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Малинари најавили штрајк глађу
Аутор: И. Албуновић
Добривоје Радовић, председник Асоцијације малинара, каже да хладњачари нису испоштовали
договор о цени
Због изневерених очекивања и одбијања хладњачара да им исплате договорену цену малинари
најављују да ће, у понедељак 24. јула, отпочети штрајк глађу испред зграде Председништва
Србије у Београду.
У Асоцијацији малинара Србије кажу да обећање које су хладњачари дали на састанку са
министром пољопривреде Браниславом Недимовићем, да ће аконтна цена малине бити 160
динара, није испуњено.

„Енергопројект”: Понуда „Напреда” за преузимање је незаконита
Аутор: Ј. Рабреновић

Менаџмент оцењује да је цена акција мала и подсећа да је Доброслав Бојовић када је купио
„Напред” отпустио пуно људи
Да менаџмент „Енергопројекта” нема лепо мишљење о Доброславу Бојовићу и његовој понуди
за преузимање ове компаније већ је познато, међутим то су јуче поновили и у форми плаћеног
огласа на страницама нашег листа.
Иако на први поглед ово делује необично, они су само поштовали процедуру Закона о
преузимању акционарских друштава који налаже да Управа мора да објави мишљење у вези са
понудом за преузимање.

Завршена данашња рунда преговора о ситуацији у Фијату
Извор:Танјуг

Данашња рунда преговора представника пословодства Фијата, Штрајкачког одбора и Владе
Србије завршена је нешто пре 14 часова.
Како је ТаЊугу речено у Влади Србије, договорено је да се дијалог настави, али и да нико од
учесника, у овој фази разговора, не даје изјаве за медије.
Тројни дијалог незадовољних радника, представника компаније ФКА Крагујевац и премијерке
Ане Брнабић почео је јуче.
Пословодство је јуче изразило спремност организовања посебне Комисије, у којој ће
учестововати и представник штрајкачког одбора, а чији ће циљ бити да анализира све процесе
рада у тој компанији, ради евентуалне оптимизације пословања и исправљања свих могућих
недостатака.
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После прекида штрајка у ФКА нормализована производња Фијатових коопераната
КРАГУЈЕВАЦ – Фијатови кооперанти Мањети Марели и ПМЦ нормализовали су
производњу одмах после прекида штрајка у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили
(ФКА) Србија.
Како сазнаје агенција Бета у синдикату Мањети Марелија, у то фабрици се ефективно радило
само пет дана током 16 радних дана штрајка у ФКА, па ће запослени за преостале дане имати
умањење новчане надокнаде и примаће 60 одсто дневнице.
Радници Мањети Марелија су за време штрајка у ФКА производили резервне делове и
попуњавали резерве.
„Ако Фијат одлучи да оде из Србије престала би и потреба да Мањети Марели ради у Крагујевцу
јер производи само бранике за фијат 500 Л”, рекао је председник Самосталног синдиката те
крагујеваче фабрике Александар Кораћ.
Та фирма има око 100 запослених, од чега 75 производних радника.
У ПМЦ-у, другој Фијатовој кооперантској фирми у Крагујевцу, потврђено је агенцији Бета да је
са обнављањем производње у ФКА прекинут застој и отпочела производња металних делова за
аутомобиле.(Бета)

Крагујевац – откуд шум код партнера

Аутор: Дарко Маринковић, Центар за индустријске односе, Београд
Догађаји у крагујевачком ,,Фијату“, који су свим актерима направили штету, у крајњој линији,
висока су цена за све оно што, ради куповине лажног социјалног мира, није учињено на плану
успостављања истинског социјалног партнерства. Одговорност за такво стање сносе сва три
социјална партнера – држава, послодавци и радници, односно раднички синдикати.
Ипак, штрајк у Крагујевцу означиће прекретницу у дефинисању стратегије штрајкачке борбе,
што није могуће без успостављања новог концепта и праксе демократских синдиката. Другим
речима, овај штрајк представља, пре свега, вид суочавања с чињеницом да данас доминантни,
преузети модел синдиката из једнопартијског система коначно мора у музеј. Наравно, то је
могуће само у случају да реформа синдиката буде основа за дефинисање новог концепта и
праксе партнерства сва три социјална партнера.

