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„Гошa” између штрајка и стечаја 
Аутор: Оливера Милошевић 

 

Смедеревска Паланка – На корак до решења, ситуација у паланачкој „Гоши‖ поново је 
враћена на почетак. Штрајкачи и руководство фирме нису постигли договор за исплату дела 
дуга па се, уместо обуставе, генерални штрајк пооштрава од данас. 
Радници ће од јутарњих сати виљушкарима блокирати оба улаза у управну зграду како би 
спречили руководство да уђе. Самим тим, пропада и договор са министром привреде Гораном 
Кнежевићем, који је помоћ државе за репрограм пореског дуга „Гоши‖ условио договором 
радника и руководства и прекидом штрајка. 
 

 
 

 

 
Директор Гоше: Радници добили део зарада, остало само ако радимо 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Генерални директор „Гоше― Милутин Шћепановић каже да су радници део 

заосталих зарада добили, да на остало не могу да рачунају уколико не наставе производњу, те 

поручује да би наставак штрајка могао да резултира стечајем.  

Како објашњава за Танјуг, влада је у ових 120 дана, колико штрајк траје, исплатила радницима 
по 60.000 динара, ново руководство још по 70.000, сто је 130.000 за четири месеца, за које су 
време, примећује, радили само осам дана.  
И то је, каже, све што је увом тренутку могуће да им се надокнади, а они су, примећјује, и даље у 
штрајку и тиме, однсоно исплатом и преосталих дуговања, условљавају послове који су већ 
уговорени.  
Ми имамо послове које смо уговорили за наредних пет-шест месеци и можемо да радимо 
нормално, а све је блокирано и даље се траже плате. Ја сам разочаран... А више не може нико 
да нам помогне, ни држава нити ново руководство, јер је већ помогно. То је један зачаран круг, 
рекао је Шћепановић Танјугу. 
Након одлуке радника да наставе штрајк, он једноставно не види излаз. 
Лоше решење по њих је стечај. Као и код сваког повериоца, то је реална опција, поред овог што 
се нуди да изађемо из кризе у нормалном року, за годину - годину и по дана. Влада је рекла да 
ће повезати радни стаж, репрограмитати обавезе, све то они одбацују, траже паре... Део плата је 
исплаћен, да би кренуо процес производње, ни од Кинеза ни од Ирачана неће бити ништа ако 
не почнемо да радимо, упозорава Шћепановић. 
Објашњава да нема могућности да се радницима сада исплати све што им фабрика дугује, а 

посебно за то нема услова уколико се не настави с производњом.  
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Ко хоће данас нешто „Гоши― авансно да плати? Мора да се прода роба, па онда да се плати... 
Али, они морају да верују, морамо да идемо у процес производње. Имамо јасан пут, а са друге 
стране је понор, стечај, нема трећег, рекао је Шћепановић. 
Он објашњава да је влада прихватила да помогне и да преко СДПР-а активира договорени 
посао са Ираном, са којим би се, каже, потпуно намириле заостале плате. 
Ми имамо завршен производ за Иран једним делом, а делом бисмо радом у наредна три-
четири месеца реализовали тај посао и обезбедили сигурност редовних плата, рекао је 
Шћепановић. 
Подсећа да су радници у штрајку 120 дана, а да је у међувремену понуђен посао са Хестилом 
који подразумева ремонт 250 вагона те фабрике у Гоши. 
И то је договорено уз помоћ владе. Ми смо били у Хестилу, они су данас дошли код нас, видели 
наше техничке капацитете, рекли да можемо да сарађујемо и да ће нам по препоруци владе 
дати предност, јер имамо техничке капацитете, рекао је Шћепановић. 
Радници „Гоше― одлучили су да наставе штрајк, пошто није постигнут договор са руководством 
те фабрике о њиховим захтевима, а најавили су и радикализацију штрајка блокадом Управне 
зграде фабрике. 
 
 

 
У Гоши без договора: Радикализација штрајка и блокада фабрике 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Радници „Гоше― настављају штрајк, пошто није постигнут договор са руководством 

те фабрике о њиховим захтевима, рекао је Танјугу шеф Штрајкачког одбора Милан Вујичић. 

Радници су најавили радикализацију штрајка блокадом Управне зграде фабрике. 

