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Радници Гоше замрзли штрајк глађу, приближени ставови 
Извор:Танјуг 

 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – Радници Гоше замрзли су штрај глађу до уторка, када се 
настављају преговори пред Миритељем Агенције за мирно решавање радних спорова. 
Четворица радника који су штрајк глађу започели у понедељак, данас су одлучили да га 
прекину, што је резултат ангажовања управо миритеља из Републичке агенције, пред којом је, 
иначе, у току поступак преговора између управе и запослених у фабрици. 
Након данашњих преговора, приближени су ставови штрајкачког одбора и управе, мада се 
генерални штрајк запослених наставља и то, како су рекли за Танјуг, до коначног решења 
спора. 
Преговори пред миритељем из Агенције се настављају у уторак, а паралелно ће се одвијати и 
преговори са Министарством привреде у вези с другим питањима која су спорна за раднике 
Гоше. 
На данашњем састанку рађено је на усаглашавању текста Препоруке о начину решавања овог 
колективног радног спора, а који ће бити основа за закључење Споразума о решењу спора. 
Радници Гоше су већ готово четири месеца у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и 
уплату пореза и доприноса, и повезивање стажа. 
Представници послодавца и штрајкачки одбор обратили су се Агенцији заједно, подношењем 
заједничког Предлога за покретање поступка мирног решавања радног спора који је у току.  
 
 

Радници Фијата добили понуду, наставак преговора у понедељак 
Извор:Бета 
 
Радници крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФКА) Србија добили су данас 
званичну понуду о захтевима упућеним пословодству о којој ће за викенд изјаснити 
Самостални синдикат фабрике који је и почео штрајк, рекао је агенцији Бета председник тог 
синдиката Зоран Марковић. 
„Преговори са пословодством уз посредовање Владе Србије биће настављени у понедељак, 24. 
јула” рекао је Марковић. 
Он је истакао да је представницима Штрајкачког одбора ФКА драго што преговорима са 
пословодством присуствује премијерка Ана Брнабић. 
Преговори пословодства и Штрајкачког одбора ФКА почели су у среду када је договорено да се 
о захтевима радника разговара и наредних дана. 
Штрајк у ФКА је почео 27. јуна и окончан је 19. јула, што је био услов за почетак преговора о 
захтевима радника. 
Радници ФКА траже повећање зарада, бонусе ефикасности, боље услове пословања и 
обезбеђивање ноћног превоза за раднике који остају прековремено. Договорено је да се 
организује комисија у којој ће учестововати и представник Штрајкачког одбора, која ће 
урадити анализу свих процеса рада у крагујевачкој фабрици аутомобила ради евентуалне 
оптимизације пословања и исправљања свих могућих недостатака. 
Већински власник фабрике је италијански Фијат, а Влада Србије има удео од 33 одсто.  
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Малинари разговарали с министром, неће бити протеста сутра 
Аутор:Јелена Мирковић 
 
Најављеног штрајка грађу произвођача малина и блокада улица у понедељак неће бити, речено 
је после састанка представника произвођача малина и купина из Србије с министром 
пољопривреде Браниславом Недимовићем. 
Недимовић је после састанка изјавио да "штрајка и блокада улица неће бити, јер то малинари 
нису ни спомињали". И представници 16 удружења малинара који су присуствовали састанку, 
потврдили су за Н1 да штрајка неће бити и да су задовољни разговорима. 
Договорили смо се да се уведе континуирано праћење цена на тржишту где се продаје српска 
малина, а држава ће помоћи оним пољопривредницима чији су воћњаци страдали у мајском 
невремену, рекао је Недимовић и додао да ће им бити дат квалитетнији садни материјал. 
Такође ће, према најавама министра, бити формиран Национални савет за малину. 
Коначна аконтна цена малине још није одређена, рекао је Недимовић. 
Малинари су потврдили после састанка да протеста неће бити, али и рекли да инсистирају да 
аконтна цена малине буде 220 динара. Додали су да ако се не испуни све договорено, да ће они 
блокирати поједине деонице путева у Србији. 
Произвођачи малина раније су рекли да је њихов положај угрожен и затражили су повећање 
аконтне цене малине, као и да држава пружи помоћ малинарима чији су малињаци страдали у 
недавном невремену. Они су рекли да се садашња аконтна цена малина креће од 120 до 150 
динара.  
Представници произвођача малина и купина Србије најавили су у суботу да ће у понедељак, 24. 
јула, доћи пред Председништво Србије и затражити пријем код председника Александра 
Вучића да би и он покушао да реши проблем ниских откупних цена, а ако тога не буде, 
запретили су штрајком глађу. 
 
