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Штрајк упозорења у крагујевачком Фијат Крајслеру
Аутор:Милан Никић

Чланови синдиката Фијат Крајслер Аутомобила у Крагујевцу одржали су штрајк упозорења.
Око 500 радника је у кругу фабрике, испред управне зграде, затражило од пословодства
повећање основне зараде на 45 хиљада динара, смањење оптерећења посла због оних који су на
боловању и породиљском одсуству.
Такође, тражили су надокнаду за превоз када нема јавног превоза и исплату договореног
бонуса ефикасности.
Радници Фијата су најавили да ће и у понедељак изаћи пред зграду управе, а ако не буде
помака у испуњавању услова следи штрајк од уторка.
Према речима Зорана Марковића, председника Синдиката крагујевачке компаније, штрајк
подразумева прекид производње аутомобила, уз долазак на радно место и једночасовно
окупљање обе смене пред зградом Управе.
За штрајк упозорења се сазнало када су обавештење с огласне табле радници поделили на
друштвеним мрежама.
Председник синдиката и његов заменик нису се јављали новинарима на телефон, а сниматељи
су морали скуп да снимају изван круга Фијата:

Строга тајна ко улази у "Бор"
Аутор:Е. В. Н.
На званични захтев Кине, борске руднике посетили представници произвођача бакра. Наша
земља би волела да са вама оствари сарадњу, каже директор заинтересованог кинеског гиганта
КИНЕЗИ су стигли у Бор, али која је то компанија која је заинтересована за сарадњу са нашим
рударским гигантом из овог града, строга је - тајна. Из саопштења које је прослеђено из
Рударско-топионичарског басена "Бор" познато је да су их посетили представници највеће
државне кинеске компаније за производњу бакра и процену злата. Међу највећима у том послу
у читавој Кини је Јиангxи цоппер цорпоратион.
Кинески привредници су у Бор стигли заједно са партнерима из кинеске приватне
инвестиционе и управљачке агенције. Разговорали су са генералним директором РТБ "Бор"
Благојем Спасковским. Како је саопштено, кинеска компанија је први пут у Србији и Бору, а та
посета је организована на званични захтев Кине која "жели да управо њихова највећа
компанија оствари сарадњу са РТБ-ом 'Бор'".
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- Наша земља би волела да оствари сарадњу са РТБ "Бор" и због тога смо овде - истакао је
директор инвестиција у рударству кинеске компаније, чије име се држи у строгој тајности.
Компанија Јиангxи цоппер цорпоратион је највећи произвођач бакра у најмногољуднијој
земљи света. Баве се и сребром, златом и ретким металима. Занимљиво је да су посао одавно
почели да шире ван граница своје земље. Према њиховим званичним подацима, покренули су
"зелене руднике" у Кини, Перуу, Авганистану и Албанији.
Долазак кинеских инвеститора најавио је пре неколико дана амбасадор Кине у Београду Ли
Манчанг после разговора са председником Србије Александром Вучићем. Амбасадор Кине је
тада наговестио да је за РТБ "Бор" заинтересован рудник злата из провинције Хунан. Таквих је
више, али је међу највећима "Хунан голд корпорејшн".
У последње време се више пута чуло да су за РТБ "Бор" заинтересовани из "Чајна пауер
енџиниринг консалтинг груп корпорејшна". Из ове компаније су више пута долазили у Београд
на преговоре.
ОБИЛАЗАК
НАКОН разговора са менаџментом РТБ "Бор", којем је присуствовао и државни секретар у
Министарству привреде Драган Стевановић, привредници из Кине су разгледали површински
коп "Велики Кривељ" и тамошњу флотацију. Обишли су и нову топионицу, фабрику сумпорне
киселине и погон електролизе.

Штрајк упозорења у "Фијату" Крагујевац
Аутор:П. Ж.
Испред Управне зграде одржан једночасовни штрајк упозорења, запослени захтевају нови
начин организовања производње, надокнаде додатних трошкова и повећање основице зарада
СПРЕД Управне зграде компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу, одржан је
у петак једночасовни штрајк упозорења Наставак протеста, како је недавно одлучено на
Скупштини самосталног синдиката је заказан за понедељак, 26. јуна, а уколико се захтеви
синдикалаца ни тада не испуне, најављен је и генерални штрајк у фабрици који би почео 27.
јуна и трајао би до испуњења захтева.
Запослени захтевају нови начин организовања производње, надокнаде додатних трошкова које
радници имају због доласка на посао мимо стандардног радног времена када није организован
јавни превоз, као и повећање основице зарада са 38.000 на 45.000 динара.

