам гарантујем да ћу 
бити ту све време уз вас и да ћемо заједно преговарати", поручила је Брнабићева радницима. 
Додала је да ће са својим тимом и министром привреде Гораном Кнежевићем инсистирати да 
што више захтева буде испуњено. "Видећемо шта ћемо добити, али синдикати су већ победили 
у томе да је Влада уз њих", рекла је премијерка. 
Подсетила је да је пре овога била министрака државне управе и локалне самоуправе и навела 
да није знала за многе проблеме са којима су се суочавали радници у "Фијату". "Пуно проблема 
има са производним процесом, пуно тога може да се реши са неким средњим менаџментом, 
али свакако нешто што је ескалирало и о чему ми као мањински власник треба да разговарамо 
са већинским власником је да мислим да Влада треба да у надзорном одбору има људе који ће 
много више и много чешће да обавештавају нас у Влади о томе шта се дешава у 'Фијату'", 
указала је премијерка, преноси РТС. 
Захвалила се и руководству "Фијата", са којима је, како каже, током дана штрајка имала 
разговоре и молила их за стрпљење. "Поред радника и синдиката који су показали своју 
упорност и храброст, ја ипак морам да кажем да се захваљујем и 'Фијату' зато што сам ових дана 
имала разговоре и са Силвијом Вернети и са господином (Алфредом) Алтавилом и да су они 
увек били спремни за разговор, макар са мном. Молила сам их за стрпљење док не видимо шта 
ћемо да урадимо зато што је 'Фијат' важан за целу Србију, важан је за ове раднике, важан је за 
Крагујевац, важан је за кооперанте, важан је за нас као Владу Србије, важан је за економију 
Србије", напоменула је Брнабић. 
"Због тога ћу се много више посветити 'Фијату' као председница Владе зато што то дугујем и 
свим овим људима, стварно дивним људима. Имали смо тежак састанак, али некако састанак 
који је мени пуно значио, где су они показали стварно много разумевања и пуно стрпљења", 
објаснила је Брнабић. 
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је да се отказује протест који је био 
заказан за сутра и позвао је све раднике "Фијата" да сутра буду на својим радним местима. 
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"Желимо да Фијат и даље послује у Крагујевцу. Оваква одлука је донета јер Скупштина 
Самосталног синдиката ФЦА жели да Фијат и даље шпослује у нашем граду", рекао је 
Марковић. 
Он је додао да "ово није пораз већ отварање могућности да нам се поправе зараде и испуне сва 
четири наша захтева". "Јесте ово један преседан у синдикалној борби да синдикат прекида 
штрајк без постигнутог договора, али са могућношћу да преговара и да добије све оно за шта 
смо се борили током генералног штрајка", рекао је Марковић. 
Како ће на вечерашњу одлуку Скупштине самосталног синдиката о прекиду штрајка у ФЦА 
Србија да реагују радници компаније, али и остали фабрички синдикати (има их још четири), 
видеће се већ током сутрашњег дана. После вечерашњег састанка са Брнабић опстало је нејасно 
и да ли ће радници који три недеље нису радили бити кажњени тако што за време проведено у 
штрајку неће добити ни динара,или ће, пак, примити некакву плату и за период од 27. јуна. 
Очекује се да ће Штрајкачки одбор током преговора да отвори и питање одговорности 
менаџмента ФЦА Србија за незавидну ситуацију у тој компанији, пошто запослени у 
крагујевачкој фабрици нису незадовољни једино због ниских зарада. Напротив, огорчени су на 
локални менаџмент, како онај у Крагујевцу, тако и онај његов део у Београду, због лоше 
организације производње и других послова у фабрици. До пре три године док су ФЦА Србија 
претежно водили Изталијани, ситуација у компанији је, тврде и вечерас саговорници нашег 
листа, била одлична. Чим су Италијани отишли, тврде, “све је кренуло низбрдо”. 
Вечерашњој одлуци о птекиду штрајка, претходио је нови протест дела запослених у ФЦА 
Србија испред зграде градске управе, са којег су премијерки Брнабић поручили да формира 
преговарачки тим или кризни штаб за преговоре са Фијатом, те да одмах дође у Крагујевац. 
 

 

У Горењу договорено повећање зарада 
Пише: Данас Онлине 
 
Радници и менаџмент фабрике расхладних уређаја Горење Ваљево постигли су данас договор о 
повећању зарада за 3.000 динара за све раднике у производњи и за оне који су директно везани 
за производњум јавља локални портал Колубарске.рс. 
Договорено је и да износ за топли оброк буде увећан за 1.000 динара, док ће остали запослени 
добити само увећан топли оброк. 
Како наводе извори онлине новина Колубарске.рс, договор су потписали један од директора 
Горења Симон Кумер и представник Синдиката фабрике расхладних уређаја Слободан 
Станојловић. Према ранијем договору, поред повећања зарада, свим радницима у производњи 
биће исплаћена једнократна накнада од 3.000 динара за отежане услове рада, коју ће примити 
уз јулску зараду. 
Колубарске преносе да су радници на данашњим преговорима инсистирали да повећање 
зарада у истом износу добију сви запослени у производњи, њих 965, а не да то повећање буде 
различито у зависности од висине примања, како је то менаџмент предложио у петак. 
Прихваћена је понуда менаџмента да за топли оброк добију по 1.000 динара више и то сви 
запослени, тако да ће уместо досадашњих 1.300 динара за топли оброк бити исплаћено 2.376 
днара. 
Горење у Ваљеву послује десет година и за то време произведено је пет милиона фрижидера и 
замрзивача намењем првенствено иностраном тржишту. 
 