Једнаки услови за естрадно-музичке уметнике у угоститељским
објектима
Извор: Танјуг

Естрадно-музички уметници и извођачи који наступају у угоститељским објектима имаће
убудуће једнаке услове, након што је Влада Србије усвојила Одлуку о примени Посебног
колективног уговора за њихово радно ангажовање.
Осим једнаких услова и ефикасније заштите њихових права, то ће утицати и на смањење сиве
економије, саопштава Влада.
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Одлука се односи на све послодавце у Србији, без обзира на то да ли су чланови Уније
послодаваца Србије или нису.
Разлог за доношење одлуке је да се уједначе права и обавезе у вези са радним ангажовањем
особа која обављају уметничку или другу делатност у области културе, односно услови
пословања у делатности угоститељства и туризма приликом ангажовања извођача естрадномузичког програма.

Завршен други састанак о "Фијату", наставак преговора сутра
Извор: РТС
И данашњи састанак представника Владе Србије, радника и руководства "Фијата" био је
конструктиван, сазнаје РТС. За сутра је најављен наставак преговора о четири захтева радника
који су се јуче вратили на радна места после 16 дана штрајка.
Прва рунда данашњих разговора почела је током преподнева, да би после једночасовне паузе,
око 12.15 почела и друга рунда, која је трајала више од сат времена.
Како РТС сазнаје, и данашњи разговори радника и руководства били су конструктивни, али
остаје договор да се детаљи не износе у јавност.
Министар за рад, запошљавање и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је новинарима, на
конференцији за новинаре у Влади Србије о насиљу у породици, да преговори иду у
позитивном правцу.
"Договор је да због комплексности не излазимо док се не заврше. Очекујем да ће бити брзо
завршени пошто постоје назнаке добре воље и једне и друге стране. Толико могу да вам
кажем", навео је Ђорђевић.
Преговори због штрајка у крагујевачком "Фијату" почели су јуче у Влади Србије, где се
разговарало од 12 до 17 часова.
Премијерка Ана Брнабић је захвалила учесницима на разумевању и доласку за преговарачки
сто.
Након састанка, саопштено је да су представници "Фијата" изазили спремност организовања
посебне комисије која ће имати за циљ да се изврши анализа свих процеса рада у тој компанији
ради евентуалне оптимизације пословања и исправљања свих могућих недостатака.
Како је наведено, било је речи о четири захтева које је штрајкачки одбор поставио пред
руководство те компаније, а преговори се настављају и наредних дана, када ће се о свакој тачки
посебно разговарати.
Директори "Фијата су обећали да ће размотрити могућност плаћања накнада радницима за
прековремени ноћни рад. Међу захтевима радника је и повећање зарада.
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је после јучерашњих преговора да они
иду у добром смеру и да се тражи излаз.

"Фијатови" кооперанти нормализовали производњу
Извор: Бета

"Мањети Марели" и "ПМЦ", кооперанти крагујевачког "Фијата", нормализовали су производњу
одмах после прекида штрајка у крагујевачкој фабрици "Фијат Крајслер аутомобили Србија".
У фабрици "Мањети Марели" се ефективно радило само пет дана током 16 радних дана штрајка
у ФЦА, па ће запослени за преостале дане имати умањење новчане надокнаде и примаће 60
одсто дневнице, сазнаје Бета у синдикате те фабрике.
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Радници "Мањети Марелија" су за време штрајка у ФЦА производли резервне делове и
попуњавали резерве.
"Ако 'Фијат' одлучи да оде из Србије престала би и потреба да 'Мањети Марели' ради у
Крагујевцу јер производи само бранике за фијат 500Л", рекао је председник Самосталног
синдиката те крагујеваче фабрике Александар Кораћ.
Та фирма има око 100 запослених, од чега 75 производних радника.
У "ПМЦ", другој Фијатовој кооперантској фирми у Крагујевцу, потврђено је да је са
обнављањем производње у ФЦА прекинут застој и отпочела производња металних делова за
аутомобиле.