Они остају при захтеву да им прво буде исплаћен део заосталих дуговања, а тек онда да се врате 
у производне погоне. 
Ни генерални директор Милутин Шћепановић није одступио од раније изнетог става да 
радници прво морају да почну да раде и да се покрене производња, па тек онда да разговарају о 
враћању дугова. 
Вујичић, у изјави за Танјуг, тврди да је директор на јучерашњим разговорима у Министарству 
привреде рекао да ће обезбедити новац, као и да ће новац који „Гоша― прима од продаје вагона 
„Хестилу― дати радницима. 
Данас нам је понудио да почнемо да радимо, а он ће да нам да колико има и шта има. Данас 
каже, а и јуче испред Агенције за мирно решавање спорова, да он од тих пара мора прво да 
одблокира неке рачуне, плати дуговања, купи материјал за нове послове, а шта остане и колико 
остане даће нама, рекао је Вујичић. 
И даље смо у генералном штрајку, јер је генерални директор окренуо причу за 180 степени и 
неће сада да да никакве паре, а у влади је јуче причао друго...  Да ли је њему неко јавио да он то 
не сме да потпише, не знам... Ја сам изненађен и згрожен, јер нисам могао да верујем да ће до 
овога да дође, рекао је Вујичић Танјугу. 
Како је рекао, радници ће сутра блокирати Управну зграду фабрике, а о штрајку глађу, додаје, 
одлучиће се у понедељак. 
То је јако тешко, али ако буде опција, мораћемо да кренемо поново, рекао је Вујичић. 
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Највећи извозник из Србије Фијат 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Највећи извозник у првих шест месеци ове године из Србије је компанија „Фијат 

Крајслер аутомобили― (ФЦА) у Крагујевцу са извозом од 562,2 милиона евра, произилази из 

листе водећих извозника коју је објавило Министарство финансија. 

Вредност извоза 15 највећих извозника у првих шест месеци ове године износила је 2,1 
милијарде евра. 
На другом месту највећих извозника је "Хестил Србија ајрон енд стил" - Железара Смедерево, 
чији је извоз у периоду од јануара до јуна ове године достигао вредност од 280,1 милиона евра. 
Следећи највећи извозник је "Тигар тајерс" из Пирота са извозом у вредности од 179,2 милиона 
евра. 
Следе "Нафтна индустрија Србије" са 136,9 милиона евра извоза, "Тетра пак" из Београда са 
110,9 милиона евра, "Петрохемија" из Панчева са 94,5 милиона евра, "Роберт Бош" из Београда 
са 90 милиона евра, МК Група са 89,4 милиона евра, "Леони" из Прокупља са 89,2 милиона 
евра, "Хемофарм" из Вршца са 85,2 милиона евра, "Јура корпорација" из Раче са 82,5 милиона 
евра, "Горење" са 81,5 милиона евра, РТБ Бор 81,2 милиона евра, "Викторија група" са 78,1 
милиона евра, те и Грундфос из Инђије 76,8 милиона евра. 
 

 
 

 

 
Мере за побољашње положаја запослених у војсци 
Пише: З. М. 
 
Министар одбране Александар Вулин рекао је данас у Нишу да његово министарство "по 
налогу врховног командата Војске Србије (Александа Вучића) управо ради на доношењу 
читавог пакета мера које ће значајно поправити материјални положај свих припадника наше 
војске". 
Вулин, који је обишао команду Копнене војске, изразио је уверење да ће Министарство одбране 
врло брзо изаћи са конкретним предлозима о унапређењу материјалног положаја припадника 
Војске Србије. Он је рекао да Србија „јача своју армију, опрема је најсавременијим оружјем и 
ремонтује оно што има―, али да то није довољно уколико нема задовољне и оспособљене 
војнике. 
На питање новинара да ли сматра да је потребно увести обавезни војни рок, Вулин је одговорио 
да "постоје разлози и за и против―. Он је подсетио да има великих и моћних држава које имају 
обавезу служења војног рока и оних које ту обавезу немају. 
- То није питање за појединца већ за читаво друштво. Евентуално увођење обавезног војног 
рока није питање само новца већ и да ли у друштву постоји консензус за тако нешто. Оно не 
може бити враћено 'преко ноћи'. То је велика промена, као што је била и велика промена 
укидање обавезног војног рока - рекао је Вулин. 
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Радници Гоше виљушкарима сутра настављају штрајк 
Пише: Љ. Буквић 
 
