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„Фијат” тихо одлази из Србије
Аутор: Бране Карталовић
Две трећине од укупно 2.000 штрајкача одбиле предлог синдиката и владе да прекину протест
Крагујевац – Већина радника „Фијата” који су у генералном штрајку од 27. јуна одбила је
предлог синдиката и владе да прекине протест. За предлог да преговори почну пре но што се
„Фијат” изјасни о захтевима синдиката, у првој смени гласала је половина радника, али је цела
друга смена била против тога. Према проценама Самосталног синдиката и синдиката
„Независност”, две трећине радника од укупно 2.000 штрајкача донело је одлуку да настави
протест, без обзира на последице које су им предочене.
Наставак протеста значи тихи одлазак „Фијата” из Србије. То, даље значи, губитак више од
6.000 радних места, директно или индиректно у вези са овом компанијом. Ми смо то покушали
да објаснимо запосленима, да будемо друштвено одговорни, али већина штрајкача је била за
наставак протеста – рекао је Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката у „Фијату”
на конференцији за новинаре касно синоћ, најавивши да ће од владе тражити још 24 сата да
радницима предочи какве ће све последице настати уколико италијанска компанија оде из
Србије.
Председник синдиката „Независност” Зоран Станић потврдио је да се већина штрајкача
изјаснила против предлога да се штрајк обустави и започну преговори које би представници
радника водили са пословодством „Фијата”, уз посредовање премијерке Ане Брнабић.
Радници у штрајку су јасно рекли шта мисле, али немамо ништа против да са њима одржимо
још један јавни састанак, неку врсту демократског референдума на коме би се поново гласало о
предлогу владе која је апеловала да се протест замрзне док се не види шта су „Фијатови”
предлози. Сасвим је могуће да ново изјашњавање уследи у року од 24 сата – рекао је раднички
лидер Станић.
Након састанка који је одржан у Министарству привреде у Београду, представници синдиката
вратили су се касно по подне у Крагујевац, са предлогом владе да радници обуставе штрајк у
петак, када би и започели преговори са пословодством „Фијата”.
Преговори би се, како је објашњено, водили током викенда, а у недељу увече радници би се
поново изјашњавали о предлогу врха компаније „Фијат–Крајслер аутомобили Србија”. Уколико
не би били задовољни, штрајк би могао да се настави већ првог радног дана наредне седмице.
Већина штрајкача је, ипак, гласала да се протест не обуставља све док се пословодство „Фијата”
не изјасни о већ изнетим захтевима.
Радници, подсетимо, траже да им се бруто плата, са 38.500 динара, повећа на 50.000, да се
изврши реорганизација процеса производње како би се растеретили посла који су преузели
откако је средином прошле године угашена једна смена, као и да им се исплате бонуси за
ефикасност у 2016. и регулише надокнада за превоз до фабрике од 22 сата увече до пет ујутру,
када у Крагујевцу не функционише градски превоз. Ово су и заједнички захтеви оба синдиката
који предводе двонедељни протест, због чега у Крагујевцу не раде ни „Фијатови” кооперанти у
којима је запослено око 1.500 радника.
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У Британији најнижа незапосленост у последње 42 године
Извор:Танјуг
ЛОНДОН - Стопа незапослености у Британији је поново пала, јер тржиште рада показује
отпорност упркос успоравању шире економије.
Стопа незапослености је у периоду март-мај пала на 4,5 одсто, што је за 0,2 процентна поена
ниже него у претходна три месеца, показали су подаци британске Канцеларије за статистику, а
преноси агенција АП.
То је и најнижа стопа незапослености од 1975. године, а број незапослених је у том кварталу
смањен за 64.000.
Стопа запослености је износила 74,9 одсто, што је највиша стопа запослености откако се почело
са праћењем тих података 1971. године.
Позитивне вести са тржишта рада су у супротности са другим подацима који указују на
успоравање британске економије, наводи агенција АП, преноси Танјуг.

Вучић: Верујем да ће се штрајк у "Фијатовој" фабрици у Крагујевцу
убрзо оконачати
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Председник Србије Алексанадар Вучић изјавио је да је у три наврата разговарао са
директором "Фијат Крајслер аутомобила" за Европу Алфредом Алтавилом и да верује да ће
штрајк у "Фијатовој" фабрици у Крагујевцу убрзо бити окончан.
"Причао сам три пута с Алфредом Алтавилом, а синоћ је са њим разговарала и премијерка Ана
Брнабић. Верујум да ће се штрајк убрзо оконачати. Проблеми су увек решавани преговорима",
рекао је Вучић у делу јучерашњег интервјуа за Ансу који је пренео италијански сајт 12alle12.it.