Малину уцењују ниском ценом
Аутор:Ј. Су.
Лесковачки произвођачи "црвеног злата" оптужују откупљиваче
ЦЕНА малина у појединим деловима Србије "пала" је са 120 на 80 динара по килограму. Тако
су, откупљивачи у Лесковцу, за "црвено злато" плаћали између 80 и 100 динара, а као разлог
томе навели су да је то "тржишна" цена и да је велики род у њиховом крају. Док малинари кажу
да је у питању "освета откупљивача", јер су се малинари побунили око цене.
- Спустили су цену, а ми смо немоћни - рекао је Драган Миљковић из Бошњаца. - Малине сам
продао по 100 динара, а поједини произвођачи из Вучја морали су да је дају и за 80 динара. Сад
сви који откупљују најављују ову цену од 80 динара. То је губитак за све нас. Заправо смо
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уцењени, јер ако не пристанемо на ту цену, откупљивач, који ради за велике хладњаче, каже да
нема гајбице, а малина се предаје једино у њима.
Малинар Драгиша Радуловић, из Удружења "Виламет" из Ариља, кажу да у њиховом крају,
ипак, нема толико ниске цене. Он сматра да у Лесковцу има мало хладњача, па их можда зато и
уцењују.
- Временски услови тренутно не погодују малини, и род се суши - казао је Радуловић. - Ово је
катастрофа од времена за њу, па су се помало успаничили и откупљивачи. Код нас су до пре
неколико дана била само два откупна места, а јуче већ десет. На крају ће се доћи и до високе
цене, али малина неће бити.

Сакупљачима отпада угрожена егзистенција
Аутор:Н. СУБОТИЋ
Опречна реаговања надлежних на најаву "Чистоће" да ће ангажовати чуваре контејнера.
Матични синдикат тражи да се одлука комуналаца преиспита јер се крши закон
НАЈАВА ЈКП "Чистоћа" да ће ангажовати агенцију за обезбеђење да чува контејнере на
улицама града, изазвала је опречне реакције. Грађани идеју одобравају, сматрајући да ће се на
тај начин контејнери сачувати од оштећења, а њихова околина од разбацаног смећа, које
оставаљају сакупљачи секундарних сировина. Али, чују се и другачија мишљења оних, који
сматрају да ангажовање радника обезбеђења нарушава достојанство и право на рад једном делу
грађана.
Огласио се и Републички синдикат секундарних сировина, као и још двадесетак организација и
удружења, која су најоштрије осудила најављено ангажовање приватних предузећа на
пословима обезбеђивања комуналних контејнера у Новом Саду.
- Ова мера усмерена је на спречавање неформалних сакупљача секундарних сировина да
сакупљају рециклабилни отпад из комуналних контејнера, чиме економски најрањивији
чланови и чланице нашег друштва обезбеђују основну егзистенцију за себе и своје породице тврде у Синдикату. - У борби за голи опстанак у Србији 30.000 неформалних сакупљача обавља
друштвено користан посао сакупљања отпада за рециклажу и одговорно тврдимо да је највећи
напредак у овој области Србија остварила захваљујући њима.
У Синдикату, такође, наводе да је чување контејнера неприхватљиво и поред тога што је
Законом о управљању отпадом и Законом о комуналним делатностима дефинисано да
власништво над отпадом у наменским контејнерима припада искључиво јавнокомуналном
предузећу.
- Ово је атак на здрав разум грађана Новог Сада и Србије и са становишта хуманости
представља бескрупулозно кршење људских права - кажу у Синдикату. - Са становишта
економије, неразумна је одлука да грађани јавним новцем плаћају приватној компанији услугу
сумњиве сврхе.
ПРОЦЕНТИ ПРЕМА подацима Српске асоцијације рециклера амбалажног отпада, више 80
одсто количина које долазе у домаће фабрике за рециклажу ПЕТ боца, потиче од неформалних
сакупљача, док јавна комунална предузећа сакупе свега један одсто старог папира.
Синдикат, такође, упозорава да 70 одсто сакупљача чине припадници ромске националне
мањине, којима је услед велике стопе незапослености, лоших услова живота и етничких
предрасуда отежано да нађу запослење, чиме им је и угрожено основно људско право
загарантовано Уставом у члану 60 - право на рад.
ПАТРОЛИРАЈУ И ГАСЕ ПОЖАР
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ЈКП "Чистоћа" је потписала уговор, вредан 5.984.400 динара, са предузећима "Ипон
Секјурити" и "Г4С секјуре", чији ће радници имати задатак да патролирају и осматрају места,
где су постављени контејнери, спречавају уништавање металне конструкције подземних
контејнера, као и неовлашћено изношење смећа. Чувари ће, такође, спречавати исписивање
графита и лепљење плаката по контејнерима, спречаваће и гасити пожаре, а реаговаће и на
сумњиве предмете око сандука за смеће, као и на сумњива лица у близини.