 

Блиц: Крај тезгарењу "на црно" за певаче 
Извор:Блиц 

 

Певачи у Србији више неће моћи да раде "на црно", пише Блиц. Сви естрадни уметници ће, по 
новој одлуци Владе Србије, морати да имају уговор са клубом или рестораном у ком наступају, 
у коме ће јасно бити наведено колико су плаћени. 
Како пише овај лист, и 2015. године је донесен колективни уговор за ангажовање естрадних 
радника, готово исти, али никада није заживео у пракси. 
Блиц наводи да је главна и једина разлика сада донесеног колективног уговора у односу на 
претходни (из 2015) што ће се односити на послодавце на целој територији Србије, а не само на 
чланове Уније послодаваца. 
Генерални секретар за чланство Уније послодаваца Жарко Шакић каже да ће сваки 
послодавац, односно онај ко их ангажује, имати обавезу да им уплати минималац - за месец 
дана 22.000, а ако раде један дан - имаће око 1000 динара. 
Сваки ресторан ће, по основу уговора, морати да плати држави и доприносе за зараде и порезе. 
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Шакић каже да ова одлука и колективни уговор треба да заштите људе који се баве естрадном 
уметношћу и једва склапају крај с крајем - имаће социјалну заштиту и пензију, а и држава ће 
имати користи од пореза. 
Одлука ће почети да се примењује највероватније од 1. августа, наводи Блиц. 
На црно ради око 3.000 естрадних уметника, податак је Министарства културе. 
На кога се односи одлука? 

Одредбом су обухваћени: 
- Вокални уметници 
- Инструментални уметници 
- Вокални извођачи 
- Инструментални извођачи 
- Фолклорни играчи и играчи модерних игара 
- Водитељи и водитељи у дискотеци (ди-џејеви) 
- Остали извођачи културних програма 
- Стручњаци у култури, организатори, продуценти, менаџери... 
- Сарадници у култури који обављају стручно-техничке послове (реализатори тона, светла...) 
 
 