Раднике на лизинг изнајмљује око 100 агенција
Аутор:Д. Млађеновић

Агенције за запошљавање у Србији започеле су рад пре седам година – 2010, али од тада није
регулисан правни оквир за њихово пословање. Посебни проблем представља такозвано
запошљавање на лизинг.
Фебруара прошле године формирана је радна група чији је задатак да припреми закон о
агенцијама за запошљавање, којим би се регулисала област уступања запослених. Радна група
ускоро завршава свој део посла, након чега ће се нацрт закона наћи на јавној расправи. Центар
за развој синдикализма организовао је у Београду округли сто о уређењу делатности
такозваног привременог запошљавања у Србији, дефинисању положаја радника и рада
агенција за запошљавање као финиш разговора о пословању агенција да би закључке и
препоруке упутио радној групи.
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Социолог Срећко Михајловић из Центра за развој синдикализма објашњава да у Србији
постоји око 100 агенција за привремено запошљавање, додајући да нема тачних података о
томе колико је радника ангажовано на тај начин.
– Морамо да разумемо чињенице да агенције омогућавају одређеном броју људи да дођу до
посла, као и да постоје и добра искуства, али је веома важно да се у ту област уведе ред јер су
углавном ти радници дискриминисани у односу на остале – истиче Михајловић. – Такође,
велики проблем у тој области је ангажовање радника преко омладинских и студентских
задруга.
Будући закон, сагласни су сви учесници расправе, мора бити усклађен с међународним
правним оквиром, што би требало да допринесе побољшању положаја запослених преко
агенција и да уведе ред у њихово пословање. Посебно се мора обратити пажња на специфична
питања као што су уређење уговорних односа свих трију страна, безбедност и здравље на раду,
накнада штете и колективна права запослених преко агенције.
По мишљењу Марка Рељановића с Правног факултета „Унион” у Београду, важно је да се
агенцијама поставе јасни услови под којима могу добити лиценцу за рад, утврде правила
поштовања уговора и ограничавање домета уступања запослених, односно да се одређене
области привредне делатности изопште из уступања запослених и да се законом забрани
уступање одређених категорија радника и забрани такав рад на одређеним пословима.
– Мора да се контролише када, како и колико ће неко моћи да ради преко агенције, као и да се
заштите колективна права запослених – сматра Рељановић.
Агенције за запошљавање постоје у готово свим државама, али је њихов рад строго прописан и
под сталном контролом. Тако се у Словенији, објаснио је Горан Лукич из Делавске
световалнице у Љубљани, јасно дефинише уговорни однос између агенције, радника и
послодавца, услови уступања радника преко агенције, као и услови уписа агенција у
специјализовани регистар. Лукич истиче да је неопходно да се агенцијским радницима у
одређеном тренутку обезбеди запослење у компанији у којој су ангажовани, као и да би требало
да агенције дају финансијску гаранцију за свој рад и периодично надлежнима подносе
извештаје о раду.
– Такође, требало би формирати прецизан списак околности под којима би се могао забранити
рад агенцијама за запошљавање, као и да се јасно одреде принципи једнаког третмана рада –
сматра Лукич.
Услуге наплаћују од газда
Представници агенција за запошљавања који су учестовали у расправи истакли су да они не
беже од поштовања закона те да то посебно неће чинити оне агенције које раде исправно.
Такође су истакли да оне своје услуге наплаћују од послодаваца, а не од радника које ангажују,
и да је зарада јасно дефинисана уговором.

Вулин: Одбрамбена индустрија развојна шанса Србије
Извор:Taнјуг

БЕОГРАД: Министар одбране Александар Вулин са сарадницима, састао се данас са
директорима и представницима привредних друштава из групације Одбрамбена индустрија
Србије и том приликом истакао да је то наша развојна шанса.
Министар Вулин је такође рекао да је то истовремено прилика да се такмичимо са много већим
и моћнијим учесницима на тржишту, који можда имају више новца, али нашу памет, вредноћу
и упорност не могу да надоместе.
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"Председник Републике и врховни командант Војске Србије Александар Вучић, и као
председник владе, обраћао је посебну пажњу на сваког од вас, и то ће наставити да чини и с
нове дужности", рекао је министар Вулин.
Нагласио је да је српска наменска индустрија преживела најтежа времена, укључујући и
физичко уништење током НАТО агресије, али је показала жилавост, опоравила се и почела да
учествује на светском тржишту, пре свега захваљујући подршци Владе Србије, саопштило је
Министарство одбране.
Министар Вулин је истакао да се Влада Србије неће "решити ни лишити" Одбрамбене
индустрије, да ће наставити да улаже и гледати како да помогне, очекујући резултате.
"Не мислимо да било ко други постане власник Одбрамбене индустрије Србије, али итекако
мислимо да привучемо и капитал и знање", рекао је министар одбране и додао:
"Ви сте наша санса баш као што сте и наш понос и успећемо само ако будемо разумели једни
друге".