Изменама Закона радници и без тужбе до зарађене плате
Аутор:Љ. Малешевић
Завршена је јавна расправа о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних
спорова, које би требале да омогуће свим радницима у Србији да без тужбе дођу до своје зараде
и других примања од послодаваца. Први пут би то право важило за све запослене, па и оне у
јавном сектору.
Наиме, државни службеници и намештеници, односно сви запослени у јавном сектору, добиће
право да поставе питање исплате своје плате, накнаде и других примања.
Конкретно, уместо радника који сада правду због неисплаћених зарада морају да траже на суду,
то би чинила Републичка агенција за мирно решавање радних спорова. Директор Агенције
Миле Радивојевић објашњава да ће та институција изменама добити шира овлашћења.
"До сада је наша надлежност била утврђивање обавезе за исплату зарада до износа минималца,
сада ће се односити на пуну зараду и плату – објаснио је Радивојевић.То значи да су запослени
морали да покрећу судски спорт за исплату разлике између минималца и пуне плате, а уколико
се усвоје ове измене, то неће морати. По његовим речима, од 2005. године, откад постоји
Агенција за мирно решавање спорова, вођено је око 14.000 предмета, а у судовима је чак
30.000 радних спорова.
Арбитражно решење је извршно
Судски поступци за наплату неисплаћене зараде или било којег другог права проистеклог из
рада трају дуго, захтевају трошкове за тужбе и жалбе, ангажовање адвоката и плаћање њихових
трошкова, док је поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова бесплатан.
Арбитражно решење је правоснажно и извршно, односно има исту правну снагу као
правоснажна судска пресуда.
Нацрт измена и допуна Закона о мирном решавању радних спорова доноси и низ других мера
чији је циљ да подстакну запослене и послодавце да радне спорове решавају пред Агенцијом, и
то у поступку преговора, а не пред судом, али и да им омогући гаранције да буду сигурнији у
решавању свог спора.
Новина је и то да ће изменама тог закона надлежности Агенције бити проширене и на друга
примања као што су отпремнине, погребне услуге, новогодишњи пакетићи за децу. Нацрт
закона предвиђа и да се код колективних радних спорова проширује надлежност Агенције на
утврђивање репрезентативности синдиката, као и на спорове поводом утврђивања минимума
процеса рада у току штрајка. Уводи се и обавеза миритеља да, након неуспелих преговора, на
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захтев стране у спору препоручи на који начин се може решити проблем, односно да сам донесе
препоруку за решавање спорних питања.
Иначе, и без измена, које се очекују на јесен, Агенција за мирно решавање радних спорова има
све више посла. У 2014. години поднето је 199 захтева, а прошле чак 956. Само у прва два
месеца ове године стигло је 11 нових предлога, док су, по подацима Министарства правде,
током прошле године виши и основни судови примили укупно 33.389 премета који се тичу
радне области.
У предлозима поднетим Агенцији за мирно решавање спорова најчешће је реч о споровима
између послодаваца и запослених који се тичу мобинга, отказа уговора о раду, уговарања и
исплате минималне зараде, накнаде трошкова који се односе на исхрану у току рада, одлазак и
долазак с рада, исплату јубиларне награде, регреса за коришћење годишњег одмора, измена
колективних уговора, штрајка... Од укупног броја поднетих предлога у току 2016. године
мериторно је решен 331, док је више од 400 у току.
По проценама синдиката, у Србији има више од 300.000 радника који нередовно примају
плату. Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку тврди да око 70 одсто радника не прима
плату на време, од чега трећини зарада касни од 30 до 90 дана, док седам одсто прима са
закашњењем већим од три месеца.