Штрајк прекинут, остали трагови бунта против Фијата 
Аутор:Адам Сантовац 
 
Штајк у Фијату је прекинут, али није престало и незадовољство радника крагујевачке фабрике. 
Наиме, око 2.000 запослених, који су се у среду вратили на радна места, незадовољни су што од 
штрајкачког одбора не добијају никакве информације о преговорима.  
Штрајка нема, али трагова бунта против Фијата на сваком кораку. Тј. сваком крагујевачком 
стаблу. Упозоравају радници суграђане на финансијске пропусте менаџмента, али и башкарење 
руководства у ресторанима и скупим хотелима. 
И заиста су 2012. када је Фијат стартовао, локали у Крагујевцу били пуни Италијана. Сада их је 
у фабрици једва пет. Опуштају се у једном локалу, где их чека мени на италијанском. И овог 
викенда су резервисали сто, што је за угоститеље знак да Фијат остаје у Шумадији. А колико је 
штрајк уплашио Крагујевчане и да ли је то заиста главна тема у граду? 
"Па као и за све друго. Као што имате људе који се разумеју и у насловне стране новина и у 
коментаре у Политици, за грбове застава, тако се сви разумеју и у Фијат. Иако нико није видео 
уговор, не зна шта ту пише. Наравно да сви о томе причају, неко мање, неко више, зависи да ли 
је везан или није везан. Свако мучи своју муку. Знате, крај је јула, дошли су рачуни, до 31. треба 
да се плате рачуни, можда људи ће за пар дана да се окрену више тим проблемима, него томе 
да ли ће радници Фијата добити повећање од 5.000 или 2.000 или 3.000 динара", каже 
новинар радија 34 Мирослав Милетић. 
У самом погону аутомобила нема живе душе. После штрајка, три дана се радило, сада је два 
дана паузе. 
У фабрици нерадан викенд, иако је викенд одлуке. Наиме, радници током суботе и недеље 
треба да пресеку да ли ће у понедељак рећи "да" понуди која је стигла од послодавца. 
Ипак, уместо да штрајкачки одбор организује збор и пита раднике за мишљење, одлуку о 
понуди представници запослених, који преговарају у Влади, донеће сами. У синдикату 
"Независност", који је избачен из преговора, тврде: 2000 радника је због свега збуњено. 
"Синдикат који је покренуо штрајк је рекао да се ми радници питамо о свему томе, међутим 
сада када су они сели за преговарачки сто, ми немамо никакве информације. Једино што знамо 
је оно што смо преко медија обавештени, да је понуда од Фијата достављена штрајкачком 
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одбору и то је све што у овом тренутку знамо. Значи, не знамо ни шта је понуђено, ни докле се 
стигло са преговорима", рекао је радник Фијата Дејан Мојсиловић. 
Док радници нагађају у ком правцу иду преговори, један од синдиката захтева да се симбол 
Фијата на улазу у Крагујевац замени знаком некадашње Заставе. Јер, тврде - Застава је 
најзаслужнија за развој града, а Фијат за непоштовање српских закона.  
 

 
 

 
 
Крију понуду од радника "Фијата"  
Аутор:М. Л. 

 

Запослени у крагујевачкој фабрици још немају информације о преговорима. Штрајкачки одбор 
није запосленима пренео детаље разговора 

РАДНИЦИ крагујевачког “Фијата” још не знају резултате досадашњих преговора између 
пословодства компаније и штрајкачког одбора. Понуда коју је на захтеве штрајкача дало 
пословодство ФКА засад је - тајна. 
Чланови Штрајкачког одбора, који, после разлаза са УГС “Независност”, сада чине само 
чланови Самосталног синдиката фабрике, јуче нису били доступни за било какве информације. 
Према најавама, о понуди пословодства ће расправљати Скупштина Самосталног синдиката, а 
преговори се настављају сутра. Када ће и на који начин радници бити обавештени, о 
евентуалном исходу преговора засад се не зна. 
- Зову ме колеге и питају шта се дешава. Основни је ред да нас обавесте шта су се договарали и 
евентуално договорили - каже Зоран Станић, повереник УГС “Независност” и донедавно члан 
штрајкачког одбора. 
Генерални штрајк запослених у ФКА, иначе, заједно су повели Самостални и синдикат УГС 
“Независност”. Међу њима је, међутим, дошло до разлаза. Сада кључну реч воде чланови 
Самосталног синдиката. 
- Раднике ће о исходу вероватно обавестити преко органа синдиката - каже Југослав Ристић, 
председник Савеза самосталних синдиката Крагујевца. - Пошто је штрајк прекинут, не верујем 
да се може организовати збор где би се радницима саопштили детаљи преговора. 
Да ли ће бити задовољени основни захтеви радника, такође је непознаница. Уколико би 
запослени одбили предлог пословодства, једна од алтернатива, како су раније тврдили у 
штрајкачком одбору, јесте нова обустава рада. 
- Радници су изиграни од стране Самосталног синдиката, али мислим да другог штрајка неће 
бити. Такође, не постоји могућност “директног” наставка штрајка - каже повереник УГС 
“Независност” Зоран Станић. 
Захтеви радника су да плате буду повећане, односно да основица са 38.000 буде увећана на 
50.000 динара. Радници траже и исплату бонуса ефикасности, другачију организацију рада, 
као и исплату трошкова превоза ван стандардног радног времена.  
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У "Гоши" прекинут штрајк глађу  
Аутор:В. Н.  