Друга смена за наставак штрајка
Пише: З.Радовановић
За разлику од својих колега из прве смене у компанији ФЦА Србија, радници друге смене данас
после подне одбили су и извиждали предлог Владе Србије о једнодневном прекиду штрајка у
петак, како би тог дана са менаџментом Фијата почели преговори о захтевима штрајкача.
Данас је дошло и до дефинитвног раскола у Штрајкачком одбору, пошто су чланови тог одбора
из Самосталног синдиката били за привремени прекид штр ајка, док су спредставници УГС
“Независнст” заговарали наставак тоталне обуставе рада у ФЦА Србија све док Фијат не
саопшти да је спреман да испуни минимум захтева штрајкача..
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић, који је и челник Самосталног синдиката у
фирми предложио је синоћ да се данас (четвртак) у ФЦА Србија организује изјашњавање
радника, односно нека врста фабричког референдума на којем би радници одлучили да ли ће
штррајк у петак бити п ривремено прекинут, или настављен.
-Одговорност о томе да ли ће Фијат остати овде и шта ће бити са 6.500 људи који раде за Фијат
је на нама. Мислим да ово што се тренутно дешава у вези са штрајком није инат већ
опструкција… Не би никоме пала круна с главе да у петак буде организована производња у две
смене у фабрициа ,и да тог дана почну преговори који би тр ајали до недеље, с тиме што би ми
у недељу могли да кажемо шта ћемо даље, рекао је Марковић и истакао да је Фијат поставио
ултиматум да се замрзне штрајк, и да је то услов за почетак преговор, или ће у супротном да
отпусти 320 радника и додатно смањи производњу, што би означило “печетак гашења фабрике
у Крагујевцу”..

Договор са научницима
Пише: В. А.
Нови конкурс за научноистраживачке пројекте биће расписан средином септембра.
Пре тог Министарство просвете и науке ће испунити захтеве Синдиката науке да успостави базу
истраживача и радова, као и да објави правилник о финансирању – потврдила је за Данас
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Ђурђица Јововић, председница Синдиката науке, након данашњег састанка са министром
просвете Младеном Шарчевићем.
Министарство ће током августа доставити синдикату предлог новог Правилника о вредновању,
избору, финансирању и праћењу пројеката из програма основног истраживања и основних
усмерених истраживања и програма истраживања у области технолошког развоја. Тим
правилником ће бити редефинисане категорије истраживача, у смислу да се на првом месту
уважава научно звање, а затим и остварени резултати у претходном периоду. Правилник о
финансирању требало би да понуди сигурност истраживачима који се искључиво финансирају
путем пројеката, али и боље услове за младе истраживаче, саопштило је Министарство
просвете.
Министарство се обавезало да пре расписивања конкурса јавно објави регистар истраживача,
који ће садржати и њихове публикације. У Регистру, који ће бити стално отворен за унос
података, сви истраживачи ће имати прилику да виде своје резултате и дају одговарајуће
примедбе.
На јучерашњем састанку је започет дијалог о трајном решењу финансирања науке. Државни
секретар Владимир Поповић је представио „Програм унапређења и финансирања науке и
технолошког развоја 2018-2022“. Како је истакао, програм се базира на идеји прелазног
модела, где би се постепено, за пет година, прешло на комбиновано институционално
пројектно финансирање.

Вучић: Очекујем скори прекид штрајка у Фијату
Пише: Данас Онлине
Председник Србије Александар Вучић рекао је да верује у скори прекид штрајка радника
фабрике Фијат у Крагујевцу, преноси Н1.
„Разговарао сам са (директором италијанског Фијата) Алфредом Алтавилом, а јуче је са њим
разговарала и премијерка Ана Брнабић. Верујем да ће штрајк брзо бити окончан“, казао је
Вучић у интервјуу италијанској агенцији Анса.
Проблеми се увек решавају преговорима, рекао је и додао да верује да ће у Србији бити нових
италијанских инвестиција.
Вучић је оценио да су и српска и италијанска страна задовољне сарадњом.
„Ретке су земље које су се понашале тако одговорно са нама као Фијат, и верујем да и наши
италијански пријатељи могу да буду веома задовољни“, рекао је објашњавајући како то може да
буде одлична основа за додатне италијанске инвестиције у Србију.
Штрајк радника фабрике ФЦА почео је 27. јуна, а захтеви су повећање зарада, запошљавање
нови радника или другачија организацију посла.
Већина радника прве смене у крагујевачком "Фијату" одлучила је да прекине штрајк и да у
петак почне да ради. Тада би, како су медијима рекли, требало да почну преговори са
пословодством "Фијата". Очекује се да се у 17 часова о прекиду штрајка изјасни и друга смена,
да синдикат после тога објави коначну одлуку и да почну преговори с руководством предузећа.
Представници Владе Србије и Фијат групе потписали су септембра 2008. године уговор о
заједничком улагању у крагујевачку фарику Застава аутомобиле, вредан око 950 милиона евра.
Фијат је власник 67 одсто акција ФЦА компаније, а Влада Србије има удео од 33 одсто.
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Горан Кнежевић обећао помоћ Гоши
Пише: Љ. Буквић
- Директори фабрике Гоша били су данас на састанку код министра привреде Горана
Кнежевића, који им је обећао да ће држава помоћи да се реши проблем у фабрици у којој
радници више од три месеца штрајкују због неисплаћених плата и доприноса.
- Били смо код министра Кнежевића, рекао је да ће држава помоћи. Нешто држава, нешто
морамо сами - каже за Данас директор ФШВ Гоша Милутин Шћепановић. Шта су им
конкретно министар и помоћници у Министарству привреде рекли Шћепановић није могао да
прецизира јер у фабрици "настављају са састанком", тако да ће више знати сутра. Шћепановић
јуче није знао ни шта ће тачно рећи радницима који су у кругу фабрике чекали нове вести од
руководства.
- Ево нас у фабрици, знамо да је неколико руководилаца ишло код министра привреде, али не
знамо шта се тамо десило јер нас нико није звао да идемо нити нам се неко обратио - каже
председник Штрајкачког одбора у Гоши Милан Вујичић.
Радници ће уколико им се нико не обрати и не пронађе решење 17. јула почети штрајк глађу,
како су раније и најавили. У међувремену штрајк настављају у фабрици, а како каже Вујичић да
не би седели скрштених руку јуче је њих петнаест дало крв.
Готово 350 радника фабрике Гоша штрајкује од краја марта због готово 20 неисплаћених
зарада и четири године неплаћених доприноса за пензију. Бивши власник ЖОС Трнава
радницима је остао дужан 1,8 милиона евра, а држави четири милиона евра. Почетком априла
словачка компанија је продала Гошу кипарској компанији Лиснарт.