У покушају да радикализују штрајк радници Гоше ће сутра раном зором паркирати виљушкаре 
испред улаза у управну зграду фабрике у Смедеревској Паланци како би спречили директоре 
да у њу уђу.  
Након што им је држава обећала помоћ у тражењу нових послова и обавезала се да ће уплатити 
дуг од 512 милиона динара за пензијско осигурање, радници јутрос нису успели да се договоре 
са директором Милутином Шћепановић око исплате дуга за заостале зараде. 
- На збору радника одлучили смо да наставимо са штрајком, истераћемо виљушкаре пред 
управну зграду јер не знамо шта више да радимо. Главни кривац сада је директор Милутин 
Шћепановић, који је све до јуче говорио како ће они учинити све уколико држава каже да ће до 
помогне. Сада када је држава рекла да ће да помогне он је одједнонм окренуо ћурак, као да му 
је неко рекао: е,сад ти не дај - прича за Данас председник Штрајкачког одбора Гоше Милан 
Вујичић. 
Он каже да се Шћепановић обратио неким радницима, након што је после састанка испратио 
екипу из Хестила која је дошла да преговара око куповине вагона. Вујичић тврди да он као 
председник Штрајкачког одбора није био позван на састанак и да му је директор рекао да он ту 
нема шта да тражи. 
- Не знам шта су се и да ли су се нешто договорили, али је директор поручио да новца нема и да 
ће и ако продају вагоне тај новац ићи на подмирење неких дугова повериоцима, а нама 
радницима тек ако нешто остане - истиче Вујичић. 
Радници Гоше улазе у пети месец штрајка, а до сада су осим у кругу фабрике, штрајковали 
једно време блокирајући пружни прелаз у овом граду, као и чувајући вагоне који су завршили 
за извоз на Железничкој станици. Њих неколико је десетак дана штрајковало глађу. Бивши 
власник ЖОС Трнава фирму је почетком априла преко ноћи продала кипарској фирми 
Лиснарт лимитед која се ниједном до сада није појавила у јавности, нити контактирала било 
кога од радника или власти. Словаци су, што је уз самоубиство радника Драгана Младеновића 
крајем марта, био и повод штрајка - остали дужни радницима 1,6 милиона евра, а држави на 
име неплаћених доприноса чак четири милиона евра. 
Директор Гоше Милутин Шћепановић, који нам се до овог тренутка није јавио, рекао је Данасу 
пре две недеље и то након једног од састанака са министром привреде Гораном Кнежевићем да 
"нешто мора држава да помогне, нешто морамо сами". Пре месец дана Шћепановић је Данасу 
похвалио раднике Гоше, рекавши да "оваквих радника као у Гоши нема нигде". Он је тада и 
критиковао бивше власнике због тога што не исплаћују дуг радницима и рекао како ће учинити 
све што може. Радници тренутно никоме више не верују, а једино логично им је да су нови 
власници уствари исти они стари којима није у интересу да Гоша преживи, иако све време од 
када је дошао на место директора Шћепановић прича супротно. 
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http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=352136&title=+Prekid+%C5%A1trajka+u+Go%C5%A1i+jo%C5%A1+pod+znakom+pitanja
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=348283&title=Radnici+Go%C5%A1e+u+10+%C4%8Dasova+blokiraju+%C5%BDelezni%C4%8Dku+stanicu+
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=348283&title=Radnici+Go%C5%A1e+u+10+%C4%8Dasova+blokiraju+%C5%BDelezni%C4%8Dku+stanicu+


6 

 

  
 

"Гоша" остаје у штрајку  
Аутор:Ј. Илић 

 

Штрајк радника фабрике шинских возила улази у пети месец  
ШТРАЈК радника фабрике шинских возила "Гоша" се наставља. Ово је епилог преговора 
радника и пословодства, уз посредовање државе, на којима је изостао договор о исплати дела 
заосталих плата, што је услов за почетак производње. 
Упркос најавама да би радници могли да се врате у погоне, обустава рада улази у пети месец. 
Тачка неспоразума је и даље новац. Радници су тражили исплату по 100.000 динара, од укупно 
600.000, колико им се дугује на име неисплаћених зарада, како би почели да раде. Послодавац 
на ово није пристао. 
- Одлука је да остајемо у штрајку јер радници нису прихватили понуду генералног директора да 
почнемо да радимо, а да се новац дели како буде пристизао од продатих вагона или обртних 
постоља - каже Бојан Ђорђевић из штрајкачког одбора. 
Генерални директор "Гоше" Милутин Шћепановић каже да су радници део заосталих зарада 
добили, да на остало не могу да рачунају уколико не наставе производњу, јер им прети стечај. 
Како објашњава, Влада је у ових 120 дана, колико штрајк траје, исплатила радницима по 
60.000 динара, ново руководство још по 70.000, што је 130.000 за четири месеца, за које су 
време, примећује, радили само осам дана: 
- Ми имамо послове које смо уговорили за наредних пет-шест месеци и можемо да радимо 
нормално, а све је блокирано и даље се траже плате. Ја сам разочаран... А више не може нико 
да нам помогне, ни држава нити ново руководство, јер је већ помогно. То је један зачаран круг. 
САРАДЊА СА ЖЕЛЕЗАРОМ ИЗ СМЕДЕРЕВА? 
ПРЕДСТАВНИЦИ Железаре Смедерево били су данас у "Гоши", где се разговарало о могућој 
сарадњи. Ипак, никаква одлука није донета, већ је остало да челичана размотри могућности 
пословне сарадње двеју фабрика у будућности. 
 