Завршена прва рунда дијалога, радници “Гоше” и даље у штрајку
Извор:Танјуг
Прва рунда преговора пословодства и штрајкача у Фабрици шинских возила "Гоша" из
Смедеревске Паланке завршена је понудом више опција радницима, који су поручили да ће
ипак наставити штрајк.
"Разговори су почели, имамо доста опција на столу које ћемо разматрати сутра на новом
састанку у Министарству привреде", рекао је председник штрајкачког одбора Милан Вујичић.
Вујичић је, у изјави новинарима, додао да ће, док све не буде разјашњено, четири радника,
међу којима је и он, наставити штрајк глађу.
Навео је да ће сутра видети какав ће бити став министра привреде Горана Кнежевића, који је
присуствовао данашњем састанку.
Вујичић је подсетио да је њихов главни захтев да се радницима дају неисплаћене зараде од маја
2015.
"Изнећу вам фрапантан податак, за последња два месеца смо примили по 100 динара", рекао је.
Он каже да се неким радницима дугује и по два милиона динара.
Радници траже и да им се уплати здравствено и социјално осигурање и да им се повеже стаж.
Према његовим речима, на састанку је било речи и о репрограму дуга држави од 512 милиона
динара, за доприносе.
"Кнежевић је рекао да ће држава да изађе у сусрет у виду репрограма дуга за намирање
пензионог и социјалног", навео је Вујичић.
Додаје да је тачно да "Гоша" има произведену робу, али да је она специфична и да не може да
се прода било коме, већ да морају да се нађу купци.
"Радницима секу струју пошто не могу да плате, сви морају да се намире, само ми не", додао је
Вујичић.
Директор "Гоше" Милутин Шћепановић рекао је ТаЊугу после састанка да је најважније да су
почели преговори и да постоје начини да се реше проблеми.
Додао је да је начелни договор да се не дају конкретније изјаве за медије.
"Гошу" је приватизовала 2007. године словачка фирма ЖОС "Трнава", а садашњи власник је
"Лиснарт холдингс лимитид" са Кипра.
Вујичић каже да радници сумњају да је то исти власник, јер је нелогично да "неко када купи
фирму не дође у њу четири месеца".
"Гоша" има нешто више од 1.000 радника, који плате не примају редовно, а већина хала и
машина пропада.
Управа и запослени у Гоши су одлучили да радни спор, који је резултирао дуготрајним
штрајком радника, решавају мирним путем и у среду су започели преговоре, уз посредовање
Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.
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Естрада добила Посебан колективни уговор
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Естрадно-музички уметници и извођачи који наступају у угоститељским објектима
имаће убудуће једнаке услове, након што је Влада Србије данас усвојила Одлуку о примени
Посебног колективног уговора за њихово радно ангажовање.
Како се наводи у саопштењу Владе, осим једнаких услова и ефикасније заштите њихових права,
то ће утицати и на смањење сиве економије.
Одлука се односи на све послодавце у Србији, без обзира да ли су чланови Уније послодаваца
Србије или нису.
Разлог за доношење одлуке је да се уједначе права и обавезе у вези са радним ангажовањем
особа која обављају уметничку или другу делатност у области културе, односно услови
пословања у делатности угоститељства и туризма приликом ангажовања извођача естрадномузичког програма.

Радници Гоше без договора са министром
Пише: Данас Онлине

Представници штрајкачког одбора Гоше из Смедеревске Паланке састали су се у Влади Србије
са министром привреде Гораном Кнежевићем а, како јавља телевизија Н1, договор данас није
постигнут и преговарање ће бити настављено сутра у 9 сати.
На питање да ли су ставови Владе и штрајкача ближи, председник штрајкачког одбора Милан
Вујичић рекао је - врло мало. Нису желели да откривају које су опције све на столу, али једна је
да влада уради репрогам дуга, преноси Н1.
Уколико сутра не дође до договора од понедељка би могло доћи до радикализације штрајка,
најавили су. Укупан дуг Гоше према држави је 512 милиона динара, а директор компаније је
помињао могућност репрограма на шездесет месеци уз стављање хипотеке на имовину и
опрему Гоше.
Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, који четири дана штрајкују
глађу, наставили су данас протест у кругу фабрике, након што им је у среду увече у Дому
здравља указана медицинска помоћ, изјавио је ФоНету председник штрајкачког одбора Милан
Вујичић.
У знак добре воље, донели смо одлуку да док трају преговори, обуставимо блокаду пружног
прелаза на међународном железничком Коридору 10. Видећемо да ли ћемо успети да се
договоримо и изборимо за наша права, рекао је Вујичић.
Око 320 радника "Гоше" штрајкују већ четири месеца тражећи исплату заосталих зарада, оверу
здравствених књижица и повезивање радног стажа.
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Њима бивши послодавац, словачка компанија ЖОС Трнава, појединачно дугује више од
600.000 динара појединачно. У међувремену ЖОС Трнава, која је 2007. године купила фабрику
"Гошу", продала ју је компанији са Кипра.