ПОСЛЕ "ФИЈАТА": Штрајк у “Горењу” у Ваљеву
Аутор:Б. П.
Незадовољни радници словеначке компаније обуставили рад
ВАЉЕВО – У фабрици расхладних уређаја “Горење” у Ваљеву у среду увече отпочео је штрајк
око 600 радника у другој смени, а производња је потпуно обустављена.
Незванично сазнајемо да запослени траже повећање плата за 5.000 динара и значајно
побољшање услова рада, с обзиром да температура у производним халама премашује и 40
степени Целзијуса!
Радници су спонтано прекинули производњу, а у “Горењу” је у среду увече отпочео разговор
представника компаније са запосленима око њихових захтева. У “Горењу” у Ваљеву плате у
производњи крећу се од 200 до 300 евра, а прековремени рад, сазнајемо незванично, не плаћа
се редовно. Иначе, фабрика расхладних уређаја “Горења” у Ваљеву има око 1.500 запослених.
- Суботе су радне, а слободне дане радници користе у децембру и то је, уз ниске зараде,
допринело да спонтано отпочнемо штрајк– кажу запослени у “Горењу” у Ваљеву.
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КРИЗА У КРАГУЈЕВАЧКОМ ''ФИЈАТУ'': Уместо прекида штрајка –
откази
Аутор:М. ЛУКОВИЋ
Наставља се криза у крагујевачком "Фијату", јер је већина запослених одбила предлог о
прекиду обуставе рада. Прва смена гласала за прекид штрајка, друга се одлучила за наставак
ВЕЋИНА радника крагујевачког "Фијата" одбила је предлог за превазилажење кризе у овој
фабрици, прекиду штрајка што је услов за почетак преговора. Предлог је био да се штрајк
прекине на 24 сата и у петак започне са преговорима уз учешће премијерке Ане Брнабић,
Алфреда Алтавиле, представника пословодства "Фијата" из Србије и штрајкачког одбора. То је
договорено на данашњем преподневном састанку у Министарству привреде.
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић каже да после овакве одлуке радника
највероватније следе отпуштања и могући одлазак "Фијата" из Србије.
- Одговорност је на нама као и питање да ли ће фабрика да преживи и да ли ће око 6.500 људи
који раде за "Фијат" моћи да преживи, казао је данас на конференцији за новинаре Зоран
Марковић.
Прецизирао је да је у понуди за прекид штрајка и отпочињање преговора наведено да радници
прекину штрајк у петак и раде у првој и другој смени. У међувремену би дошло до преговора и
са резултатима би запослени били упознати у недељу.
- Уколико им договор не би био прихватљив могли би већ у понедељак да поново започну
штрајк и та клаузула би стајала у уредби Владе којом се штите штрајкачи - каже Марковић.
Сада је, међутим, пат позиција. Како ће се даље одвијати разрешење кризе не зна се поуздано.
Марковић каже да ће тражити додатни рок, да се евентуално спроведе интерни референдум
међу радницима где би се на, како је рекао, демократски начин проверила њихова воља.
СИНДИКАЛЦИ ПОДЕЉЕНИ
ИАКО о томе нису желели јавно да говоре, међу синдикалцима, односно представницима
Самосталног и синдиката УГС "Независност", који су раднике и повели у штрајк, дошло је до
размимоилажења. У самосталном синдикату су за прихватање прекида штрајка док у УГС
"Независност", како тврде "самосталци", не деле њихово мишљење. Из УГС поручују да треба
поштовати вољу радника и да је већина била против обуставе штрајка.