Вулин: У каси ПИО фонда пет милијарди динара више
Извор:Танјуг
ВРЊАЧКА БАЊА: Захваљујући бољој запослености, далеко бољој наплати доприноса и већој
фискалној дисциплини, можемо да кажемо да нам је каса пунија, а закључно са 22. јуном у касу
ПИО фонда је уплаћено пет милијарди динара више него што је планирано, рекао је министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Он је приликом обиласка пензионера, који се налазе на бесплатној рехабилитацији у Врњачкој
Бањи, рекао да је повећање прихода у каси веће за 2,81 одсто у односу на планирано и да су
захваљујући томе обавезне дотације које иду на сваку од пензија толико смањене да ПИО фонд
неће повући 11,5 милијарди динара.
Када добро радите, када имате више запослених, када се боље наплаћују доприноси, можете да
водите рачуна о пензионерском стандарду. Политика владе Александра Вучића је била, и свака
следећа влада на коју пресудно буде утицао
Вучић наставиће са том и таквом политиком, да све што зарадино најпре поделимо са онима
који су најзаслужнији, да они који су најсиромашнији први осете зашто је добро што смо у
мирној држави, што смо обезбедили фискалну консолидацију и зато данас можемо да кажемо
да смо 12.500 пензионера послали у бање, навео је Вулин.
Он је додао да је ове године 1000 пензионера више послато у бање.
Захваљујући већој количини новца, захваљујући томе што нисмо повукли 11,5 милијарди
динара, ове године смо обезбедили да се пензије дотирају са 35 процената, а надамо се, ако се
овако настави да ћемо до краја године то радити са 33 процената. Ради поређења, 2012. држава
је дотирала сваку пензију са 48 одсто, истакао је Вулин.
Директор хотела Меркур, Дејан Станојевић у коме пензионери добијају бесплатну
рехабилитацију, рекао је да је од ове године кренула и акција бесплатне рехабилитације са
ратним војним инвалидима којих ће око 250 доћи у бању.
Заменик директора ПИО фонда, Александар Милошевић рекао је да је један од основних
задатака овог фонда брига о пензионерима.
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Фонд сваке године ради корекцију правилника о друштвеном стандарду пензионера којом
проширује бригу о пензионерима, тако смо ове године први пут у правилник увели да осим
тога што пензионери сами бирају у коју бању хоће да иду, овог пута слепа лица имају и
пратиоца што је велика новина, рекао је Милошевић.