 

Направљен помак у решавању нагомиланих проблема у Смедеревској Паланци. Од уторка 
следе нови разговори, очекује се решење за исплату дугова 
У “Гоши” су данас настављени преговори штрајкача уз присуство представника Агенције за 
посредовање у мирном решавању радних спорова, а направљен је помак јер су четворица 
радника пристала да прекину вишедневни штрајк глађу. 
Преговори пословодства фабрике и штрајкача нису донели ни овога пута помак у договорима 
око исплате дуговања, али је барем штрајк глађу окончан, каже председник штрајкачког 
одбора Милан Вујчић. 
- Ми смо већ једном разговарали уз њихово посредовање, постигли некакав споразум, али га 
послодавац није потписао. Ово је само наш знак добре воље, јер они и даље траже да почнемо 
да радимо па ће се онда, као, све решити. После свега што смо чули, тешко је бити оптимиста, 
али видећемо шта ће бити од недеље. У уторак, ако се реализује оно што смо прошле недеље 
преговарали у Министарству привреде, можемо да очекујемо нешто конкретније - најављује 
Вујчић. 
Штрајкачи су, као први знак добре воље, прекинули блокаде пружних прелаза у Паланци, сада 
су одустали и од штрајка глађу, и очекују да и друга страна покаже да је за решење. Оно од чега 
не одустају су њихови захтеви, које су истакли када су крајем маја наставили у марту започету 
обуставу рада. 
Они, подсетимо, траже да им се дуг за заостале плате, између 600 и 700 хиљада динара по 
раднику, исплати у 16 рата, редовно уплаћивање доприноса, али и пореза држави и пословање 
фирме у складу са законима. 
Како се то није догодило, донета је одлука да се одмрзне штрајк који су започели 28. марта, 
након што се један од њихових колега обесио у фабричком кругу. Од тада до данас, машине у 
“Гоши” стоје.  
ЗАХТЕВИ 
Иначе, првобитни захтев радника је био само исплата по 100.000 динара помоћи, како би 
колико-толико превазишли незавидну ситуацију због неисплаћених зарада. Добили су по 
70.000, а по потписаном споразуму, последњи рок за исплату преосталих 30.000 био је 25. мај. 
 

 

 
 

Радници Гоше замрзли штрајк глађу, приближени ставови 
Извор: Танјуг 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА: Радници Гоше замрзли су штрајк глађу до уторка, када се 

настављају преговори пред Миритељем Агенције за мирно решавање радних спорова.  

Четворица радника који су штрајк глађу започели у понедељак, данас су одлучили да га 
прекину, што је резултат ангажовања управо миритеља из Републичке агенције, пред којом је, 
иначе, у току поступак преговора између управе и запослених у фабрици. 
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Након данашњих преговора, приближени су ставови штрајкачког одбора и управе, мада се 
генерални штрајк запослених наставља и то, како су рекли за Тањуг, до коначног решења 
спора. 
Преговори пред миритељем из Агенције се настављају у уторак, а паралелно ће се одвијати и 
преговори са Министарством привреде у вези с другим питањима која су спорна за раднике 
Гоше.  
На данашњем састанку рађено је на усаглашавању текста Препоруке о начину решавања овог 
колективног радног спора, а који ће бити основа за закључење Споразума о решењу спора. 
Радници Гоше су већ готово четири месеца у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и 
уплату пореза и доприноса, и повезивање стажа. 
Представници послодавца и штрајкачки одбор обратили су се Агенцији заједно, подношењем 
заједничког Предлога за покретање поступка мирног решавања радног спора који је у току. 
 