 
 
 

http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=351429&title=%c5%a0trajka%c4%8di+pozvali+premijerku+u+Kragujevac
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=351429&title=%c5%a0trajka%c4%8di+pozvali+premijerku+u+Kragujevac
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=351429&title=%c5%a0trajka%c4%8di+pozvali+premijerku+u+Kragujevac
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Вукомановић: Доста су радници крварили за отаџбину 
Пише: Б. Ј. 
 
Љубав према отаџбини не подразумева тежак рад за малу плату. Патриотизам је нешто друго. 
Министар Ђорђевић је очигледно у својој министарској ташни приликом селидбе у нови ресор 
понео говор из свог бившег војног ресора. 
То је истакла посланица Дијана Вукомановић за портал КоментарПресс, поводом изјаве 
министра за рада Зорана Ђорђевића да радници Фијата из љубави према Србији треба да 
обуставе штрајк. 
Она је додала да времена јесу тешка, али доста су радници и сељаци масовно крварили за 
отаџбину у рату. „Ред би био да барем у миру не морају да се жртвују и да на послу "гину" за 
малу плату“, рекла је Вукомановић. 
Урош Пипер из тима Вука Јеремића изјавио је за КоментарПресс да би боље било да министар 
Ђорђевић решава питање трагичних злочина у Центрима за социјални рад, чији смо сведоци 
последњих дана, уместо што штрајк у Фијату. 
„Италијанска компанија није приватна фирма која је самостално дошла у Србију, већ иза тог 
доласка стоји наша држава и зато сада не сме да окрене леђа радницима. Нажалост, сведоци 
смо да крупни капитал “врти где бургија неће”, па ова квазизабринута власт за права радника 
сада показује своје право немилосрдно лице“, навео је Пипер.  
 
 

Вучић обећао зараде, држава им шаље извршитеље 
Пише: Зорица Миладиновић 
 
Исплата заосталих зарада бившим радницима пропалих друштвених предузећа у Нишу, која је 
обавеза државе, а за коју је Александар Вучић, тада премијер, обећао да ће бити реализована до 
краја прошле године, ни девет месеци након обећања није започела. 
Уместо тога, на врата све већег броја ових бивших радника куцају судски извршитељи, како би 
наплатили комуналне рачуне јавних предузећа чији су оснивачи држава или локална 
самоуправа. Некима од њих извршитеље су "послали" и адвокати који су их заступали у 
судским поступцима за наплату тих зарада. 
- Извршитељи харају међу овим људима који једва преживљавају. Све је више пописивања 
непокретне и покретне имовине због комуналних рачуна Обједињене наплате, Градске 
топлане, ЕПС-а... Држава нам дугује заостале зараде, некима и од 90-их година, а највећем 
броју од 2000. у појединачним износима који достижу и више милиона динара, а шаље нам 
извршитеље због тога што нисмо у стању да платимо рачуне предузећима које је она основала - 
каже за Данас Радиша Спасић, "нишки" члан Радне групе за исплату заосталих зарада 
радницима пропалих друштвених предузећа, у којој су за сада представници десетак градова у 
Србији. 
Спасић каже да су крајем прошле године извршитељи закуцали и на његова врата, по налогу 
нишког јавног предузећа Обједињена наплата, а због тога што годинама није плаћао рачуне за 
даљинско грејање. Пописали су му покретне ствари из куће. Он је успео да закључи уговор о 
отплати тог дуга на 60 рата, и почео је да плаћа. 
Он још каже да су се за принудну наплату потраживања од ових радника, осим државе, 
одлучили и поједини адвокати, наводећи као пример адвоката Славомира Ђурђевића, који је 
преко извршитеља затражио наплату хонорара од 197.000 динара од бивше раднице Нитекса 
Данице Миленковић, коју је заступао у неколико спорова, међу којима је и спор за заостале 
зараде из тог угашеног предузећа. У закључку јавног извршитеља Миљана Трајковића, из маја 
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ове године, због тог дуга, констатованог још у одлуци Основног суда из 2011, Миленковићима 
се пописује приватна породична кућа. 
- Направили смо усмени договор са тим адвокатом да добије 20 одсто од новца који мојој 
супрузи буде исплаћен на име заосталих зарада. Његове услуге око заступања у једном 
приватном спору смо нешто и платили, али добар део нисмо, немамо од чега. Били смо и код 
градоначелника, али нико не може да нам помогне. Наша породица има шест чланова, од 
којих ниједан нема стално запослење. Нисмо у стању то да платимо, поготову не одједном... - 
каже за наш лист Станимир Миленковић, Даничин супруг. 
Он додаје да је приватна приземна кућа од 84 квадратна метра једина некретнина коју 
поседују. Он и супруга живе у подруму, како би ћерка са својом породицом могла да буде у 
приземљу. Извршитељи су му, каже, долазили "два-три пута", а када та кућа буде продата на 
лицитацији - остаје им "једино шатор, па испод моста". Његовој супрузи и њему, као бившем 
раднику пропале Електронске индустрије Ниш, држава дугује више од 300.000 динара, не 
рачунајући камату, каже. 
- Када је Влада Србије радно боравила у Нишу, у октобру прошле године, министар привреде 
Горан Кнежевић је јасно рекао да ће све зараде бити исплаћене до краја прошле године, јер "у 
буџету има пара", а да ће нешто касније то бити учињено и у осталим градовима. А исти 
министар је у мају ове године, у Сврљигу, казао да за исплату наших зарада "нема законских 
основа", као ни "финансијских могућности у буџету". Да не верујете - каже Спасић. 
И сам Вучић је у фебруару ове године, поново боравећи у Нишу, казао да пара за ове раднике 
нема, а да ће исплата онога што су давно зарадили ићи "у складу са могућностима". Од радног 
боравка Владе до данас они су добили само једнократну социјалну помоћ у висини минималца. 
Многи од њих, иначе, имају извршне судске пресуде у којима се налаже исплата тих зарада, али 
се оне не извршавају. Неки су и "власници" пресуда Европског суда за људска права у 
Стразбуру, које налажу то исто, а имају и исту судбину. 
Центар за социјални рад је евидентирао више од 9.000 бивших радника пропалих друштвених 
предузећа у Нишу, којима се, према прелиминарним пројекцијама, дугује око 4,5 милијарди 
динара, уколико им се исплаћују минималци. Они су радили у 60-ак таквих предузећа, која су 
након неуспешних приватизација и реструктуирања отишла у стечај, међу којима су и она 
најпознатија - ЕИ, МИН, Јастребац, Нитекс, Грађевинар и друга. 
 