Вулин: Одбрамбена индустрија развојна шанса Србије
Извор:Танјуг
Министар одбране Александар Вулин са сарадницима, састао се данас са директорима и
представницима привредних друштава из групације Одбрамбена индустрија Србије и том
приликом истакао да је то наша развојна шанса
Министар одбране Александар Вулин са сарадницима, састао се данас са директорима и
представницима привредних друштава из групације Одбрамбена индустрија Србије и том
приликом истакао да је то наша развојна шанса.
Министар Вулин је такође рекао да је то истовремено прилика да се такмичимо са много већим
и моћнијим учесницима на тржишту, који можда имају више новца, али нашу памет, вредноћу
и упорност не могу да надоместе.
"Председник Републике и врховни командант Војске Србије Александар Вучић, и као
председник владе, обраћао је посебну пажњу на сваког од вас, и то ће наставити да чини и с
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нове дужности", рекао је министар Вулин.
Нагласио је да је српска наменска индустрија преживела најтежа времена, укључујући и
физичко уништење током НАТО агресије, али је показала жилавост, опоравила се и почела да
учествује на светском тржишту, пре свега захваљујући подршци Владе Србије, саопштило је
Министарство одбране.
Министар Вулин је истакао да се Влада Србије неће "решити ни лишити" Одбрамбене
индустрије, да ће наставити да улаже и гледати како да помогне, очекујући резултате.
"Не мислимо да било ко други постане власник Одбрамбене индустрије Србије, али итекако
мислимо да привучемо и капитал и знање", рекао је министар одбране и додао:
"Ви сте наша санса баш као што сте и наш понос и успећемо само ако будемо разумели једни
друге".

ПОРЕСКА БЛОКИРАЛА РАЧУН КОМПАНИЈЕ НОВОСТИ; Дмитровић:
Догодило се оно о чему причам и што најављујем пуне четири године!
Извор:НовостиОнлине
Догодило се оно о чему ја говорим већ четири године, и због чега сам, на крају крајева, поднео
оставку. Сви моји апели, молбе да се нешто уради, остали су без одјека – каже Генерални
директор и главни уредник Компаније Новости Ратко Дмитровић
ДАНАС, у раним поподневним сатима, надлежна банка обавестила је Компанију Новости да је
по налогу Пореске управе блокиран рачун ове медијске куће. У питању је дуг Новости још из
2009. године, када нису подмирене обавезе према држави; доприноси за порезе и зараде у
висини 103 милиона и 25 милиона за неплаћени ПДВ, такође из 2009. године. Са каматама то
је 284 милиона динара.
Генерални директор и главни уредник Компаније Новости ( у оставци) Радомир Ратко
Дмитровић, тим поводом је изјавио:
Догодило се оно о чему ја говорим већ четири године, интензивно задњих 12 месеци и због чега
сам, на крају крајева, поднео оставку. Сви моји апели, молбе да се нешто уради, остали су без
одјека. Ради се о томе да за мога мандата, пуне четири године, није решен ни један од великих
проблема, наслеђен од оних који су пре мене водили Компанију Новости, а које ја, скупа са
остатком менаџмента, нисам могао и не могу да решим, јер нису у оквиру надлежности,
овлашћења генералног директора, односно Извршног одбора Компаније. Ти проблеми,
укључујући овај из 2009. године, могу да се реше само на нивоу власника Новости, односно
носиоца управљачких права у овој Компанији. Ово што се данас догодило зауставиће Вечерње
Новости и остала издања наше Компаније, у врло кратком року, већ за неколико дана.
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Договор социјалних радника - обустављају рад из протеста
Извор: Н1
У знак протеста због догађаја у коме су две особе убијене, а три социјална радника рањена,
колеге су се окупиле у среду око 19 сати испред Центра за социјални рад у Раковици. Како Н1
незванично сазнаје, од четвртка крећу једночасовне обуставе рада у свим одељењима центара
за социјални рад у Београду.
Како Н1 незванично сазнаје, обуставе рада планиране су за период од 14х до 15х. Биће одржани
састанци у свим одељењима, а према незваничним информацијама - синдикати траже потпуну
обуставу рада.
Ради се о договору са скупа подршке, а коначне захтеве два синдиката ће договорити у
четвртак.
Према речима појединих од запослених који се се нашли на скупу у среду, један од разлога што
протестују јесте и неиспуњавање услова који су социјални радници још одавно тражили, међу
којима је и постављање обавезног обезбеђења на улазу у сваки социјални центар, што до сада
није урађено а сматрају да би спречило овакве догађаје.
Министар за социјална питања Зоран Ђорђевић је рекао у среду, на конференцији за новинаре
након трагедије, да ће дати налог да се појача физичко-техничко особље у центрима, а
министар полиције је додао да ће се појачати број патрола у близини.
Наша идеја је да се бар то виђање у контролисаним условима измести из Центра, ми немамо
безбедносних услова да бисмо то спровели, нити имамо довољне компетенције, јер се ради о
особама са криминалним досијеима, о психијатријским болесницима, рекла је за Н1 Мирјана
Вељовић из Републичког синдиката социјалних радника Србије.
Драгослав Платић из УГС Независност каже да је систем у распадању задњих 20 година.
"Делатност социјалне заштите је на репу свих друштвених делатности у Републици Србији...
Један од предлога је да се уведе полицијско дежурство у току радног времена, и тај ће предлог
оба синдиката подржати", навео је.