 

Газде неће лако пристати на већи минималац 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Већ следећег месеца почеће „битка” синдикалаца и послодаваца око новог минималца, који би 

требало да важи од 1. јануара наредне године. 

Државни функционери најавили су повећање минималне цене рада, не прецизирајући о 
колико већем минималцу је реч, а то је додатни разлог да укрсте аргументе газде и 
синдикалци, који су, по правилу, на супротним странама и који већ две-три године нису у стању 
да се угагласе па Влада Србије одлуком утврђује минималну зараду за целу годину. 
Да ће тако бити и овога пута већ наговештава Унија послодаваца Србије, која се увелико спрема 
за разговоре наредног месеца јер у септембру треба да буде донета одлука о новој минималној 
цени рада. Да би спремни дочекао преговоре, УПС је од својих чланова затражио мишљење у 
вези с висином минималне цене рада за 2018. годину, као и могућим решењима која би могла 
утицати на значајније повећање минималца. 
Послодавци истичу да се до сада – мада је остао још месец – издвојило неколико решења која 

би могла бити услов за повећање минималца, и то повећање неопорезивог дела зараде, 

умањење пореза и доприноса, смањење фискалних и парафискалних намета, као и оштра 

казнена политика за нелојалну конкуренцију и рад на црно. 

Такође, указује УПС, послодавци сматрају да треба мењати и третман одређених бенефиција 
запослених јер истичу да тренутно све бенефиције имају карактер зараде па се на све то плаћају 
порези и доприноси. Увођењем олакшица у том сегменту – а као пример истичу 
неопорезивање топлог оброка, регреса, поклона и награда у роби до одређеног износа – они би 
се лакше и више опредељивали да увећају плате запосленима, чиме би се и раднички 
социјално-економски статус поправио. Газде се залажу и за то да се продужи рок за уплату 
ПДВ-а или да се он плаћа по наплати. 
Чланови УПС-а сугестије и закључке о томешта је потребно испунити да би се повећао 
минималац за 2018. годину могу слати и наредних дана, а почетком следећег месеца они ће 
бити представљени свим заинтересованим странама, односно синдикатима и држави. УПС 
подсећа и на то да је прошле године, када је држава донела одлуку да минимална нето цена 
сата рада буде 130 динара, иако се они нису слагали с толиким повећањем, била прихваћена 
њихова иницијатива да се током ове године размотре предлози о смањењу одређених трошкова 
пословања послодаваца, али да то још увек није учињено. 
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Од 1. јануара ове године минимална цена нето по радном часу је 130 динара, док је она у 2016. и 

2015. години износила 121 динар. Од јануара до децембра 2014. године минимална цена рада 

била је 115 динара. 

Синдикати су прошле године тражили да минимална нето зарада по радном сату ове године 
буде 143,5 динара, послодавци предлагали 125, а Влада Србије на крају „преломила” да буде 
130. Дакле, уступке су морали да направе и једни и други учесници социјалног дијалога. Већ 
наредних дана знаће се колико предлажу синдикати – а помиње се 150 динара по радном сату, 
а шта газде нуде – помиње се да неће пристатити на више од 130 динара уколико не добију оно 
што траже. Биће да ће опет Влада Србије морати да тражи „средину”, која ће и једне и друге 
натерати да одустану од својих захтева 
 

 

 
 
 

Малинари одустали од штрајка 
Пише: Данас Онлине 
 
Најављеног штрајка грађу произвођача малина и блокада улица у понедељак неће бити, речено 
је после састанка представника произвођача малина и купина из Србије с министром 
пољопривреде Браниславом Недимовићем. 
Недимовић је после састанка изјавио да "штрајка и блокада улица неће бити, јер то малинари 
нису ни спомињали". И представници 16 удружења малинара који су присуствовали састанку, 
потврдили су за Н1 да штрајка неће бити и да су задовољни разговорима. 
Договорили смо се да се уведе континуирано праћење цене малине на тржишту где се продаје 
српска малина, а држава ће помоћи оним пољопривредницима чији су воћњаци страдали у 
мајском невремену, рекао је Недимовић и додао да ће им бити дат квалитетнији садни 
материјал. 
Такође ће, према најавама министра, бити формиран Национални савет за малину, преноси 
Н1. 
Коначна аконтна цена малине још није одређена, рекао је Недимовић. 
 