Преговори са радницима Фијата за данас завршени
Пише: ФоНет
Састанак представника Владе Србије, радника и руководства Фијата који је данас одржан у
Влади је завршен, а за сутра је најављен наставак преговора о четири захтева радника који су се
у среду вратили на радна места, после 16 дана штрајка, јавља РТС.
Прва рунда данашњих разговора почела је током преподнева, да би после једночасовне паузе,
око 12.15 почела и друга рунда, која је трајала више од сат времена. Како РТС сазнаје, и
данашњи разговори радника и руководства били су конструктиви, али остаје договор да се
детаљи не износе у јавност.
Н1 јавља да је почетку данашњег састанка присуствовао и министар привреде Горан Кнежевић,
који је у међувремену напустио разговоре због сусрета са представницима штрајкачког одбора
Гоше из Смедеревске Паланке.
Преговори се воде о захтевима радника који траже оптимизацију радних места, повећање
основице за обрачун зарада, исплату бонуса ефикасности и накнаду трошкова превоза ван
радног времена.
Током јучерашњих преговора педставници ФЦА изразили су спремност да се формира посебна
комисија која би анализирала све процесе рада због евентуалне оптимизације пословања и
исправљања свих могућих недостатака.
У раду комисије би учествовао и представник фабричког синдиката.
Док у Београду трају преговори, у фабрици у Крагујевцу је јуче почела производња, а према
незваничним информацијама у две смене, произведено је више од 800 возила.
Производња је несметано настављена и јутрос, а почеле су да раде и кооперантске компаније,
које матичну фабрику снабдевају деловима за уградњу у нова возила.

Затамњени штрајк

Пише: Снежана Чонградин
* У држави у којој је свако ко се усуди да критикује актуелни режим проглашен
страним плаћеником, болесником, криминалцем, и томе слично, храброст
обичног човека да устане и бори се за голу егзистенцију и истраје у томе, упркос
наведеним покушајима сузбијања и претњи, немерљиво је драгоцена
Премијерка Србије Ана Брнабић деловала је на три нивоа у покушају сузбијања штрајка
радника Фијата. Сва три су се односила на покушаје окретања јавног мњења и већинског
мишљења грађана против штрајкача.
Први је био такав да је покушао да их представи као незахвалне висином плате извесношћу да
има толико људи у Србији који имају знатно нижа примања од њих. Други ниво заснивао се на
тврдњама да штрајком и том својом нескромношћу угрожавају будућност свих осталих грађана
јер одбијају потенцијалне стране инвеститоре да дођу, уложе свој новац у Србији и отворе нова
радна места - дакле, делују против државе и јавног интереса. Трећи, односно онај који је
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оставила за крај, односио се на оптужбе да иза штрајка стоји нечији политички интерес који је
изманипулисао раднике.
Понављала је председница Владе Србије, у првим данима покушаја сузбијања штрајка и
одбране власника Фијата, да радници примају плату од 38 хиљада динара, да је примају сваког
месеца, као и одређене бонусе, односно да уживају извесне бенефиције у раду. Знала је да се
обраћа јавном мњењу које већински живи и ради и за много нижу плату, или пак за ону на
сличном нивоу. Рачунало се, и даље се рачуна, на реакцију која се исцрпљује у негодовању шта они хоће, па и ми радимо за толику плату, па се не бунимо, зашто су они бољи од нас, шта
су они умислили, хоће све нас да угрозе својом себичношћу... И, неретко се управо такав став
могао препознати и препознаје се код обичних људи. Уместо да их усвоје као хероје, оне који би
својом победом извојевали победу и за све друге раднике, подигли критеријуме и у суштини
устали против највеће несреће која је увелико узела маха - а то је стварање армије јефтине
радне снаге чији ће се ход у будућности бити све теже савладати - људи су их препознали као
гребаторе, незахвалнике, раднике који се боре само за себе и на штету других.
То је био циљ ланчане реакције осталих чланова Владе као и председника Србије, који су
данима уназад хорски понављали како штрајкачи у Фијату угрожавају грађане и њихову
будућност. Апеловали на љубав штрајкача према држави, тражили разумевање за прилике у
којима живе и раде. Заправо, најотвореније преносили су поруку грађанима о својој
неспособности да образују такве друштвене и економске прилике у којима би на домаће
тржиште ушао инвеститор иза којег не стоји никаква тајна државна политика, затамњени
уговори засновани, пре свега, на корупцији и штети јавног интереса, односно политичком и
личном профитерству појединих чинилаца власти.
У држави у којој је свако ко се усуди да критикује актуелни режим проглашен страним
плаћеником, болесником, криминалцем, и томе слично, где се на најгледанијим и у
најчитанијим медијима спроводи брутална пропаганда омаловажавања и дискредитације оних
чији глас под тешким условима, ипак некако успе да пробије ту баријеру строге
контролисаности јавне речи, храброст обичног човека да устане и бори се за голу егзистенцију
и истраје у томе, упркос наведеним покушајима сузбијања и претњи, немерљиво је драгоцена.
Истовремено, сарадња најљућих политичких противника долази на видело у тренуцима када је
потребно водити борбу против сопственог народа. Наслеђују се грешке претходника и усвајају
беспоговорно као своје, јер је појединачни интерес опстанка на власти и профитирања из тога
изнад свега. Тако су, иако се тренутно на дневном нивоу препуцавају, бивши и актуелни режим
на истој страни у случају Фијата. Један је затамнио уговор о продаји те фабрике како би опстао
на власти, а други одлучио да тако и остане, из потпуно идентичног разлога. Рачунао је бивши
режим, као што и актуелни рачуна, на трпљење несреће и навикнутост на беду, на глупост и
немогућност извођења закључка о њиховој неспособности да створе боље економске услове за
живот. Затамњени уговори који доносе привид успеха на врло кратак рок, а њима
учвршћивање на позицијама моћи и вероватно добру зараду и богаћење, очигледно је једино
што умеју и могу да ураде.
Умеју, разуме се, и да се изборе са побуном, као што најновији исход штрајка показује. Извесно
је да су у стању да убаце своје људе у редове оних који их угрожавају - раднике - и да их преваре
да се врате на посао и пре испуњења и једног захтева. Опет, то је на кратак рок. Мисле да купују
на тај начин време, али свесни су да не могу да реше проблем, јер би решење подразумевало
њихов излазак из благостања власти и повластица које уживају. Морали би да крену у
свеобухватну борбу против корупције, да прекину са отровном националистичком политиком,
да се суоче са свим грешкама и греховима које су годинама уназад правили и стекли, а што
грађанима медијском пропагандом представљају као највећа достигнућа. То су неопходни
потези који дају решење на дужи рок, који имају обзира према "нашој деци", али немају према
њима самима. Они од којих се очекује решење су основни узрок проблема, они морају да
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одговарају и нестану, а јасан увид у то је и највећа вредност овог и сваког другог појединачног
штрајка.