 
 

  
 

Радници Гоше настављају штрајк 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Радници Гоше настављају штрајк, јавља репортерка Н1. Директор није пристао на исплату дела 
зарађеног новца запосленима. Најавили су радикализацију штрајка и блокаду фабрике 
виљушкарима. 
"Све оно што је Влада јуче понудила је пало у воду зато што генерални директор нема слуха. Да 
ли му је неко наредио тако да поступи, не знам. Али генерални директор неће да нам да 
ниједан динар већ кад зарадимо новац да нам исплати. Сад је имао састанак с радницима, било 
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је свашта. Он је отишао и никакв договор нисмо добили и ми смо и даље у генералном штрајку, 
то је одлука радника", изјавио је председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић. 
Подсетимо, радници Гоше већ четири месеца протестују због неисплаћених зарада, поједини 
од њих штрајковали су глађу. 
У преговорима са Министарством привреде направљен је помак, али данас није било договора 
између радника и директора Милутина Шћепановића да им се исплати око 100.000 динара. То 
је био предуслов да се прекине са штрајком. 
Најавили су да ће блокирати зграду виљушкарима сутра, и радикализовати протест, а од 
следеће недеље ће размотрити да ли ће ступити поново у штрајк глађу. 
Сви преговори с Владом пали су у воду, рекао је председник штрајкачког одбора Милан 
Вујичић. Он је додао да је држава учинила све што је до ње, али да директор не жели да 
попусти и исплати новац радницима. 
Навео је и да је током састанка с представницима Хестила било говора о продаји 11 вагона, али 
да су они рекли да ће у наредним данима Гошу обавестити да ли ће те вагоне и купити. 
Подсећамо, Шћепановић је рекао да новац радницима може да буде исплаћен тек кад се 
продају вагони и поново покрене производња. 
Радници су за Н1 рекли да су разочарани и једногласно су одлучили да ће наставити са 
штрајком. 
 
 

 
Синдикат Независност: Радници Фијата кажњени пред одмор 
Аутор:Душан Млађеновић 
 
Само два дана након потписивања Споразума о условима наставка рада у Фијату - ново 
незадовољство радника. Тврде да су добили умањене аконтације за јул месец. 
Иако су у синдикату Независност уверени да ће остатак тог новца добити у августу, а 
председник тог синдиката Зоран Станић наглашава да је ово начин да се радници, пред одмор, 
казне због тога што су били у штрајку. 
―Ми смо укупно штрајковали 16 дана, од тога четири дана у јуну и 12 у јулу. За јун је требало да 
примимимо мање око 7.000, а за јул умањено 20.000. Шта су они урадили, они су нама сад 
скинули 21.000, а у јулу ће нам скинути 6.000. Значи, по колективном уговору је следовала 
цела аконтација, а они су намерно, да би преварили раднике, да би их казнили да оду на одмор 
са празним џеповима, дали су нам само пола аконтације‖, наводи он. 
Станић каже и да је неспорно да ће остатак новца бити исплаћен. ―Неспорно је да ће бити 
враћено. У следећем месецу би требало да буде и пола оне 13. плате, то је неспорно, али људи 
треба да преживе до 28.августа‖, поручује он. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/topicv252/Dusan-Mladjenovic/1
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Највећи извозници Фијат, Хестил и Тигар Тајерс  
Извор:Бета 

 

Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији за првих шест месеци ове године износила је 
2,1 милијарде евра, а највећи извозник је компанија Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија у 
Крагујевцу са извозом од 562,2 милиона евра, објавило је Министарство финансија. 
На листи водећих извозника на другом месту је Хестил Србија ајрон енд стил (нови назив 
Железаре Смедерево), чији је укупан извоз на крају новембра био у вредности од 280,1 
милиона евра. извоз те компаније је од почетка године више него удвостручен у поређењу са 
истим периодом 2016. године. Тигар тајерс из Пирота је на трећој позицији са извозом од 179,2 
милиона евра. 
Следе Нафтна индустрија Србије са 136,9 милиона евра извоза, Тетра пак из Београда са 110,9 
милиона евра, Петрохемија из Панчева са 94,5 милиона евра, Роберт Бош из Београда са 90 
милиона евра, МК Група са 89,4 милиона евра, Леони из Прокупља са 89,2 милиона евра, 
Хемофарм из Вршца са 85,2 милиона евра. 
На том списку су и Јура корпорација из Раче са 82,5 милиона евра, Горење са 81,5 милиона 
евра, РТБ Бор 81,2 милиона евра, Викторија група са извозом од 78,1 милиона евра, Грундфос 
из Инђије 76,8 милиона евра. 
 