 

Власт и Фијат 
Пише: Редакцијски коментар 
 
Ништа боље не одсликава однос политичког естаблишмента и радника у Србији као штрајк у 
Фијату. 
Јер, премијерка Брнабић јасно поручује штрајкачима - ако вам плата од 42.000 (350 евра) није 
довољна, Фијат може да оде и имаћете нула динара. И опет ћете доћи испред Владе да вам ми 
решавамо проблем. У овом кругу врти се деценијама либерална транзиција у Србији - ви који 
имате мало, и мислите да радите много, а нисте довољно плаћени, можете спасти на ништа. Ми 
који имамо власт не можемо вам помоћи. Ви у штрајку се једноставно инатите, а ваша радна 
места су плаћена новцем свих грађана Србије, будући да смо дали страним инвеститорима 
субвенције, као што се те субвенције дају и другде у свету. 
Радно место у индустрији Србији, дакле, јесте и социјална, и по потреби маркетиншка 
категорија. Јер, када су избори, радници у халама потребни су свакој власти као кулиса у 
кампањи. Да владајући политичари покажу своју привредну способност - стални напредак 
земље и градњу фабрика и отварање нових радних места. И то све као наставак великих 
кампања из времена социјализма - петогодишњих планова и слично. С тим што у том времену 
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то нису биле само кампање. Да је рад тржишна категорија, естаблишмент се само сети када има 
потребу да ломи штрајк, и да радницима саопшти црну вест да њихова радна снага не вреди 
ништа. Да се важе само услови и уступци које власт договори и исплати инвеститорима, и то у 
тајним уговорима. И да на тај начин обара тржишну цену рада и да држи процес његове понуде 
и потражње под својом политичком контролом. Политичком, а не правном, у којој би требало 
да важе уједначени услови пословања, и регулисана тржишна утакмица, која кажњава прљаву 
и корумпирану игру. И што је занимљиво, естаблишмент искрено не схвата како неком 
раднику у Крагујевцу 350 евра није довољно, као да је Крагујевац земља Трећег света, а не важе 
исте цене хране у маркетима, одеће и беле технике као у Београду. И зашто тај индустријски 
радник не увиђа да, ако не пристане да осам сати дневно ради у погону за ту плату, прети 
"Долина глади"? 
Међутим, ако се естаблишмент прави да рад није тржишна категорија, радници су тога и те 
како свесни, и можда сматрају да ће тих 350 евра лакше зарадити препродајући на пијаци него 
у индустријском погону. И није им тешко да закључе да власт у овој земљи највише потцењује 
рад, а највише цени оне који имају новац, колико год да се позива на Макса Вебера. 

 
 

  
 

Радници "Фијата" прекинули штрајк!  
Аутор:М. Л. 

 