Нови тендер за "Галенику", држава нуди већински пакет
Извор:Танјуг
Државни удео у ће се након конверзије дугова те компаније повећати на више од 90 одсто
акција, речено је за РТС у ресорном министарству
Држава ће новим тендером на продају понудити већински пакет акција "Галенике", а тендер би
требало да буде расписан до 1. септембра, јавља РТС.
Државни удео у “Галеници” ће се након конверзије дугова те компаније повећати на више од 90
одсто акција, речено је за јавни сервис у ресорном министарству.
Покушај стратешког партнерства уз продају 25 одсто државних акција "Галенике" у фебруару
се завршио неуспехом.
Зоран Пантелић из синдиката "Независност" преноси да ће нови тендер држава расписати до 1.
септембра и да се овога пута продаје већински капитал компаније.
"Сада се припремају тендерски услови и све оно што пратеће иде уз тендерску процедуру",
наводи Пантелић на основу обавештења које су синдикати добили из Министарства.
Судбина "Галенике" већ дуго се врти у кругу три цифре. Судови одлучују о 120 милиона евра
ненаплаћених лекова испоручених домаћим веледрогеријама. Са друге, стране та компанија
110 милиона дугује државним предузећима, а више од 70 милиона евра банкама, подсећа РТС.
Како наводи, Министарство привреде договорило се о моделу за решење проблема.
"Постоји начелна сагласност банака да се укупан дуг од 71,74 милиона евра откупи
једнократном исплатом од 25 милиона евра. Тај откуп је условљен спровођењем приватизације
и исплатом из средстава купца. Тренутно је у току поступак конверзије потраживања највећих
поверилаца, ''Србијагаса'' и Управе за јавни дуг. Након тога, пакет акција у власништву
Републике Србије, који би био понуђен на продају износио би преко 90 одсто укупног капитала
''Галенике", навело је Министарство.
Стручњаци процењују да је продаја већинског пакета за инвеститоре далеко примамљивија од
претходних понуда стратешког партнерства, наводи РТС.