Текстилци из Македоније намерни да уложе 1,3 милиона евра
Пише: В. Ристић
Представници македонске текстилне Компаније „МГИ“ потписали са са представницима Града
Врања Меморандум о разумевању који предвиђа закуп 4.000 квадратних метара пословног
простора који се налази у режими Слободне индустријске зоне, а у оквиру неискоришћеног
простора Јумка.
Македонски инвеститор, како је саопштено, у наредне три године планира да уложи 1,3
милиона динара у опремање фабрике за производњу текстила, а посебно панталона зашта је
„МГИ“ специјализована у свом раду. Посао би према најавама могло да добије око пет стотина
радника.
Марсел Мелес, директор „Мацедониа гармент индустри“, објаснио је да је Врање одабрано за
ову инвестицију на основу урађених процена целокупног амбијента који се пружа страним
инвеститорима у Слободној индустријској зони у Врању.
- Овде постоји и добар и стручан кадровски потенцијал у области текстилне индустрије који је
нама од пресудно значаја, а уједно и географска близина између Врања и Скопља је додатно
допринела да уђемо у овај пројекат - објаснио је Мелес.
У оквиру Слободне индустријске зоне већ раде две италијанске компаније Геокс и Дитре
Италија које се баве производњом обуће и намештаја. Недавно је закуп пословног простора у
Јумку који се налази у саставу зоне најавио и партнер из Русије такође у области текстила уз
најаву могућег запошљавања око 350 радника. Слободна индустријска зона Врање налази се на
периферији града на бившем војном полигону Бунушевац, и уз додатна инфраструктурна
улагања на изградњи заобилазнице која ће моћи да обезбеди директан излазак возила на
Коридор 10, улаже се и у повећање приступности електричној енергији, као и водоводу и
канализацији.
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Председник Савета гувернера НБС: Постигнути резултати добри,
наставити сарадњу с ММФ
Извор:Танјуг
Уочи састанка српске делегације Народне банке Србије и Мисије ММФ-а, председник Савета
гувернера НБС Небојша Савић рекао је да ће на сутрашњем састанку прва ствар на дневном
реду бити закључни део програма и навео да је током протекле две и по године у Србији
реализован један од успешнијих програма Фонда.
- Успешан, чак и у неким ширим размерама. А то је и став мисије - да је оно што је и практично
реализовано у протекле две и по године, један од успешнијих програма које је Фонд реализовао
уопште - прецизирао је Савић у изјави РТС-у
За Србију је, како јер навео, најважније што смо успели да успоставимо монетарну стабилност
која траје практично од почетка програма и да се у међувремену оставарила фискална
стабилност, која се остварује и даље у овој години, што знаци да се реализује и у трећој години
програма.
- И остао нам је још један сегмент у структуралним реформама који је реализован и који ће тек
бити реализован - рекао је председник Савета гувернера НБС.
Упитан о структурним реформама јавних предузећа ЕПС-а, "Србијагаса" и "Железница"...
Савић је рекао да су структурне реформе најтежи, најкомплекснији и најзахтевнији делови
реализације једног економског програма.
- Један део тих реформи је остварен и то један од најважнијих. Ја бих подсетио на ону која је
везана за тржиште рада, она је очигледно дала резултате - навео је он прецизирајући да при
том мисли на Закон о раду који је отворио простор за решавање бројних проблема.
Наравно, остала су на дневном реду предузеца која су вишедеценијски проблем у српској
привреди који ће морати да се реше, додао је он.
Ти проблеми ће, како је навео морати да се решавају се постепено.
Према његовим речима, Мисија истиче да је напредак који је остварен у "Железницама"
значајан.
- Остаје проблем "Електропривреде" који има своју економску, финансијску, своју политичку, а
рекао бих и своју синдикалну димензију - навео је Савић.
Он је указао да је решавање проблема ЕПС-а вишедимензионално, те да је један сегмент урађен
али да су остали други сегменти који треба да се ураде што је, како је навео, "пар екселанс
политицко питање које треба решити".
- Безусловно треба решити, јер је то највећи систем у земљи који је носилац привреде. Без
енергетике не фукнционише ништа у земљи - навео је председник Савета гувернера НБС.
Он је такође потврдио да се сутра са ММФ-ом неће разговарати о повецању плата и пензија, јер
се како је појаснио буџет за идућу годину прави на јесен.
- То повећање вероватно припада идућој години. Када се буде разговарало о буџету, онда ће се
разговарати евентуално и о томе - навео је Савић.
Мисија ММФ од данас до 4. јула у Србији, Антић: Очекујем позитивну оцену, имамо добре
резултате
Мисија ММФ-а, предвођена Џејмсом Руфом боравиће у посети Србији од данас до 4. јула, у
циљу седме ревизије аранзмана са Србијом.
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На конкретно питање колики је маневарски простор за повецање плата и пензија, он је рекао
да је као економиста присталица да прво мора да се оствари резултат, па тек онда да се
разговара о расподели позитивног резултата.
- Хајде да направимо стопу очекиваног раста, хајде да направимо резултат, да остваримо тај
вишак па онда да разговарамо о томе на колико могу да се повећавају плате и пензије. Рекао
бих још нешто, а то је да обезбедујемо средства за даљи развој - морамо да правимо равнотежу.
Наш проблем је што смо превише трошили у прошлости. Рачуни су сада стигли и морају да се
плате - напоменуо је Савић.
Упитан да ли ће нам после овог аранжмана који се завршава у фебруару, бити потребан нови
аранжман са ММФ-ом, он је одговорио потврдно.
- Мислим да нам је потребан нови. Управо да бисмо обезбедили континуитет започетих
реформи и да бисмо успели да остваримо све оно што желимо да остваримо. Дакле, развој
Србије мора да буде постављен на дугорочним основама. Постигнути резултати су добри, али
треба наставити даље да бисмо имали нове резултате, нове стопе раста, ново запошљавање, и
обезбеђивање новог просперитета - нагласио је Савић.
Себастијан Соса, стални представник ММФ-а у у Србији рекао је да мисија има два основна
задатка.
- Прво, да спроведе преглед српске економије у складу са чланом ИВ Уговора о оснивању
ММФ-а. Овај преглед је централни елемент мандата ММФ-а у вези са свим његовим земљама
чланицама и свеобухватно и дугороцније посматра макроекономска кретања и перспективу,
као и економске политике органа власти - навео је он.
Према његовим речима, у већини земаља, консултације на основу цлана ИВ се спроводе једном
годишње, а у земљама које имају програме које подржава ММФ, као што је Србија, сваке друге
године.
Извршни одбор ММФ-а је закљуцио претходне консултације на основу цлана ИВ са Србијом 23.
фебруара 2015, објаснио је он у саопштењу достављеном Тањугу.
Други задатак мисије, како је рекао, ће бити да изврши 7. ревизију програма који Србија
спроводи из подршку ММФ-а.
- Као и током претходних ревизија, мисија ће размотрити претходне резултате и реализацију
програма и покушати да постигне споразум у вези са политикама у наредном периоду.
Успешан завршетак дискусија би омогуцио да Извршни одбор ММФ-а размотри 7. ревизију
крајем августа. Ревизије програма се тренутно споводе сваких пола године. Извршни одбор
ММФ-а је завршио претходну ревизију 16. децембра 2016. године - указао је он.
Соса је нагласио да Мисија планира да, на крају посете, изда завршно саопштење за штампу и
одржи конференцију за штампу.
Мисија Међународног монетарног фонда из Вашингтона предвођена Џејмсом Руфом почиње
сутра званичне разговоре у Београду, поводом седме ревизије текућег трогодишњег
аранжмана.
Мисија ММФ-а је допутовала у Београд 22. јуна а досада су обављени технички разговори.
Раст плата и пензија неће бити тема ове контроле, али хоће докле се стигло са реформом јавних
предузећа.