 

Директор "Гоше": Радници добили део зарада, остало само ако радимо  
Извор:Танјуг 
 
Генерални директор "Гоше" Милутин Шћепановић каже да су радници део заосталих зарада 
добили, да на остало не могу да рачунају уколико не наставе производњу, те поручује да би 
наставак штрајка могао да резултира стечајем. 
Како објашњава за Танјуг, влада је у ових 120 дана, колико штрајк траје, исплатила радницима 
по 60.000 динара, ново руководство још по 70.000, сто је 130.000 за четири месеца, за које су 
време, примећује, радили само осам дана. 
И то је, каже, све што је увом тренутку могуће да им се надокнади, а они су, примећјује, и даље у 
штрајку и тиме, однсоно исплатом и преосталих дуговања, условљавају послове који су већ 
уговорени. 
- Ми имамо послове које смо уговорили за наредних пет-шест месеци и можемо да радимо 
нормално, а све је блокирано и даље се траже плате. Ја сам разочаран... А више не може нико 
да нам помогне, ни држава нити ново руководство, јер је већ помогно. То је један зачаран круг - 
рекао је Шћепановић Тањугу. 
Након одлуке радника да наставе штрајк он једноставно не види излаз. 
- Лоше решење по њих је стечај. Као и код сваког повериоца, то је реална опција, поред овог 
што се нуди да изађемо из кризе у нормалном року, за годину - годину и по дана. Влада је 
рекла да ће повезати радни стаж, репрограмитати обавезе, све то они одбацују, траже паре... 
Део плата је исплаћен, да би кренуо процес производње, ни од Кинеза ни од Ирачана неће бити 
ништа ако не почнемо да радимо - упозорава Шћепановић. 
Објашњава да нема могућности да се радницима сада исплати све што им фабрика дугује, а 
посебно за то нема услова уколико се не настави с производњом. 
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- Ко хоће данас нешто "Гоши" авансно да плати? Мора да се прода роба, па онда да се плати... 
Али, они морају да верују, морамо да идемо у процес производње. Имамо јасан пут, а са друге 
стране је понор, стечај, нема трећег - рекао је Шћепановић. 
Он објашњава да је влада прихватила да помогне и да преко СДПР-а активира договорени 
посао са Ираном, са којим би се, каже, потпуно намириле заостале плате. 
- Ми имамо завршен производ за Иран једним делом, а делом бисмо радом у наредна три-
четири месеца реализовали тај посао и обезбедили сигурност редовних плата - рекао је 
Шћепановић. 
Подсећа да су радници у штрајку 120 дана, а да је у међувремену понуђен посао са Хестилом 
који подразумева ремонт 250 вагона те фабрике у Гоши. 
- И то је договорено уз помоћ владе. Ми смо били у Хестилу, они су данас дошли код нас, 
видели наше техничке капацитете, рекли да можемо да сарађујемо и да ће нам по препоруци 
владе дати предност, јер имамо техничке капацитете - рекао је Шћепановић. 
Радници "Гоше" одлучили су да наставе штрајк, пошто није постигнут договор са руководством 
те фабрике о њиховим захтевима, а најавили су и радикализацију штрајка блокадом Управне 
зграде фабрике. 
 

 
 
 

 
 
Синдикат слагао раднике? 
Извор:Танјуг 

 

Прекид штрајка у крагујевачком Фијату, вратио је за машине око 2.000 

радника, али ипак није смирио сукоб између два, репрезентативна синдиката у 

овој фабрици, Самосталног и синдиката Независност. 