Премијерка Ана Брнабић вечерас у крагујевачкој градској управи разговарала са Штрајкачким 
одбором запослених у "ФКА". На састанку договорено да преговори са руководством фабрике 
почну сутра у 12 часова у Влади Србије 
Премијерка Ана Брнабић и представници синдиката фабрике вечерас су у Крагујевцу постигли 
договор - штрајк је прекинут, а преговори почињу данас у подне у Влади Србије. 
Монтажне траке у "Фијату" крећу сутра, после више од двадесет дана генералног штрајка 
производних радника. 
- Данас је радни дан у "Фијату" - рекла је премијерка Брнабић, након, како је казала, тешких 
разговора са представницима синдиката. 
- Преговори почињу у подне у Влади Србије. Не могу да гарантујем какав ће бити исход и шта 
ће радници добити, али могу да гарантујем да ћу све време бити уз раднике и са својим тимом 
учинити све да се испуни што више захтева радника - нагласила је премијерка Брнабић. 
Она је истакла да је "Фијат" важан за Србију, важан за економију Србије, кооперанте и обећала 
да ће убудуће много више пажње посветити овој компанији. Захвалила се и радницима, 
односно представницима синдиката. 
- Хвала им на храбрости да донесу одлуку која у овом тренутку није нимало лака. Радници су 
показали своју упорност, али и озбиљност. Захваљујем се и "Фијату" на стрпљењу, са 
пословодством компаније била сам у сталном контакту, они су увек били спремни макар за 
разговор са мном - закључила је премијерка. 
Председник фабричког самосталног синдиката Зоран Марковић рекао је да је након тешких 
разговора донета одлука у складу са законом. Појаснио је да је Скупштина синдиката донела 
одлуку о прекиду штрајка и додао да сви радници можда неће бити задовољни том одлуком, 
али уверен је да већина хоће. 
- Очекујем брзе преговоре и надам се да ће наши захтеви бити прихваћени - рекао је Марковић.  
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ОТКАЗАН ПРОТЕСТ 
КРАГУЈЕВАЦ (Танјуг) - Председник Штрајкацког одбора Фијата Зоран Марковић изјавио је да 
се отказује протест који је био заказан за сутра и позвао је све раднике "Фијата" да тог дана дођу 
на своја радна места. 
Он је рекао да су синдикат и штрајкачки одбор, после састанка са премијерком Аном Брнабић, 
фабрике "ФКА Србија" одлучили да прекину штрајк и наставе разговоре са представницима 
компаније и Владом Србије на највишем нивоу. 
За сутра заказаног протеста испред Скупштине Града Крагујевца у 11 сати неће бити, нагласио 
је Марковић на конференцији за штампу, после састанка са председницом Владе Србије. 
Марковић је истакао да одлука о прекиду штрајка није пораз, како ће неки да то представе. 
Према његовим речима, сада је битно да се разговарало, "да је премијерка на нашој страни и да 
ће и сутра и наредних дана да буде са нама - на истој смо страни". 
 
 

У "ГОРЕЊУ" НЕМА ШТРАЈКА: Ваљевци се договорили са Словенцима  
Аутор:Б. ПУЗОВИЋ  

 

Постигнут споразум запослених и менаџмента фабрике расхладних уређаја "Горење", неће 
бити штрајка. Радници у производњи добијају месечне повишице од 4.000 динара, остали 
"хиљадарку"  
ЗАПОСЛЕНИ у фабрици расхладних уређаја "Горење" у Ваљеву неће ступити у генерални 
штрајк, јер су постигли договор са менаџментом ове словеначке компаније. Свим радницима у 
производњи и онима који су у њу директно укључени плата ће бити повећана за 3.000 динара. 
За 1.000 динара биће им повећана и накнада за топли оброк. Сви остали запослени у фабрици у 
Ваљеву добиће само повећање од 1.000 динара за топли оброк. Свим радницима у производњи 
уз јулску зараду биће исплаћена и једнократна накнада од 3.000 динара због отежаних услова 
рада. 
У споразуму који су потписали Симон Кумер, директор фабрике "Горење" у Ваљеву, и Слободан 
Станојловић, представник синдиката, стоји да је потписан договор о успостављању социјалног 
дијалога ради решавања питања од интереса за све учеснике и потпуног, благовременог, 
правилног и свеобухватног решавања свих права, обавеза и одговорности запослених код 
послодавца. Уједно, прихватањем овог споразума, радници фабрике "Горење" у Ваљеву 
одустају од штрајка који су најавили од среде, уколико не би био постигнут договор. 
- Постигли смо споразум са синдикатом који подржава велика већина запослених и 
настављамо несметани рад, како бисмо испунили све раније уговорене обавезе према купцима - 
рекао је Симон Кумер. 
Радници ваљевске фабрике, која припада словеначкој компанији, подсетимо, ступили су 
прошле недеље у штрајк, незадовољни ниским зарадама и лошим условима рада. 
УСТУПЦИ ОБЕЈУ СТРАНА 
КОМПАНИЈА "Горење" саопштила је да је данас дошло до споразума између радника и 
менаџмента фабрике расхладних уређаја "Горење" у Ваљеву. Компанија је озбиљно приступила 
решавању захтева запослених и наишла на њихово разумевање. Такође, запослени су показали 
спремност на уступке, како би компанија могла да испуни захтеве. 
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Радници Фијата на радним местима, обновљена производња 
Извор:Бета 

 

Радници Фијат Крајслер аутомобили Србија данас су, после прекида због генералног штрајка, 
на својим радним местима и раде, рекао је председник Самосталног синдиката ФЦА , Зоран 
Марковић.  
Радници су се вратили на посао, пошто је синоћ, у разговору штрајкача са премијерком 
Аном Брнабић, донета одлука да се штрајк прекине, а данас у 12 часова отпочну преговори 
Штрајкачког одбора са компанијом Фијат у Влади Србије, у којима ће учествовати премијерка и 
министар привреде Горан Кнежевић.  
Марковић је потврдио да ће представници радника отпутовати за Београд на преговоре.  
 
 
 

Председник Хестила: Железара ће постати узор како се ради 
Извор: ФоНет  

 