Радници "Гоше" настављају штрајк
Аутори:Ј. И. - С. Б.
Радници "Гоше" на састанку у Влади Србије. Нова рунда у петак са Кнежевићем
РАДНИЦИ "Гоше" настављају штрајк. Прва рунда преговора завршена је данас у Министарству
привреде, а наставак је заказан за петак. Држава радницима обећава намирење доприноса, али
запослени инсистирају на решавању питања плата које им се дугују.
- Имамо доста опција на столу, па чекамо одговор - каже Милан Вујичић, председник
Штрајкачког одбора. - О опцијама не могу сада док се не договоримо са министром. Неко нам
је узео плате и зараде и тражимо да се врати. Плату не примамо, а задња два месеца примили
смо по 100 динара! Од маја 2015. године нам дугују плате. Настављамо штрајк глађу иако сам
данас био у хитној јер сам дијабетичар. У виду намирења пензионог и социјалног, министар
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Горан Кнежевић нам нуди да ће нам намирити, али нико не помиње намирење наших плата.
Радницима секу струју јер немају да плате рачуне.
Нови директор "Гоше" данас није желео да коментарише исход преговора.
- Молим вас да ме сада ништа не питате, настављамо разговор у Министарству - рекао је
директор "Гоше" Милутин Шћепановић.
Ова фабрика купила је 2007. године словачка фирма "ЖОС Трнава", а садашњи власник је
"Лиснарт холдингс лимитид" са Кипра.
ДУГОВАЊА
РАДНИЦИМА "Гоше" дугује се 19 плата, а доприноси им нису уплаћивани четири године, због
чега им није повезан стаж. Они траже исплату заосталих зарада макар и на рате, али услов да
се врате на посао јесте и даља редовна исплата плата и враћање пословања фабрике у законске
оквире. Власник фабрике је кипарска фирма "Лиснарт холдинг", која иначе дугује држави око
4,5 милиона евра за неплаћен порез.

Одоше шофери у Европу, плата око 2.000 евра!
Аутор:Н. СУБОТИЋ

Одлазак радника притиска саобраћајно предузеће у Новом Саду, у посебно лети, јер терет пада
на оне који остају. Од 600 искусних возача, отишло 60. Уместо 400 евра, плата у иностранству
око 2.000
СВЕ више возача новосадског градског превозника ЈГСП "Нови Сад", волан аутобуса мења за
волан камиона, и то у некој од земаља ЕУ. Мотив је зарада која је готово четири пута већа од
оне коју добијају за рад на градским и приградским линијама. До сада је, како кажу у синдикату
ЈГСП, посао напустило 60 од укупно 600 возача, а забрана запошљавања у државним
предузећима овај проблем додатно компликује.
О оваквом кораку размишља и М. Ј., који је за воланом градског аутобуса више од две деценије.
Каже да се много његових колега добро снашло, па жели да окуша срећу.
- Занат сам на улицама Новог Сада добро "испекао". Имам солидно искуство, а посла се не
бојим - јасан је наш саговорник. - Већ сам почео договоре који ће се, надам се, остварити. Имам
дозволу за вожњу камиона, а тај посао је много лакши него свакодневна вожња кроз градску
гужву. Ако ми се оствари план, па одем у Словачку, надам се да ћу имати довољно новца да
тамо солидно живим, део пошаљем породици и да понешто остане са стране.
Обрад Тепић, председник Синдиката "Независност" у ЈГСП, објашњава да овако размишља
много његових колега.
- Имамо нешто више од 600 возача, а сваки десети напустио је фирму - каже Тепић. - Одлазе
искусни, са стажом од 10, па и 20 година. Све је кренуло пре неколико месеци, када су прве
колеге отишле у једну фирму из Италије која има седиште у Словачкој. Добро су се снашли, а и
плата им је, како сам чуо, већа од 2.000 евра. Многи су кренули за њима, али има и оних што су
нашли посао у Аустрији, Немачкој... Наши возачи су, колико сам схватио, врло цењени.
Тепић наводи да је на овај проблем упозоравао, али да решење није нађено и да се већ сада
осећа проблем мањка возача.
- С једне стране разумем колеге, јер радимо за око 400 евра, а пре само неколико година, када
се погледа курс евра, то је било дупло више - каже Тепић. - Сада, због одлазака, многи не могу
да користе слободне дане, људи узимају боловање, а проблем је још већи лети, када су услови
рада тешки, јер мало возила има клима-уређаје. Многи су ми пре поласка рекли да би остали
овде да је плата бар стотинак евра већа. Нисмо успели да се изборимо за то повећање.
НЕПЛАЋЕНО
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ОД одговорних у ЈГСП "Нови Сад" и поред великог броја телефонских позива и три дана
чекања, нисмо успели да добијемо званичан одговор о овом проблему. А, о њему је било речи и
за говорницом Скупштине Новог Сада. О томе је говорио Ђурађ Јакшић, председник
одборничке групе Српске радикалне странке, приликом расправе о пословању ЈГСП у 2016.
години.
- Колико ми је познато, неки узимају чак и неплаћено одсуство, да би отишли да раде - навео је
Јакшић.