9

У фабрици чоколаде у Лозници још 50 радних места
Аутор:С. Пајић
У новом погону за производњу чоколаде, који је отворила лозничка компанија „Нели“, посао ће
добити укупно 50 радника.
Инвестицијом од три милиона евра у нову производну линију, производња ће бити повећана за
80 процената, а према речима Митра Обрадовића, директора фабрике, компанија планира да
повећа извоз у Русију.
– Добро је то што је наша влада потписница споразума о слободној трговини са том земљом,
као и Цефта споразума који омогућава продају производа без царине са земљама у региону. Ми
планирамо да највише извозимо у Русију, а новим погоном проширујемо асортиман на 40
врста чоколада – каже Обрадовић.
Фабрика кондиторских производа "Нели" основана је 2007. године и данас своје производе
извози у 12 земаља, на тржиште Русије, Белорусије и Јерменије. У ној је запослено око 300
радника.

ИСПОВЕСТ РАДНИКА "ГОШЕ" КОЈИ ЈЕ ПОКУШАО САМОУБИСТВО
"Могао сам да бирам - или да побијем њих или да пресудим себи"
Аутор:М.Ђорђевић
Штрајк у Фабрици шинских возила "Гоша" почео је у марту након што се један од радника, јер
није могао да трпи беду и безнађе, обесио у фабричкој хали. У четвртак није много фалило да
још један такав случај има трагичан епилог. Наиме, Милош Ристић, тридесетседмогодишњи
прецизни механичар на обртним постољима, покушао је, из истог разлога, себи да одузме
живот тако што је попио шаку седатива.
- Дошао сам кући са посла и мајка ми каже: "Ми сине у кући немамо шта да једемо". И, шта је
требало да урадим? Сачекао сам да изађе из куће у попио таблете – рекао је Милош.
Његове колеге испричале су да је пука је срећа што се у том тренутку оглашавао на фејсбуку и
преко те друштвене мреже наговестио шта ће се сутра догодити у фабрици.
- Написао је да ће руководство морати да даје изјаве због још једног самоубиства. Писао је
неповезано, извињавао се, а у једном моменту је написао да се "накљукао с много седатива".
Његови другари, који су то прочитали, позвали су одмах хитну помоћ. Испрали су му тамо
желудац, дали инфузију… Богу хвала, није се завршило како је могло – каже Бојан Ђорђевић,
Милошев колега и члан штрајкачког одбора фабрике чији су радници већ 87 дана у штрајку.
Милош је испричао да је све време био свестан.
- Кажу ми да сам имао више среће него памети, да није ушло у крвоток. Сад ми је боље. Ево,
јутрос су ме пустили и одмах сам дошао у фабрику да видим шта раде моји у штрајку – каже
Милош.
Само њему „Гоша“ дугује на име неисплаћених зарада између 700 и 750 хиљада динара. Тако је
и са осталим његовим колегама, који су, како каже, у много незавиднијој ситуацији, јер имају
породице, децу.
- Нисам то урадио због себе, нисам само ја у питању. Овај штрајк траје осамдесет и нешто дана,
хтео сам овим чином да скренем пажњу на оно што нам се дешава, свима нама у фабрици. Ова
агонија није од јуче, то се отегло ево има већ четири и по године и никога не дотиче судбина
350 породица! То ми не иде у главу – резигниран је Милош.
После свега наводи да је свестан да је његов очајнички чин био лоша идеја, али да је дошао
дотле да сам био сабијен уза зид.
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- Могао сам да бирам: или ја или да одем и побијем њих не знам колико, па онда себи да
пресудим. Ово је ипак била боља варијанта, јер кад човек остане без икакве перспективе
постане равнодушан према смрти и свашта може да уради – поверава своје црне мисли уочи
покушаја самоубиства.
- Самоубиство јесте грех, али не бих жалио да се нисам извукао. То сам и сада рекао другарима
са посла, жртвовање једног да би се нешто променило на боље ваљда није грех – сматра
Милош.
Колеге, које су га обишле док је био у болници, натерале су га да обећа да неће поново
покушати ништа слично. Био је, каже, да га обиђе и генерални директор, али га нису пустили,
јер је дошао касно у ноћ.
Са директором су у петак били и представници међународног Индустријског синдиката, који су
се заинтересовали за случај "Гоша". Синдикалци из Мађарске, Бугарске и Румуније су већ
прошли кроз то, познате су им судбине приватизованих предузећа и радника у њима. Сада ће
покушати да проблем интернационализују, а о томе су писмима обавестили и Владу и
председника Србије.