Председник компаније ХБИС групе Ју Јонг изјавио је у Београду да ће Хестил у другој 
половини ове године наставити да инвестира у Железару Смедерево и уложити око 120 
милиона долара у обнову постројења и заштиту животне околине у том граду. 
Ју Јонг је у Влади Србије, после разговора са премијерком Аном Брнабић, оценио да ће, пошто 
је Хестил оживео фабрику у Смедереву, она постати понос Србије и узор како се ради. 
Ју Јонг је рекао да је железара променила судбину Смедерева и да је више од 5.000 радника 
стекло поверење. 
Он је најавио да је спремно 16 пројеката за будућу слободну зону Смедерево, о чему се 
разговора са властима Србије. 
Према његовим речима, Хестил у Србији све ради по тржишним принципима и свим 
правилима Европске уније (ЕУ), а како је рекао ЕУ је завршила све инспекције челичане у 
Србији и више их неће бити. 
Будите спокојни, нећемо наићи ни на какве санкције ЕУ, спремни смо да уђемо на то тржиште, 
поручио је Ју. 
Брнабић је истакла да је Железара Смедерево први пут остварила профит у децембру прошле 
године, а да је пројекција да ће у 2017. остварити 20 милиона евра профита. 
Према њеним речима, смедеревска железара учествује у годишњем БДП-у са 1 до 1,5 одсто. 
Брнабић каже да је Хестил повећао производњу за 50 одсто и скоро удвостручио месечну добит 
у железари, где ради 5.000 људи и од које 18.000 људи индиректно приходује. 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/a284428/Biznis/Prekinut-strajk-u-Fijatu.html
http://rs.n1info.com/a284428/Biznis/Prekinut-strajk-u-Fijatu.html
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Радници и менаџмент Горења договорили повећање зарада 
Извор:колубарске.рс 

 

Компанија Горење у Ваљеву и радници постигли су договор о повећању номиналне зараде од 
пет до 10 одсто нето свим запосленима у производњи, као и свим другим запосленима који су 
директно везани за рад у производњи. Договорено је и да износ за топли оброк буде увећан за 
1.000 динара. 
Према договору, радницима који нису везани за производњу биће увећан само износ за топли 
оброк. 
Према ранијем договору, поред повећања зарада, свим радницима у производњи биће 
исплаћена једнократна накнада од 3.000 динара за отежане услове рада, коју ће примити уз 
јулску зараду, преносе онлине новине колубарске.рс. 
Колубарске преносе да су радници на данашњим преговорима инсистирали да повећање 
зарада у истом износу добију сви запослени у производњи, њих 965, а не да то повећање буде 
различито у зависности од висине примања, како је то менаџмент предложио у петак. 
Прихваћена је понуда менаџмента да за топли оброк добију по 1.000 динара више и то сви 
запослени, тако да ће уместо досадашњих 1.300 динара за топли оброк бити исплаћено 2.376 
динара. 
Директор фабрике у Ваљеву Кумер Симон изјавио је да му је драго што је договор постигнут, 
саопштило је Горење. 
"Драго ми је да могу да кажем да смо постигли споразум са синдикатом који подржава велика 
већина запослених и да настављамо неометано рад, како бисмо испунили све раније уговорене 
обавезе према купцима. Компанија Горење ради на примени установљених пракси у свим 
својим фабрикама у којима послује, како би унапредила услове рада и омогућила сигурно 
радно окружење једнако за све запослене", рекао је Симон. 
Председник синдиката Слободан Станојловић рекао је да је ово основ за наставак даљег 
социјалног дијалога. 
"Нама је важно да је руководство одреаговало на наше захтеве и да су показали спремност да 
преговарају о условима које смо тражили. Успели смо да дођемо до прихватљивог решења који 
нам даје основ за наставак даљег социјалног дијалога. Настављамо преговоре мирним путем, 
без обустава рада и покретања штрајкова", рекао је Станојловић, а наводи се у саопштењу из 
компаније Горење. 
Горење у Ваљеву послује десет година и за то време произведено је пет милиона фрижидера и 
замрзивача намењем првенствено иностраном тржишту. 
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ОТКАЗАН ПРОТЕСТ, СУТРА ПРЕГОВОРИ У ВЛАДИ Договорен прекид 
штрајка у "Фијату"  
Извор:Блиц, Бета 
 