Више се и не зна ко кога и због чега оптужује за превару, а томе је додатно кумовало и 
саопштење Владе Србије о постигнутом споразуму између руководства Фијата и штрајкача у 
коме је обелодањена знатно мања цифра повећања зарада од оне са којом излази у јавност 
председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић.  
Наиме, у владином саопштењу је назначено да је зарада усклађена са пројектованом 
инфлацијом и да износи укупно 6, 7 процената, а синдикалне вође су раднике обавестиле да је 
повећање од 9,54 одсто.  
Притом, председник синдиката Независност, Зоран Станић изнео је тврдњу да ће радницима 
заправо у августу повећање бити од свега 2,2 посто.  
- То је чак мање од онога што је Фијат нудио радницима пре штрајка, а то је повећање од три 
одсто - тврди Станић.  
Зоран Марковић, један од потписника споразума и представник Самосталног синдиката то 
оштро демантује.  
- Знам ваљда шта сам потписао и колико је повећање - каже за "Вести" Марковић.  
- Базна основа је у овом тренутку 38.500 бруто и од 1. августа се увећава за 3,15 одсто, а та игра 
цифара и процената може да буде збуњујућа само за некога ко не ради у Фијату. Онај ко то не 
зна, а ради у Фијату морао би под хитно да потражи стручну медицинску помоћ, а постоје три 
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нивоа и степена прегледа и збрињавања - иронично истиче Марковић и објашњава да ће 
укупно повећање зарада радници осетити тек у јануарској заради која ће бити већа за 3.750 
динара, односно равно 31 евро.  
Без штрајка до 2020. године 

И док се медији у Србији блиски власти надмећу у хвалоспевима да се Фијат обавезао да 
најмање наредне три године неће напуштати Крагујевац, дотле је незапажено прошла 
информација да се Штајкачки одбор обавезао да наредне три године неће улазити у штрајк. 
Марковић каже да је тачно да је то потписао, али да су Устав, закон о штрајку Србије и 
колективни уговор који важи до 10. децембра ипак "старији". 
- Тек када будемо потписивали нови Колективни уговор та ставка може бити убачена, али не 
значи и да хоће - прецизира Марковић.  
Додуше, у Синдикату Независност на то одговарају да је споразум "брука и срамота". 
"Радници су љути, осећају се превареним и пониженим", тврди председник синдиката 
Независност Зоран Станић који је најавио и тужбу против својих колега из Самосталног 
синдиката, јер су, по њему, радници добили "такве услове да ће бити Фијатови робови". На 
питање "Вести" ко је овим штрајком у Фијату добио, а ко изгубио, Марковић одговара да то што 
ни радници ни пословодство нису задовољни, говори да је постигнут компромис.  
- Сви су заборавили да је нама први услов било побољшање услова рада јер заслугом "средњег 
менаџмента" укидањем ноћне смене, обим посла није био добро прераспоређен, па су радници 
обављали много више задужења него што су реално могли да постигну. Нама су плате биле тек 
на четвртом месту, а онда их је неко, из свог разлога, "именовао" као наш главни захтев - 
истиче Марковић.  
Чекајући нови модел 

Консултант за инвестиције у Развојној агенцији Србије Јован Миљковић каже за "Информер" 
да је потписивање уговора знак да се ситуација у фабрици стабилизује и да ће производња 
аутомбила у Фијату бити настављена, што је веома значајно за нашу привреду. 
- Пошто је дошло до договора на дужи временски период, ово сигурно значи да ће се 
производња наставити и да ће се Фијат трудити да се још боље позиционира код нас, али и на 
глобалном тржишту аутомобила. Такође, могуће је и да ће се радити нови модели, али то 
зависи од индустријске политике и неких дугорочних планова - истиче Миљковић.  
 

 

 
 

Где је мистериозни власник „Гоше“ 
Аутор:Мира Канкараш Тркља 

 

Никако ми не иде у главу да држава, уместо да заузме тврд став према власнику који пет година 
не измирује обавезе према њој, заузима тврд став према радницима. 
Радници Фабрике шинских возила „Гоша― у Смедеревској Паланци данас су одлучили 
да наставе штрајк и да га радикализују, изјавио је Спутњику председник Удружења гранских 
синдиката (УГС) Независност у тој фабрици Љубомир Савић. Од тога их није одвратило 
ни упозорење министра привреде да је држава спремна да репрограмира дугове „Гоше― тек 