 

Могуће плаћање прековременог ноћног рада у Фијату 
Пише: З. Р. 
 
Крагујевачки радници добили су од менаџмента компаније Фијат званичну понуду поводом 
штрајкачких захтева, о којој ће се Самостални синдикат фабрике, који је започео штрајк и води 
преговоре, изјаснити током викенда. 
Ово је данас саопштио Зоран Марковић, председник синдиката, и најавио да ће преговори у 
Влади бити настављени у понедељак. 
У Београду су и у петак уз посредовање надлежних у Влади Србије настављени, трећи дан 
заредом, преговори између Штрајкачког одбора и менаџмента компаније Фијат Крајслер 
аутомобили Србија о захтевима запослених. Они, подсетимо, траже повећање бруто зарада са 
38.000 на 50.000 динара (пристају и на 45.000), исплату договореног бонуса за ефикасност за 
2017. и надокнаду за превоз у нестандардне радне дане, као и реорганизацију производње 
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зарад растерећења радника који, неретко, поред сопствених, истовремено завршавају и више 
других производних операција. 
И даље нема детаља о томе да ли су се преговарачке стране око неког од ових захтева 
конкретно договориле. Према неким информацијама, може се очекивати да преговори буду 
убрзо окончани, пошто наводно постоји добра воља обе стране да до договора дође. 
 Након последњег састанка саопштено је да је менаџмент Фијата вољан да се формира посебна 
комисија која ће "имати за циљ да се изврши анализа свих процеса рада у тој компанији ради 
евентуалне оптимизације пословања и исправљања свих могућих недостатака". Радници кажу 
да у тој компанији већ постоји правилник који регулише процес рада, који је до пре три године, 
до када су Италијани водили фабрику перфектно функционисао. Формирање комисије виде 
као куповину времена, зарад нерешавање проблема у производном процесу, који за последицу 
имају и повреде на раду. Директори Фијата обећали су, сазнаје се, и да ће размотрити 
могућност плаћања накнада радницима за прековремени ноћни рад. Производња у Фијату 
након вишедневног штрајка, од среде се уобичајено организује у две радне смене. Радници ће 
радити још током наредне седмице, а након тога одлазе на традиционални тронедељни 
колективни годишњи одмор - "фер агосто". 
 

 

 
 
 

ШТРАЈК ГЛАЂУ У "ГОШИ" Вујчић: Споразум можда у уторак  
Аутор:М. Ђ.  

 

Представници Агенција за посредовање у мирном решавању радних спорова били су у суботу у 
„Гоши“, али разговори пословодства фабрике и штрајкача, уз њихово посредовање, ни овога 
пута нису уродили плодом. 
На наговор људи из Агенције, ипак је барем прекинут штрајк глађу четворице радника, међу 
којима је и председник штрајкачког одбора Милан Вујчић. 
- Ништа ново нисмо чули. Они и даље инсистирају да почнемо да радимо па ће се онда све 
решавати. Видећемо шта ће бити од недеље, ако се оствари оно што смо преговарали у 
Министарству привреде, можемо онда тек да будемо оптимисти, а све ће се знати 
највероватније у уторак – каже Вујчић. 
Штрајкачи остају при својим захтевима, без обзира на ове, како кажу, ситне уступке, прекид 
блокада по Паланци а сада и престанак штрајка глађу. 
Они, подсетимо, траже да им се дуг за заостале плате, између 600 и 700 хиљада динара по 
раднику, исплати у 16 рата, редовно уплаћивање доприноса, али и пореза држави и пословање 
фирме у складу са законима. 
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ЗАРАДУ НА ПАПИР Од 1. августа, певачи у Србији суочиће се са 
ПРОМЕНОМ  
Аутор:Слађана Гаврић 