Прекид штрајка радника крагујевачког "Фијата" договорен је вечерас на састанку представника 
Штрајкачког одбора са премијерком Аном Брнабић у Крагујевцу, сазнаје "Блиц". 
Сутра ће у Влади Србије почети преговори Штрајкачког одбора са највишим пословодством 
италијанске компаније. 
Председница Владе Србије Ана Брнабић оценила је после скоро двочасовног састанка са 
преставницима штрајкача и синдиката да су радници Фијата "показали стрпљење" и најавила 
да ће присуствовати сутрашњим преговорима у Београду како би одржала обећање дато 
запосленима у тој фабрици. 
"Организоваћу преговоре и бићу присутна на њима зато што ми је важно да одржим обећање 
радницима и синдикатима, да будем са њима док разговарамо са Фијатом. Влада Србије као 
мањински партнер не може да гарантује шта ћемо добити, али могу да гарантујем да ћу бити ту 
све време преговора, да ћу са својим тимом, министром привреде Гораном Кнежевићем, 
инсистирати да се испуни што више захтева синдиката", казала је премијерка у Градској управи 
Крагујевца. 
Она је најавила да сутрашњем састанку у Влади Србије присуствовати директорка ФЦА Србија 
Силвија Вернети и представници компаније из Торина. 
"У контакту сам са Алфредом Алтавилом свих ових дана, ако буде требало ја ћу га позвати да 
дође, али претпостављам и надам се да за тим неће бити потребе, да ћемо успети да нађемо 
решење", рекла је Ана Брнабић на конференцији за новинаре. 
Она је оценила да су синдикати ФАЦ-а већ победили у томе што је Влада Србије са њима. 
"Као министарка државне управе и локалне самоуправе нисам знала за многе проблеме са 
којима су се суочавали. Пуно проблема има везе са самим производним процесом и пуно тога 
може да се реши са неким средњим менаџментом, али о нечему што је ескалирало, ми као 
мањински власник треба да разговарамо са већинским власником", казала је премијерка. 
Она је најавила да ће са представницима италијанске компаније разговарати о томе да Влада 
Србије добије места у Надзорном одбору. 
Оцењујући да су радници ФЦА показали храброст и упорност, премијерка је захвалила 
њиховим представницима што су како је навела, "показали озбиљност када је требало" али је 
захвалила и пословодству Фијата које је по њеним речима увек било спремно на разговор. 
"Фијат је важан за целу Србију, важан је за раднике и град Крагујевац, за кооперанте, важан је 
за нас као Владу Србије и економију Србије и због тога ћу се као председница владе много више 
посветити Фијату", рекла је Ана Брнабић. 
Председник Штрајкачког одбора ФАЦ-а Зоран Марковић рекао је да је одлука о прекиду 
штрајка донета после тешких разговора. 
"Скупштина самосталног синдиката ФЦА која је и донела одлуку о ступању и штрајк, у складу 
са законом донела је и одлуку о престанку штрајка", казао је Марковић и позвао раднике прве 
смене да сутра дођу на своја радна места. 
Он је оценио да прекид штрајка није пораз, иако ће како је навео, "појединци који су тражили 
да се иде до краја то тако представити". 
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Марковић је рекао да одлука о прекиду штрајка неће имати подршку свих запослених али да ће 
већина стати иза ње јер се од почетка штрајка траже преговори са послодавцем. 
"Ово није пропаст света већ разумно решење. Крај није одлазак из Фијата него да нам се 
поправе услови рада и исупне наша четири захтева", рекао је Марковић. 
Према његовим речима, ово је преседан у синдикалној борби јер синдикат прекида штрајк без 
постигнутог договора, али са могућношћу да кроз преговоре добије све за шта су се радници 
Фијата у Крагујевцу борили у протеклих 16 дана. 
"Морамо у преговорима да урадимо још једну ствар, а то је да натерамо компанију Фијат и све 
остале компаније да поштују позитивне прописе Србије. Сигуран сам да ћемо у томе успети до 
краја", казао је председник Штрајкачког одбора. 
Марковић је изразио очекивање да ће преговори бити "брзи, кратки и јасни" као и да ће бити 
завршени за "неколико дана, а не за месец, два или три". 
 

 

ПОСЛЕ 16 ДАНА ШТРАЈКА Радници "Фијата" вратили се данас на 
радна места  
Извор:Бета 
 
Радници "Фијат Крајслер аутомобили Србија" данас су после 16 дана прекида због генералног 
штрајка на својим радним местима и раде, рекао је агенцији Бета председник Самосталног 
синдиката ФЦА, Зоран Марковић. 
Радници су се вратили на посао пошто је синоћ у разговору штрајкача са премијерком Аном 
Брнабић донета одлука да се штрајк прекине, а данас у 12 часова отпочну преговори 
Штрајкачког одбора са компанијом "Фијат" у Влади Србије у којима ће учествовати премијерка 
и министар привреде Горан Кнежевић. 
Марковић је потврдио да ће представници радника отпутовати окоосам часова за Београд на 
преговоре. 
Премијерка је је најавила да на састанку у Влади Србије присуствовати директорка ФЦА Србија 
Силвија Вернети и представници компаније из Торина. 
"У контакту сам са Алфредом Алтавилом свих ових дана, ако буде требало ја ћу га позвати да 
дође, али претпостављам и надам се да за тим неће бити потребе, да ћемо успети да нађемо 
решење", рекла је Ана Брнабић на конференцији за новинаре. 
Она је оценила да су синдикати ФАЦ-а већ победили у томе што је Влада Србије са њима. 
"Као министарка државне управе и локалне самоуправе нисам знала за многе проблеме са 
којима су се суочавали. Пуно проблема има везе са самим производним процесом и пуно тога 
може да се реши са неким средњим менаџментом, али о нечему што је ескалирало, ми као 
мањински власник треба да разговарамо са већинским власником", казала је премијерка. 
 

 

НАЈАВА "ХЕСТИЛА" Железара ће у 2017. бити у плусу 20 милиона евра  
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 
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„Хестил“ у мају ове године продао више од 120.000 тона fiналних челичних производа и 
остварио fi нансијски 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. 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“. 
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. 
 
 

ОКОНЧАН ШТРАЈК У "ГОРЕЊУ" Радници ће прихватити повећање 
плате од 4.000 динара  
Аутор:П. Вујанац 
 
Генералног штрајка у "Горењу", ипак, неће бити, пошто ће радници прихватити понуду 
менаџмента која је за 1.000 динара нижа од њиховог основног захтева за повећање плате, 
сазнаје „Блиц“. 
Преговори представника производних радника и руководства словеначке фабрике су у току, а 
како за „Блиц“ наводе поуздани извори из „Горења“, на „столу“ је понуда да сви запослени, сем 
пословођа и шефова погона, као и радника у режији, добију повећање плате од 3.000 динара. 
Уз то, повећање накнаде за топли оброк од 1.000 динара добиће сви запослени без обзира на 
радно место, а раднике у производњи очекује и једнократна исплата од 3.000 динара због 
тешких услова рада током овог месеца, у неклиматизованим халама на више од 40 степени 
Целзијуса. 
- Радници, чији је основни захтев био линеарно повећање зараде за све од 5.000 динара, 
највероватније ће прихватити ову понуду. Никоме није циљ да производња стане или да неко 
остане без посла. „Горење“ је, на неки начин, и „породична“ фирма јер у погонима има велики 
број брачних парова или родитеља и њихове деце, тако да је већини понуда која је за 1.000 
динара нижа од основног захтева, прихватљива. Многима је ова плата и једини извор прихода 
– кажу наши извори. 
На почетку протеста, радници у фабрици фрижидера и замрзивача жалили су се на изузетне 
тешке услове рада и ниску плату која се креће од 200 до 300 евра. Прву понуду менаџмента за 
повећање зараде до 3.000 динара су одбили, али је било најављено да ће „социјални дијалог“ 
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бити настављен, а преговарач у име компаније из Велења, један од директора Симон Кумер их 
је упозорио да штрајк морају организовати законски и да постоји могућност да „Горење“, „ако 
се не пронађе решење прихватљиво за обе стране“, може и напустити Ваљево. 
Словеначка фабрика у Ваљеву послује од 2006. године, запошљава око 1.500 људи, од чега је 
радника у производњи 1.200. 
 