ФИАТ: Хоће ли радници добити веће плате?!
Запослени у компанији ФИАТ Крајслер аутомобили Србија ступили су у петак у једночасовни
штрајк упозорења, обустављена је производња.
Радници, између осталог, траже повећање зарада и исплату бонуса. Уколико компанија не
испуни те захтеве, најављен је генерални штрајк од уторка, 27. јуна.
Синдикат и запослени у ФЦА Србија траже да се основна плата у компанији повећа са
садашњих око 38.000 на 45.000 динара, затим исплату договореног бонуса за ову и 2018.
годину, с тим што овогодишњи бонус треба да буде у висини просечне зараде у фирми. Траже и
надокнаде на име додатних трошкова које запослени имају због доласка на посао мимо
стандардног радног времена кад није организован јавни превоз.
Захтевају, нов начин организовања производње зарад елиминисања ситуација у којима један
радник поред свог ради и послове колеге или колегинице који су, због породиљског или другог
боловања или неког другог разлога, дуже времена одсутни из фирме.
Радници као алтернативу промени начина организовања предлажу запошљавање нових
радника на местима на којима су запослени они који су дуже одсутни са посла.
Досадашњи преговори Самосталног синдиката и менаџмента ФЦА о захтевима радника нису
уродили плодом. Пословодство компаније нуди повећање плата од три одсто, и то само за
производне раднике, док би чиновничке зараде остале исте. Синдикат и запослени не пристају
на ту понуду, па су у петак организовали први од два најављена штрајка упозорења који би већ
у уторак могли да прерасту у тоталну обуставу рада.
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Конзум затвара 27 продавница у наредних месец дана
Извор:Јутарњи лист

У следећих месец дана затвориће се 27 продавница Конзума, открила је Златица Штулић,
председница Синдиката трговине.
Она је ту информацију добила од Радничког већа те компаније, а радиће се већином о мањим
продавницама с највише пет запослених.
Како је Јутарњем листу открила Штулић, део радника који раде у тим радњама биће пребачено
у друге радње попут оних на обали, с обзиром на то да за њих постоји потреба због сезоне, а
постоји могућност да ће у случају ако те продавнице буду дате у најам другим фирмама,
запослени буду „пребачени“ у та предузећа.
Она истиче да нема информацију колико би се продавница приликом процеса
реструктурирања затворило, али Славко Ледић, председник Управе Конзума, у среду је најавио
да би се бројка могла кретати између 80 и 100. Притом је Анте Рамљак, ванредни повереник за
Агрокор, изјавио да ће уз смањење непрофитабилних продавница, истовремено радити на
отварању нових, тако да је могуће да се и у њима запосли део радника.
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