Поделе у Фијату, друга смена за штрајк
Извор:ФоНет
Пошто су радници прве смене крагујевачке фабрике Фиат Крајслер аутомобили данас већином
гласова одлучили да прихвате понуду Владе Србије да у петак почну производњу, како би истог
дана почели и преговори са руководством Фијата, радници друге смене су једногласно одбили
тај предлог и гласали за наставак штрајка.
Повереник Уједињеног гранског синдиката Независност Зоран Станић изјавио је да је
неизвесно како ће се ситуација са генералним штрајком развијати.
"Када се саберу гласови радника прве и друге смене, јасно је да се две трећине изјаснило за
наставак штрајка. Сутра ћемо видети шта даље", рекао је Станић.
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Пошто се прва смена изјаснила за почетак преговора и замрзавање штрајка, а друга за штрајк,
дошло је до поделе у штрајкачком одбору између чланова Самосталног синдиката и Синдиката
Независности.
Чланови Самосталног синдиката предложили су, као знак добре воље, да почну преговори и да
замрзну штрајк у петак и да се тај дан ради. У недељу би се, у 19 сати, радници информишу о
току преговора и изјасне.
Синдикат Независност, међутим, тврди да је већи број радника био за штрајк, јавља репортер
Н1.
Због тога је неизвесно да ли ће штрајка сутра бити и да ли ће део радника обуставити штрајк у
петак.
Данас је у Београду одржан састанак са министром привреде Гораном Кнежевићем, након
чега су радници прве смене одлучили да у петак у 6 часова поново почну
производњу, како би два сата касније почели преговори, који би трајали до недеље у 19
часова.
Производни радници ФЦА су у генералном штрајку од 27. јуна и траже повећање бруто
основице за обрачун зарада на 50.000 динара, другачију организацију посла ради растерећења
радника који раде више операција, исплату остварених бонуса ефикасности и накнаду
трошкова превоза за ангажовање ван стандардног радног времена.

Синдикати: Алтавила Влади - прекид штрајка или отпуштања
Извор:Бета

Два синдиката крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили саопштила су вечерас да је
високи руководилац те компаније Алфредо Алтавила обавестио Владу Србије као мањинског
акционара да уколико не дође до прекида штрајка следи отпуштање и смањење производње.
Представници сидниката су пренели новинарима и да је Алтавила обавестио Владу Србије да
нема преговора док траје штрајк.
"Алтавила је обавестио Владу Србије да уколико у року од седам дана не дође до преговора, што
би значило и прекид штрајка, у плану је отпуштање 320 радника", рекао је председник
Самосталног синдиката ФЦА Зоран Марковић.
Навео је и да је Влада Србије, уколико не дође до прекида штрајка обавештена и да се разматра
смањење планиране производње за ову годину за око 80 одсто.
Према његовим речима, после тога радници ће отићи на годишњи одмор а то ће водити ка
тихом затварању фабрике ФЦА у Крагујевцу.
"Прети и смањење производње, а касније и отпуштање радника у кооперантским фирмама"
рекао је Марковић.
Он је рекао и да је Алтавила понудио повећање зарада, али без гаранције колико, уз
наглашавање услова да се прекине штрајк како би отпочели преговори.
Представници штрајкача су се са министром привреде Гораном Кнежевићем раније данас
договорили да уколико штрајк буде обустављен, већ сутра би били организовали преговори са
челницима компаније ФЦА.
"У петак бисмо могли да обновимо производњу у обе смене, а преговори би се до недеље
обављали на највишем нивоу уз посредовање премијерке, са врхом компаније", рекао је
Марковић.
Према његовим речима, у недељу би у 19.00 запослени у ФЦА били информисани шта је
договорено, после чега би они требало да одлуче да ли то прихватају или не.
Додао је и да ће радници којима не би одговарала понуда компаније из преговора моћи да
наставе штрајк у понедељак без икаквих санкција.
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"Пошто је данас ова понуда представљена штрајкачима, изјаснили су се тако да је око 80 посто
штрајкача из прве смене прихватило замрзавање штрајка, док је више од 80 одсто штрајкача из
друге смене било против", рекао је он.
Оценио да је сада "пат позиција" због чега ће затражити од Владе још један дан за
изјашњавање, односно како је рекао демократски референдум.
"Тражићу још један дан да се спроведе демократски референдум, да свако одлучи о својој
судбини, и буде друштвено одговоран за себе своју породицу и граду Крагујевцу", навео је он.
Марковић изразио очекивање да ће бити пронађено решење уз подршку Владе.
Он је рекао да је лично за прекид штрајка и почетак рада од петка, уз отпочињање преговора са
врхом компаније.
Марковић сматра да су радници друге смене изјаснили данас против прекида штрајка због
опструкције, док је за председника синдиката "Независност "Зорана Станића оваква одлука
донета "из ината".
Станић је рекао да је понуда Алтавиле "само нова претња" радницима да ако не почну да раде у
року од два дана следи отпуштање.
"Мени је предлог Алтавиле неозбиљан јер се по уговору са државом Србијом Фијат обавезао да
ће до краја 2018. држати 2.433 радника без обзира да ли има посла или не, а ми тренутно
имамо и мање радника", рекао је Станић.
Он је навео да је смешно што је најавио да ће смањити број радника за 320 јер већ постоји
мањак радника и мучи се мука да се смене организују.
"Да је компанија у финансијским проблемима радници би сигурно пристали да раде за 30.000
можда и 20.000, али проблем је што пара има и расипају се на све стране, а нема за плате",
рекао је Станић.
Он је оценио да му је мало чудан став колеге Марковића који је као председник Штрајкачког
одбора повео раднике у штрајк и навео да му се чини да је "променио курс".
Потврђено је да се генерални штрајк у ФЦА наставља сутра обуставом рада у обе смене.