https://rs.sputniknews.com/authors/mira_kankaras_trklja/
https://sptnkne.ws/eUt4
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када се радници врате на посао, или им прети стечај, али ни данашња посета представника 
кинеског „Хестила―, власника смедеревске железаре, потенцијалног спасиоца „Гоше―. 
Савић је Спутњику пренео да је јутрос кинеска делегација, у којој су били представник 
власника, финансијски директор и директор транспорта, прегледала свих 11 вагона, али 
и фабрику како би видели у каквом је стању. О томе ће известити претпостављене у Смедереву, 
након чега ће „Гоша― добити њихов коначан став да ли купују вагоне. 
„Рекли су да су у ‘Гоши‗ искључиво због тога што их је влада замолила да дођу и да помогну. 
Када би било среће и договора има пуно производа које би ми могли да радимо за Железару. 
Њима требају вагони за унутрашњи и за спољни саобраћај, и ми радимо све те врсте вагона и 
још неке ствари―, каже председник синдиката Независност у „Гоши―. 
По његовој процени, чак и да се договор са Кинезима заврши најповољније по „Гошу―, најмање 
две недеље ће се чекати да се то реализује и да са те стране стигну неке паре. Друга варијанта 
која је помињана, да вагони преко СДПР-а оду за иранског купца, трајала би још дуже. Не 
видимо на помолу неке паре, закључује Савић и подсећа да већ дуже од два месеца запослени 
ништа нису примили. 
А власник „Гоше―, ко год то био, јер је изгледа и то непознаница, радницима којих је 346, 
за плате већ дугује око 1,5 милиона евра. Зато им је предлог да и даље раде без пара био 
неприхватљив. 
Агонија фабрике у Смедеревској Паланци предуго траје, али је први пут јавност схватила 
озбиљност ситуације када је њен радник Драган Младеновић финансијске проблеме прекратио 
на најдрастичнији начин, одузевши себи живот. Запосленима није исплаћено више од 20 
зарада. 
Али „Гоша― дугује и држави, и то 512 милиона динара, јер више од четири године приватни 
послодавац, словачка фирма ЖОС „Трнава― није уплаћивала порезе и доприносе. 
Почетком априла ове године, „Гошу― је од словачке фирме у потпуности преузео „Лиснарт 
холдинг лимитед―, који је заведен и у Агенцији за привредне регистре, али је све друго остало 
по старом. Отуда и сумња радника да се иза новог имена крије стари власник, који је само 
покушао да са себе скине одговорност формалном продајом фирме. 
Те сумње подгрева чињеница да се нови власник откад је преузео „Гошу― још није појавио 
у фабрици нити у њу уложио макар један динар. 
Како сада распетљати врзино коло? Нови генерални директор „Гоше― Милутин Шћепановић, 
за кога, по Савићевим речима, нико не зна ко га је поставио на то место, истиче да је захтев 
за исплатом зарада легалан, али да не може ништа да учини због блокаде рачуна. А 
за деблокаду рачуна је потребан репрограм дугова. 
Према речима министра привреде Горана Кнежевића пак држава је спремна да у складу са 
законом направи репрограм обавеза „Гоше― и према Фонду за развој и према Пореској управи, 
али тек у случају да „Гоша― почне да ради, што је гаранција да роба може да стигне до купца. 
И тако су на крају опет радници постали проблем. У решавање агоније „Гоше― сви су се 
укључили сем власника. За почетак би било добро да се зна макар ко је у питању. То није 
пошло за руком ни држави. 
„Ми смо покушали више пута да контактирамо нове власнике, тражили смо контакт адресе 
на прошлом састанку са директором, који има неке контакте са новим власницима. Нисмо их 
добили―, рекао је министар Кнежевић. 
Коментаришући најновија збивања у „Гоши―, професор Економског факултета у Београду 
Љубодраг Савић каже да је за њега „фасцинантна чињеница да држава показује апсолутну 
немоћ―, али не само зато што не може да нађе власника и са њим директно разговара, него, 
каже он, и због тога што је толерисала ситуацију да у последњих пет година није наплаћивала 
порезе и доприносе, оно што представља њен изворни приход. 

https://sptnkne.ws/ehMH
https://sptnkne.ws/eS3K
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„Ја као грађанин заиста морам да се запитам шта држава ради, ако не функционише, односно 
не ради оно што јој је основна функција, а то је да води рачуна о својим основним приходима, 
из којих се пуни буџет Србије и из којих се алиментирају остале потребе―, истиче Савић 
за Спутњик. Он указује и на другу важну ствар — да држава није искористила своје право 
да некоме ко послује у Србији наметне вољу да поштује српске законе. 
Савић каже и да му „никако не иде у главу да држава, уместо да заузме тврд став према 
власнику, она очигледно заузима тврд став према радницима―. Тај систем — прекините штрајк 
па ћемо разговарати — имао би, каже, смисла када би држава раскинула уговор са власником 
„Гоше―, па евентуално она неко време била већински власник. 
У реду је, сматра професор Економског факултета, то што држава покушава да са „Хестилом― 
нађе решење, али се и пита како то изналази посао за „Гошу―, а не зна ни ко је власник. 
„Власник је ипак власник, тако да мени није јасна улога државе. Хтела би да ради нешто што 
у ствари не треба да ради, а није радила оно што је требало да ради―, закључио је Савић 
за Спутњик. 
 