 

Војни синдикат Србије позвао Брнабић на преговоре о колективном 
уговору  
Извор:Танјуг 
 
Војни синидикат Србије позвао је председницу владе Ану Брнабић да се приступи преговорима 
за закључење посебног колективног уговора за запослене у делатности одбране. 
У позиву се наводи да је Законом о раду прописано да посебан колективни уговор за јавне 
службе закључује оснивач, односно орган који он овласти, и репрезентативни синдикат, а 
Законом о Војсци Србије да је Република послодавац професионалним припадницима војске. 
Како влада, на челу са председником, представља Републику, која се формално-правно сматра 
оснивачем војске, Војни синдикат Србије позива премијерку Ану Брнабић да именује орган или 
тело које ће са тим синдикатом, као јединим репрезентативним, започети преговоре за 
закључење посебног колективног уговора. 
То би, додају, био први у историји посебни колективни уговор за запослене у делатности 
одбране на територији Србије. 
Наводе и да је тај Синдикат стекао репрезентативност у марту 2015. године и да од тада 
покушава да дође у позицију да преговара за закључење колективног уговора за запослене у 
одбрани. 
Они истичу да су до сада у тој намери били ометани, а да су уверени да ће Брнабић прекинути 
ту праксу. 
 

 
 

 
 
 

ПРОБЛЕМ ФИЈАТА ПРЕД РЕШЕЊЕМ: Постигнут договор, штрајк се 
прекида и улази се у преговоре 
Извор:Курир.рс/Бета  
 