Вулин: Влада Србије се неће лишити одбрамбене индустрије
Извор:Бета
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да се Влада Србије неће "решити ни
лишити" одбрамбене индустрије и да ће наставити да улаже и помаже очекујући резултате.
- Не мислимо да било ко други постане власник одбрамбене индустрије Србије, али итекако
мислимо да привучемо и капитал и знање - рекао је Вулин на састанку с директорима и
представницима привредних друштава из групације одбрамбена индустрија.
Он је реако да је одбрамбена индустрија развојна шанса Србије, али и, како је навео прилика да
се Србија такмичи са већим и моћнијим учесницима на тржишту, саопштило је Министарство
одбране.
- Можда имају више новца, али нашу памет, вредноћу и упорност не могу да надоместе наводи се у саопштењу.
Вулин је рекао да је домаћа наменска индустрија преживела најтежа времена, "укључујући и
физичко уништење током НАТО агресије, али је показала жилавост, опоравила се и почела да
учествује на светском тржишту".
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је крајем јуна у Београду да је Министарство
одбране припремило измене закона које ће омогућити долазак страних компанија у
одбрамбену индустрију Србије уз учешће у власништву од највише 49 одсто.
Синдикати фабрика из области наменске индустрије и раније су се противили приватизацији
наменске индустрије.

У ваљевском "Горењу" почео штрајк
Аутор:П. Вујанац

Како сазнаје "Блиц", у фабрици расхладних уређаја "Горење" нешто после 19 часова почео је
штрајк у којем учествује око 600 радника друге смене из обе фабричке хале, због чега је
производња у фабрици фрижидера и замрзивача стала.
Информација о штрајку незадовољних радника у словеначкој компанији проширила се на
друштвеним мрежама брзином шумског пожара, а више поузданих извора потврдило је
"Блицу" да су радници спонтано прекинули производњу, стали поред машина и почели штрајк,
чекајући да се у фабрици појави неко од менаџерског кадра, како би преговарали о својим
захтевима.
- Радници у производњи траже повећање плата од 5.000 динара и драстично побољшање
услова рада, с обзиром да је у халама температура преко 40 степени Целзијуса. Што се тиче
зарада, оне су у производњи веома мале, најнижа је око 200 а највиша максимално око 300
евра. Суботе су радне, а слободни дани се користе у децембру, док се прековремени рад не
плаћа редовно или се "урачунава" у основну зараду како би се онда радницима исплатио
законски минималац. Све је то утицало да радници у производњи буду револтирани и одлуче
се за штрајк – наводе наши извори.
"Горење" у Ваљеву запошљава око 1.500 радника. Компанија из Велења је прву фабрику
фрижидера и замрзивача, као гринфилд инвестицију, у Ваљеву направило 2006. године, а лане
је обележило и деценију пословања.