 

Певачи у Србији више неће моћи да раде на црно. Сви естрадни уметници ће по новој одлуци 
Владе Србије морати да имају уговор са клубом или рестораном у ком наступају, у коме ће јасно 
бити наведено колико су плаћени. 
То је суштина колективног уговора за ангажовање естрадних уметника о чијој примени је 
Влада Србије пре два дана донела одлуку. Како сазнајемо, готово исти колективни уговор донет 
је још 2015. године, али никада није заживео у пракси. Једина разлика између ова два уговора 
је у томе што ће се нови, проширени уговор односити на све послодавце на територији Србије, а 
не само на чланове Уније послодаваца. 
О чему се заправо ради, објаснио нам је генерални секретар за чланство Уније Жарко Шакић. 
- Пре више од две године објављен је у „Службеном гласнику“ колективни уговор између Уније 
послодаваца и синдиката естрадних уметника и извођача. Од тада се боримо да он почне да се 
спроводи. Сада смо добили проширено дејство, односно то да су сви у обавези да га примењују. 
То значи сви угоститељски објекти, хотели, ресторани, клубови, кафане… - истиче Шакић. 
Према његовим речима, на овај начин ће се сива економија у овој области, барем донекле, 
смањити. 
- Друго, ти људи који се баве естрадним послом, певају или свирају, нису плаћали ниједан 
динар држави. Брзо им прође радни век и онда постану социјални случајеви. Овако ће сваки 
послодавац, односно ко их ангажује имати обавезу да им уплати минималац. Ако раде месец 
дана, добиће 22.000 динара, ако раде један дан, добиће око 1.000 динара – наводи секретар 
Уније послодаваца. 
Тако ће сваки ресторан у коме наступају музичари, по основу уговора, имати обавезу да плати 
држави порезе и доприносе на зараде. 
- Оваква одлука и овај колективни уговор треба, пре свега, да заштити људе који се баве 
естрадном уметношћу и једва склапају крај са крајем. Имаће социјалну заштиту и пензију. А од 
пореза који ће плаћати послодавци имаће корист и држава – закључује Шакић. 
У Министарству културе кажу да одлука Владе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику“, што значи да ће почети да се примењује највероватније од 1. августа. 
Они такође наглашавају да се Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-
музичких уметника и извођача у угоститељству из 2015. односио само на послодавце који су 
чланови Уније послодаваца. Како додају, Влада је донела ову одлуку ради остваривања 
економске и социјалне политике у циљу обезбеђивања једнаких услова рада који представљају 
минимум права запослених. 
- Циљ је да се ублаже разлике у зарадама у одређеној грани, групи, подгрупи или делатности 
које битно утичу на социјални и економски положај запослених, што има за последицу 
нелојалну конкуренцију. Услов је да колективни уговор чије се дејство проширује обавезује 
послодавце који запошљавају више од 50 одсто запослених у одређеној грани, групи, подгрупи 
или делатности. Реч је о потреби уједначавања пословања у делатности угоститељства 
приликом ангажовања извођача естрадно-музичког програма код свих послодаваца у Србији, 
избегавање нелојалне конкуренције и изједначавање њиховог социјално-економског положаја, 
као и да се отклони сива економија у овој области – објашњавају у Министарству културе. 
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић каже да је ова одлука неспорно 
добра и у складу са основним принципом опорезивања. 
- Нема разлога да се естрадне активности третирају повољније него, рецимо, неки послови у 
грађевинарству, трговини или здравству. Тако уметници стичу право на социјално осигурање – 
истиче Арсић. 
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И Удружења естрадних уметника поздрављају овакву одлуку Владе Србије, јер се на ово дуго 
чекало. 
На црно ради око 3.000 уметника  
У Министарству културе наводе да у овој области има око 3.000 радника на црно. 
- Доношењем ове одлуке Владе ствара се правни оквир да се још око 3.000 извођача који, 
према подацима синдиката, раде на црно, без закључивања типског уговора о раду, уведу у 
легалне токове - истичу у Министарству. 
 