КРАГУЈЕВАЦ - У Скупштини града Крагујевца завршен је састанак председнице Владе Србије 
Ана Брнабић са представницима радника фабрике ФИАТ Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија, 
који од 27. јуна штрајкују тражећи повећање плата,  
После разговора премијерка и представници синдиката су се обратили јавности и саопштили 
да се штрајк прекида, али да се улази у преговоре.  
Ана Брнабић је захвалила радницима и најавила да ће Влада у преговорима учинити све што је 
у њеној моћи.  
Како се наводи, сутра неће бити организованог протеста, а радници крагујевачке фабрике ће 
имати редован радни дана.  
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Премијерка Србије Ана Брнабић и Штрајкачки одбор запослених у компанији Фијат Крајслер 
аутомобили састали су се око 19.30 часова у крагујевачкој Градској управи. Брнабићеву је 
дочекао градоначеклник Крагујевца Радомир Николић.  
Председник Штрајкачког одбора казао је да су вечерашњи разговори са премијерком Аном 
Брнабић били тешки, али да је, ипак, донета одлука о прекиду штрајка.  
"Сутра је нормалан радни дан. Позивам прву смену да сутра додје и почне да ради", рекао је 
Марковић и додао да је отказан и сутрашњи протест који је требало да буде одржан у 11.00 сати 
испред Скупштине гарда Крагујевца.  
 Он је додао да очекује брзе и ефикасне преговоре са руководством Фијата. 
"Ово није крај. Крај је да нам се поправе услови рада", казао је Марковић и додао да нема 
поражених, али да ће свакако бити незадовољних.  
Он је навео да је једна од ствари која је преломила да се прекине штрајк обећање премијерке да 
ће бити са радницима и да су на истој страни.  
"Драго ми је да кажем да је састанак био успешан, да је сутра радни дан и да сутра у 12 крећемо 
у преговоре са Фијатом у Влади Републике Србије", рекла је Ана Брнабић.  
Брнабић је истакла да ће она организовати и бити присутна на преговорима зато што јој је 
важно да одржи обећање које је дала радницима и синдикатима, да будем ту са њима док 
разговарамо са Фијатом.  
"Не могу да гарантујем шта ћемо добити, рекла сам да влада као мањински партнер не може да 
гарантује шта ће добити", истакла је премијерка.  
Оно што може да гарантује, како је истакла, јесте да ће бити све време уз раднике и да ће 
заједно преговарати, и да ће уз њих бити Влада Србије.  
Брнабић је напоменула да ће са својим тимом, пре свега са министром привреде Гораном 
Кнежевићем, инсистирати да се испуни што више захтева синдиката.  
"Видећемо шта ћемо добити, али синдикати су већ победили у томе да је Влада ти за њих", 
рекла је премијерка.  
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је спремна у свако доба дана и ноћи да 
раговара са радницима крагујевачке фабрике Фијат крајслер аутомобили (ФЦА) који су у 
штрајку, али да не може да одговори на захтеве да минимална зарада буде 45.000 динара и да 
за време штрајка они примају 20.000 динара. Раније данас је новинарима у Влади Србије рекла 
да то не би било фер према осталим радницима у Србији.  
Бранабић је навела да је са Штрајкачким одбором ФЦА разговарала кад год су они желели, па 
чак и до један сат после поноћи, и напоменула да су они после тих разговора ујутро излазили са 
саопштењем да се са радницима разговара путем медија.  
"Због тога не могу другачије да протумачим ту ситуацију него да су радници изманипулисани", 
казала је премијерка.  
Додала је да Влада Србије жели да одговори на захтеве радника фабрике аутомобила чији је 
већински власник италијански Фијат, а Влада има удео од 33 одсто.  
"Хоћемо да разговарамо са радницима и да одговоримо на њихове захтеве, једино не можемо 
да гарантујемо колико ће бити процентуално повећање плате", рекла је премијерка.  
Она је истакла да је Влада Србије ганант преговора на највишем нивоу кад се постигне договор.  
"Ту смо за раднике, не занима ме какву комункацију имамо са штрајкачким одорима", казала је 
Брнабић и додала да радницитреба да верују Влади која ће "залећи за раднике".  
Као прмер је навела смедеревску железару у коју, како је рекла, нико није веровао осим Владе 
која се заложила за раднике те компаније, као што се сада залаже за раднике ФЦА.  
Упитана зашто није отишла да раговара са радницима ФЦА који штрајкују од 27. јуна, она је 
рекла да су је обавестили да не може да удје у погон али да је сигурна да би Фијат успео да 
представницима Владе обезбеди улазак у погоне, а да јој је потом речено да су радници бесни и 
да може доћи до ексцеса.  
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Штрајкачи Фијата позвали крагујевачке раднике и пензионере на сутрашњи 
протест  
Радници крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија који су у штрајку од 
27. јуна, позвали су све раднике и пензионере из тога града да им се придруже на сутрашњем 
протесту испред Скупштине града у 11 часова.  Председник Штрајкачког одбора ФЦА Зоран 
Марковић најавио је да ће штрајкачи током протеста симболично поставити сто и столице и 
позвати на преговоре послодавца и "све друге чиниоце који мисле да треба да преговарају".  
"Ми се не кријемо, ничега се не стидимо. Тачно је да наше колеге на југу, можда у Црној Трави, 
раде текстилне производе за 28.000 динара. Али знамо да у аутомобилској индустрији, на 
оваквој опреми и уз овакву одговорност, плата од 36.000 динара није задовољавајућа", казао је 
Марковић.  
Он је додао да радници Фијата више неће бити јефтина радна снага која ради за 
минималац. "Знамо колико Фијат зарадјује, сваке године бележи раст. Радници Фијата у 
Турској зарадјују 600 евра, Пољаци 900, Италијани 1.200 евра а где смо ми из Србије са платом 
од 300 евра", упитао је Марковић наводећи да је та плата недовољна за живот радника и 
њихових породица.  
Штрајкачи ФЦА позвали премијерку да додје у Крагујевац  
Радници крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) који су у штрајку затражили 
су данас од премијерке Србије Ане Брнабић да хитно оформи преговарачки тим или кризни 
штаб за посредовање измедју пословадства компаније и Штајкачког одбора.  
Они су на протесу испред Скупштине града позвали премијерку да додје у Крагујевац, са 
министрима, како би започели преговоре са штрајкачима, уместо да се поруке размењују преко 
медија.  
На протесту је око 300 радника прве смене ФЦА, док радници друге смена штрајкује на својим 
радним местима.  
Радници су градоначелника Крагујевца Радомира Николића питали да ли је добио одговор од 
председника Србије Александра Вучића на њихово раније питање да ли пословодство ФЦА 
поштује Устав и законе Србије.  
Захтев штрајкача је да градска управа сазове седницу Градског већа са Штрајкачким одбором, 
како би се нашло решење за раднике фабрике аутомобила, чији је већински власник 
италијански Фијат, а Влада Србије има удео од 33 одсто.  
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић је одбацио тврдње Ане Брнабић да је у у 
штрајк у ФЦА умешана политика.  
"Нема политике, нема преваре, нема манипулација радницима", рекао је Марковић и поновио 
спремност радника да преговарају о постављеним затевима о повећању зарада и бољој 
организацији посла.  
Радници ФЦА, по његовим речима, не траже од Владе Србије да им повећа зараде, већ од 
Фијата од чијег руководства очекују да учествује у преговорима, како би штрајк био прекинут, 
покренута производња и радници примали плате.  
"Тражимо да се заустави нехуман однос послодавца према радницима, урушавање њиховог 
социјалног статуса, као и владивну права", рекао је Марковић.  
Председник Савеза самосталног синдиката Крагујевца Југослав Ристић је рекао да је данас "дан 
поноса јер су радници одлучили да не пристају да буду јефтина рада снага".  
Он је истакао да Фијат неће отићи из Србије због штрајкача јер нигде неће добити тако 
повољне услове и јефтину радну снагу.  
Навео је да, на пример, Фијатови радници у Пољској имају дупло веће зараде него у Крагујевцу.  
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић је представницима Штрајкачког одбора рекао, 
како су они саопштили учесницима протеста, да ће хитно бити сазвана седница Градског већа о 
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ситуацији у ФЦА и да ће градска управа позвати премијерку за коју сматрају да има кључну 
улогу, да додје на тај састанак и да почну преговори.  
 

 