Радници Фијата одбили предлог Министарства привреде
Аутор:Небојша Раус
Већина радника крагујевачког "Фијат Аутомобили Србија" изјаснила се против предлога који је
договорен са представницима владе и одлучили су да ће да наставе штрајк.
- Одлука о наставку штрајка је лоша одлука. Ми већ имамо информације да ће уследити
отпуштања радника из предузећа, што највероватније значи и одлазак Фијата из Србије - каже
Зоран Марковић, представник штрајкачког одбора Фиатових радника.
На данашњем састанку у Министарству привреде био је прихваћен предлог да се штрајк
прекине у петак и да почне са радом и прва и друга смена. Одмах после тога би уследили
преговори, највероватније у суботу, а да у недељу радници буду информисани о резултатима
преговора. Уколико радници не би били задовољни исходом већ у понедељак могу да наставе
штрајк.
Већина радника је одбила тај предлог. Они остају при својим захтевима и траже да прво
руководство Фијата изнесе своју понуду, па тек онда да прекину штрајк.
Истовремено, из Фијата поручују да неће преговарати са радницима док су у штрајку.
Марковић је најавио да ће затражити додатни рок да се организује интерни демократски
референдум међу свим радницима како би се јос једном изјаснили о предлогу Министарства
привреде.
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РТС: Прва смена у "Фијату" прекида штрајк
Извор:Танјуг
Већина радника прве смене у крагујевачком "Фијату" одлучила је да прекине штрајк и да у
петак почне да ради када би требало да почну преговори са пословодством "Фијата".
Та одлука донета је после јутрошних преговора представника синдиката са министром
привреде Гораном Кнежевићем, јавио је РТС.
Очекује се да на преговоре дође и директор "Фијта" Алфредо Алтавила.
Радници су прихватили да почну да раде, а уколико не буду задовољни постигнутим у
преговорима, у понедељак ће наставити штрајк.
О прекиду штрајка у 17 часова треба да се изјасни и друга смена

Шта се ново дешава у случају запосленог у ДИС-у који је добио отказ
због одласка у тоалет ван паузе
Извор: БИЗЛифе
Ивица Костић, радник у ДИС-у добио је отказ због одласка у тоалет ван паузе. Послодавац је
доказе „овог срамног чина“ поткрепио и фотографијама, а како кажу, „боравком у тоалету
првог дана 32 минута, а другог 10 минута дуже од прописаног, угрозио је извршавање радних
задатака и продуктивност рада, како себе, тако и других запослених“.
Савеза самосталних синдиката Србије, каже да је Костић поменуто време у службеном тоалету
користио због здравствених проблема, као и да је ово кулминација вишегодишњег
шиканирања према Костићу, који се „дрзнуо да пре три године организује синдикалну
организацију у ДИС-у“.
Наиме, од момента доставЉања одлуке о регистрацији синдикалне организације, њему се
умањује зарада и исплаћује минималац, а распоређује се на ниже радно место. Уз то,
руководство три и по године врши притисак на Костића да напусти место повереника, уз
обећање давања разних бенефиција. Такво понашање је имало резултате, па се од почетних 90
чланова самосталног синдиката, због страха већина ишчланила, рекли су за Данас у синдикату
прошлог месеца.
У међувремену, Повереник за заштиту равноправности саопштио је да је компанија ДИС,
поступцима према Костићу прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације, а
компанији је препоручено да предузме све потребне мере у циљу отклањања последица
дискриминаторног поступања према њему.
Костић сада има и друге проблеме. Иако је пре месец дана на кућну адресу добио решење о
отказу, ДИС је по закону о раду морао да му са решењем о отказу достави и радну књижицу,
међутим то није урадио.
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Костић претпоставља да је у питању „жеља“ послодавца да овај не крене у потрагу за новим
послом, али и онемогућавање Костића да овери здравствену књижицу.
Како каже за БИЗЛифе, иако се већ обраћао инспекцији рада о овом случају, мораће ускоро да
се обрати и Агенцији за борбу против корупције.
Костић каже да ће после тога уследити „уобичајни потези“ инспектора рада, који ће, према
његовим речима, у договору са компанијом и обећање „да неће више“, ипак испоручити радну
књижицу и то „за једно два или два и по месеца“, каже Костић за БИЗЛифе.

Штрајк у ваљевском Горењу
Извор:Бета

Радници друге смене фабрике расхладних уређаја Горење Ваљево обуставили су производњу
незадовољни исходом преговора о повећању зарада између фабричког синдиката и управе
компаније Горење, јавиле су независне интернет новине Колубарске.рс позивајући се на
изворе блиске запосленима.
Према тим изворима, радници су тражили линеарно повећање зарада од по 6.000 динара, док
је управа понудила да то буде 4.000, што би, тврде запослени, заправо било 2.700 динара јер
радници већ примају по 1.300 динара за топли оброк, што би било урачунато у износ понуђене
повишице.
Радници ваљевског Горења незадовољни су и условима рада на великим врућинама.
Према незваничним информацијама, радници друге смене су се после завршених преговора
фабричког синдиката и управе словеначке компаније расхладних уређаја организовали и
прекинули производњу у старој хали синоћ око 19 часова, а пола сата касније и у новој
производној хали.
Незадовољни "преговарањем синдиката, сматрајући да више заступа интересе управе, а не
запослених", они су изабрали 15 радника који ће их убудуће заступати у преговорима.
Такође, према незваничним сазнањима Колубарских.рс, досадашњи директор Горења Ваљево
Борис Павчник је смењен пре месец дана, а уместо њега на челу фабрике биће Драго Кремкер,
који је јуче дошао у Ваљево.
Ово је први штрајк у фабрици Горење Ваљево, која запошљава 1.470 радника. Та фабрика је у
децембру 2016. обележила деценију успешног пословања и тада је саопштено да је за десет
година произведено пет милиона фрижидера и замрзивача.
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