 
Радници "Гоше" замрзли штрајк глађу до уторка на захтев миритеља  
Извор:Танјуг 
 
Радници "Гоше" замрзли су штрајк глађу до уторка, када се настављају преговори пред 
миритељем Агенције за мирно решавање радних спорова. Како је данас било најављено Управа 
и запослени у Фабрици шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке требало је да наставе 
преговоре пред миритељем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, а један 
од миритељевих захтева био је да четворица радника прекину штрајк глађу. 
Миритељ у овом спору професор Живко Кулић заказао расправу за данас у подне, а на којој су 
своје присуство потврдили председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић и генерални 
директор "Гоше" Милутин Шћепановић, речено је Танјугу у тој Агенцији. 
Циљ овог састанка биће да се усагласи текст Препоруке о начину решавања овог колективног 
радног спора, а који ће бити основа за закључење Споразума о решењу спора. 
Један од захтева миритеља, биће да се прекине штрајк глађу у коме се налазе четири члана 
штрајкачког одбора. 
Након данашњих преговора, приближени су ставови штрајкачког одбора и управе, мада се 
генерални штрајк запослених наставља и то, како су рекли за Танјуг, до коначног решења 
спора. 
Преговори пред миритељем из Агенције се настављају у уторак, а паралелно ће се одвијати и 
преговори са Министарством привреде у вези с другим питањима која су спорна за раднике 
Гоше. 
На данашњем састанку рађено је на усаглашавању текста Препоруке о начину решавања овог 
колективног радног спора, а који ће бити основа за закључење Споразума о решењу спора. 
Радници "Гоше" су већ скоро четири месеца у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и 
уплату пореза и доприноса, и повезивање стажа, док су неколико дана четири радника су 
започела штрајк глађу. 
Представници послодавца и штрајкацки одбор обратили су се недавно Агенцији заједно, 
подношењем заједницког Предлога за покретање поступка мирног решавања радног спора. 
Први састанак пред миритељем је одржан у среду. 
Јуче је одржан састанак штрајкачког одбора са Министарством привреде на којем је дошло до 
помака и обе стране очекују разрешење проблема. 
У "Гоши" има 260 штрајкача, од укупно око 350 радника. 
"Гошу" је приватизовала 2007. године словачка фирма ЖОС Трнава, а садашњи власник је 
Лиснарт холдингс лимитид са Кипра. 
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Марковић: Наставак преговора о Фијату у понедељак  
Извор:Танјуг 
  
Преговори пословодства Фијата и радника уз посредовање Владе Србије биће настављени у 
понедељак, 24. јула, рекао је председник Самосталног синдиката и Š трајкачког одбора ФЦА 
Зоран Марковић. 
Он је Радију Слободна Европа казао и да ће се органи Самосталног синдиката током викенда 
изјаснити о предлогу који је представљен на данашњим преговорима. 
- Док трају преговори не можемо прецизирати детаље предлога и давати изјаве о њиховом 
садрž ају, али моž емо да потврдимо да це преговори уз посредовање Владе Србије бити 
настављени у понедељак, 24. јула - казао је Марковић за РСЕ. 
Он је нагласио да је изузетно важно што у преговорима са менаџментом компаније активно 
учествује премијерка Ана Брнабић. 
Преговори руководства компаније Фијат Крајслер аутомобили Србија и запослених у тој 
крагујевачкој фабрици почели су пре два дана. 
Радници Фијата су 27. јуна обуставили производњу и ступили у штрајк, а након састанка са 
ремијерком Аном Брнабић 18. јула у Крагујевцу, вратили су се у погон и почели преговоре са 
послодавцем. 
 

 
 

 
 