Ђорђевић: Успех у преговорима с Фијатом, иду у добром правцу
Извор:Бета
Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је да има успеха у преговорима пословодства и
представника запослених у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија.
"Преговори иду у позитивном правцу" рекао је Ђорђевић.
Преговори пословодства и Штрајкачког одбора ФЦА почели су јуче и данас су настављени, а
договорено је да се о захтевима радника разговара и наредних дана. Представници Владе
Србије на челу са премијерком Аном Брнабић у тим преговорима учествују као посредници.
Штрајк у ФЦА је почео 27. јуна и окончан је 19. јула, што је био услов за почетак преговора о
захтевима радника.
Радници ФЦА траже повећање зарада, бонусе ефикасности, боље услове пословања и
обезбеђивање ноћног превоза за раднике који остају прековремено.
Договорено је да се организује комисија у којој ће учестововати и представник Штрајкачког
одбора, која ће урадити анализу свих процеса рада у крагујевачкој фабрици аутомобила ради
евентуалне оптимизације пословања и исправљања свих могућих недостатака.
Већински власник фабрике је италијански Фијат, а Влада Србије има удео од 33 одсто.

Ђаковић: Фијат пример експлоатације радника уз државну помоћ
Извор: Н1
Насловном страном новог недељника НИН нисмо желели да повредимо осећања жртава
холокауста, већ да привучемо пажњу и да прикажемо какав је однос државе према
инвеститорима а какав према радницима, и какав је положај радника у Србији данас - Фијат је
послужио као одличан пример, изјавила је новинарка недељника НИН Петрица Ђаковић.
На насловној страни новог броја НИН-а приказана је капија Аушвица са натписом на
немачком "Рад ослобађа" и насловом "Радни логор Србија". Та насловна страна је наишла на
бројне осуде - Српске напредне странке, поверенице за заштиту равноправности, шефова
посланичких група у Скупштини Србије...
"Заиста нам је једина намера била да привучемо пажњу, да говоримо о теми која је битна за
државу. ФИАТ је послужио као добар пример те 10-годишње политике субвенционисања, и
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односа државе према инвеститорима и радницима, а с друге стране желели смо да укажемо на
положај радника у Србији", рекла је Ђаковић у Дану уживо на Н1.
Она је додала да та насловна страна "јесте провокативна и јака, и можда 'на ивици'", али да им
намера није била да повреди било кога".
"НИН је писао о положају радника десетине пута, али је очигледно било потребно да
направите овакву насловну да бисте добили реакцију", рекла је Ђаковић.
Новинарка НИН-а рекла је да је још од доласка Фијата 2008. године ситуација проблематична.
"Уговор се крио од јавности од почетка, а када је објављен, већи део уговора је и даље остао
непознаница. И ако га кријете то мора да значи да нешто није у реду", оценила је Ђаковић.
Додала је да је очигледно да је Фијат добио велике субвенције. "И не само што је добио
субвенције, него је ослобођен од свих пореза", рекла је новинарка НИН-а.
Ђаковић сматра да прича о одласку Фијата није нова, да она провејава већ три године.
"И тешко да можемо да знамо шта ће бити коначна одлука Фијата, али сигурно је да штрајк у
тој фабрици није пресудан за њихов одлазак, он може да буде само један од изговора...Не знам
да ли ће компанија имати пословни интерес да остане у Србији када истекне уговор о
субвенцијама ако им Србија не понуди нешто ново", каже Ђаковић.
Додаје да иако је повећање зарада радника Фијата један од захтева, он није најбитнији.
"Један од захтева је реорганизација рада, јер они тврде да су преоптерећени послом...Ја се
заоиста надам да ће преговори протећи добро и да ће се постићи неки договор...Тешко је рећи
који су мотиви и намера Фијата, али мислим да је одлука о томе да ли ће отићи донета и пре
