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БЕТА 

Завршен колективни годишњи одмор 

радника ФЦА у Крагујевцу 

Радници крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија, после три 

недеље колективног годишњег одмора од данас су поново на својим радним местима.  

Председник Самосталног синдиката ФЦА Зоран Марковић је рекао агенцији Бета да су 

се запослени после годишњег одмора вратили редовним радним обавезама у две смене. 

Он је навео да је за време колективног годишњег одмора радио један број радника на 

одржавању и обављен је уобичајени ремонт машина и робота. 

"Очекујемо да у септембру, када се исплаћује августовска зарада, радници ФЦА приме 

плату увећану за 3,15 одсто, како је и договорено са представницима компаније током 

преговора у јулу у Влади Србије. Следеће повећање је предвиђено за јануарску зараду од 6,3 

одсто која ће се исплаћивати у фебруару 2018. године", рекао је Марковић. 

Запослени у ФЦА су после штрајка који је почео крајем јуна, са пословодством 24. јула 

постигли договор о повећању зарада, исплати бонуса и о формирању комисије која ће 

контролисати услове рада. 

Већински власник ФЦА је италијански Фијат са уделом од 67 одсто а Влада Србије има 

удео од 33 одсто. 
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Влада не одустаје од платних разреда  
Премијерка Србије Ана Брнабић најавила је да ће, заједно са министром просвете 

Младеном Шарчевићем, следеће недеље имати састанак са представницима синдиката 

просвете, али је истакла да Влада неће одустати од увођења платних разреда који ће 

омогућити да најбољи буду награђени.  

"Што се мене тиче, просветари су први који треба да захтевају такав закон. У просвети 

има неких 80.000 људи који су у овом тренутку једна аморфна маса, која када имате повећање 

плата у просвети да, три, пет осто имате два, три, пет одсто за све њих, и немате неки систем 

оцењивања квалитета и учинка, а то је у ствари сектор где прво треба да имате систем 

оцењивања квалитета и учинка", рекла је Брнабић. 

Брнабић је рекла новинарима, после отварања међународне конференције "Едитовање 

генома: биомедицинске и етичке перспективе", да је видела критике на рачун Предлога закона 

о платама у јавним службама који се односи и на просветаре и да ће са њима отворено о томе 

разговарати. 

"Просвета је прва која би требало да захтева такав закон", истакла је Брнабић и навела 

да је то први сектор у коме би требало да буде спроведен систем оцењивања квалитета и 

учинка. 

"Спремни смо да седнемо са њима и видимо који су то стандарди квалитета и учинка. 

Нису све школе у Србији једнако добре, нису сви професори и наставници у Србији једнако 

добри. Они који су најбољи морају да буду награђени", истакла је она. 
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ПРЕД ГАШЕЊЕМ: 

Синдикат Високе школе примењених 

струковних студија забранио улаз директорки 

 
Синдикат образовања Високе школе примењених струковних студија (ВШПСС) у Врању, 

упућује позив свим професорима ове школе, ненаставном особљу и студентима, да следеће 

недеље физички спрече улазак у зграду Светлани Трајковић, самозваној директорки школе. 

„Ово је на нашу жалост једини, али и последњи вид борбе која у ВШПСС траје више од 

годину дана, и наш последњи покушај да сви заједно, уз помоћ јавности, зауставимо 

самовлашће ове лажне докторке наука и тако зауставимо правно насиље, суноврат и 

пропадање школе“, каже за Врањске инфо Драган Мишић, председник овог синдиката.  

Он упозорава да Светлана Трајковић, како каже, "самозвана директорка ове Високе 

школе у Врању, иначе лажни доктор наука, и њена колегиница Љиљана Стошић Михајловић, 

самозвани председник Савета ове школе и такође лажни доктор наука", чине све да ову 

образовну установу доведу на руб пропасти. 

„Њих две, последњих годину дана, сваким својим поступком се ругају законима државе 

Србије и не поштују ставове Министарства просвете, министра Младена Шарчевића и 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК), чиме су ВШПСС довели у изузетно 

тежак и скоро безизлазан положај“,  наставља Мишић.  

Он подсећа да су Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) и Национални 

савет за високо образовање званично утврдили и о томе писмено обавестили ову школу и 

њене органе.Каже такође да неколико професора школе, предвођени Синдикатом образовања, 

више од годину дана указују на проблеме које својим бескрупулозним понашањем производе 
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ове две самозване докторке наука и против њих и заведених чланова колектива воде прави 

рат. 

„Утрошили смо сва законска средства и обраћали се Министарству и свим надлежним 

државним институцијама, али морам рећи да су многи органи својим нечињењем допринели 

хаосу који сада влада у овој школи“, упозорава председник Синдиката образовања. 

Он за крај каже да су се у школи напокон пробудили чланови синдиката „Независност“, 

који су писмено затражили хитно одржавање седнице Савета школе, што је прва и основна 

инстанца у чишћењу безакоња и самовоље у ВСПСС. 
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