 

 

 
 

Прокупље: Синдикалци дижу глас и најављују борбу за сваког 
запосленог 
Аутор:Љ. М. 

 

Одлука о отпуштању 90 општинара у Прокупљу, узнемирила је већину запослених, 
а поједини представници синдиката сматрају да је донета паушално, без 
критеријума и да су је наводно потписали чланови Општинског већа који су 
постављени политички, без икаквог знања и компетентности, јер је већини то и 
први посао. 
Они увелико припремају начине синдикалне борбе за права радника, јер сматрају да се ради о 
политичкој одлуци и намери да се истерају сви неподобни радници. 
Синдикалци се питају како да нико од директора јавних установа и предузећа није консултован 
око броја радника, није урађена нова систематизација, а посебно наглашавају по њима потпуно 
неразумну одлуку да се отпусти 23 радника више од броја који је прописало надлежно 
министарство. 
Стојановић пажљиво тумачи закон; фото: Љ. М.Вања Стојановић, председник Независног 
синдиката радника, одржао је састанак са својим чланством где су у начелу договорени даљи 
кораци и најављује да ће покушати кроз дијалог са надлежнима да реши проблем, али не 
искључује и могућност организације штрајка и других видова борбе за права радника у складу 
са законом. 
Ово је најнеразумнија одлука коју је икада донела било која власт у Прокупљу и неће тако лако 
проћи. Нико не спори да има вишак радника у систему, али се питамо ко је и по којим 
критеријумима одлучио колико ће у којој фирми бити отпуштено радника и зашто се отпуштају 
23 радника више од онога што је прописало министарство – пита се Стојановић. 
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Тврди да разговара и са осталим синдикалцима у граду како би заједно покушали да утичу на 
власт да промени одлуку и ако већ мора да буде отпуштања, да то ураде до максималног броја. 
Ми се сада боримо за 23 радника које неко да би сакупио јефтине политичке поене жели да 
отпусти. Јер како другачије објаснити да рецимо у Туристичко-спортској организацији где сам 
и ја запослен, тренутно има 82 радника на неодређено, али да „због повећаног обима посла― 
има и 10 радника на одређено и чак 49 радника ангажованих путем јавних радова. У исто време 
наложено је да се отпусти 19 радника на неодређено – наглашава Стојановић. 
Каже да сумња у добре намере локалне власти и тврди да иза свега стоји владајућа Српска 
напредна странка која жели да остану само њима подобни радници. 
Спорна тачка о запошљавањуСтојановић подсећа да у Закону о одређивању максималног броја 
запослених у јавном сектору, у Члану 12. пише да  се може повећати број запослених, ако је број 
радника мањи од максималног броја које утврди надлежно министарство. 
Смањењем броја радника за 23 од максималног броја, они у ствари желе да њихове раднике 
који су сада на одређено, пребаце на неодређено и на тај начин уцењују људе – додаје 
Стојановић. 
Подсећа и да је актуелни народни посланик СНС Дарко Лакетић, на збору радника обећао пред 
свим запосленима да ће локална власт борити за сваког радника, а да ће у колико мора, број 
радника бити смањен на транспарентан и поштен начин. 
Он је то обећао пред изборе како би сакупио поене да људи гласају. Чак је рекао да ако мора, да 
ће се из сваке установе отпустити по 10 одсто радника и да ће сви подједнако поднети терет. 
Очигледно, то су била краткорочна и лажна обећања и замајавање – подсећа Стојановић. 
Или отпуштања или нема пара из државне касе? 

Председник општине Александар Симоновић је рекао да је одлука о отпуштању радника 
изнуђена под претњом обуставе трансфера, те да су је једногласно донели чланови Општинског 
већа. 
Накнадно ће сваки директор одредити критеријум ко ће бити отпуштен и то се мора пажљиво 
урадити да нико не буде оштећен – каже Симоновић. 
Он напомиње да се крајња бројка о броју запослених мора смањити за још око 300 радника, а 
то ће се урадити у наредних годину или две. 
И радикали против отпуштања 

У одбрану радника стала је и опозициона Српска радикална странка, а члан Главног одбора 
Живан Владимиривић се пита хоће ли председник општине истерати запослене и у његовом 
кабинету и остале функционере. 
Око њега су саветник, шеф кабинета, потпредседник и ко зна ко још. Најгоре од свега је што ни 
они не раде свој посао, већ инструкције добијају од једног или два човека из врха прокупачког 
СНС – тврди Владимировић. 
Подсетимо, Одлуку о смањењу броја запослених у јавном сектору недавно су изгласали и 
одборници прокупачког парламента. 
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