него што се штрајк и десио", рекла је Ђаковић.
Она каже да је, иако је држава Србија власник трећине фабрике ФИАТ Крајслер аутомобили,
недопустиво да се "ставила на страну послодавца, а не радника". "Држава је у почетку ћутала и
није реаговала, а онда када је одреаговала, она је урадила погрешне ствари. Не можете да
позивате раднике да замрзну штрајк, а да истовремено не позовете власнике Фијата и кажете
им да морају да преговфарају", рекла је Ђаковић.
Буђење синдикалног духа?
На питање да ли се у Србији буди "синдикални дух", с обзиром да штрајк у Фијату није једини,
Ђаковић је рекла да то зависи од тога како ће се преговори у Фијату завршити.
"Зависи од тога како ће се завршити преговори у Фијату...Радници Горења су се већ
договорили...Гоша је проблем који траје месецима и не можете очекивати да радници Гоше
реше проблем тешког положаја радника...За почетак треба да се изборе за права која имају по
закону а онда и да траже већа", рекла је Ђаковић.
Она каже да је један од проблема држава и њен однос према радницима, а да с друге стране,
постоји и тај проблем високе стопе незапослености.
"Када погледате неки мањи град, боље је да неки људи примају и 20 хиљада динара него да не
примају ниста...Проблем је то што се тренутно рекламирамо као земља јефтине радне снаге
коју онда послодавци експлоатишу, и то вас експлоатишу за ваш новац, који добијају из
буџета...Ако немате алтернативу, онда ћете трпети и радити за мале паре", рекла је Ђаковић.
Она је оценила да је повећање плате у компанији Лир од пет посто "куповина мира".
"Верујем да је реч о куповини мира. Неко је одлучио да делује превентивно. Ради се исто о
компанији која је добила државне субвенције, а могуће да међу радницима тиња неко
незадовољство... Да ли је довољно пет посто, наравно да није", рекла је Ђаковић.
Она каже и да "статистика показује да зарада није кључна ствар, она то нигде није па ни код
нас". "Верујем да је од зарада, колико год мизерна биле, важније да имате неко достојанство, да
радите у условима који треба да постоје за сваког радника", рекла је.
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Без договора радника Гоше и министра
Аутор:Адам Сантовац
Представници штрајкачког одбора Гоше из Смедеревске Паланке састали су се у Влади Србије
са министром привреде Гораном Кнежевићем а, како јавља репортер Н1, договор данас није
постигнут и преговарање ће бити настављено сутра у 9 сати.
На питање да ли су ставови Владе и штрајкача ближи, председник штрајкачког одбора Милан
Вујичић рекао је - врло мало.
Нису желели да откривају које су опције све на столу, али једна је да влада уради репрогам
дуга.
Уколико сутра не дође до договора од понедељка би могло доћи до радикализације штрајка,
најавили су.
Укупан дуг Гоше према држави је, подсетимо, 512 милиона динара, а директор компаније је
помињао могућност репрограма на шездесет месеци уз стављање хипотеке на имовину и
опрему Гоше.
Радници који четири дана штрајкују глађу, настављају протест у кругу фабрике, након што им
је у среду увече у Дому здравља указана медицинска помоћ.
У знак добре воље, донели смо одлуку да док трају преговори, обуставимо блокаду пружног
прелаза на међународном железничком Коридору 10. Видећемо да ли ћемо успети да се
договоримо и изборимо за наша права, рекао је раније данас Фонету Вујичић.
Око 320 радника "Гоше" штрајкују већ четири месеца тражећи исплату заосталих зарада, оверу
здравствених књижица и повезивање радног стажа.
Њима бивши послодавац, словачка компанија ЖОС Трнава, појединачно дугује више од
600.000 динара појединачно.
У међувремену ЖОС Трнава, која је 2007. године купила фабрику "Гошу", продала ју је
компанији са Кипра.

Миша Бркић: Сви у Европи и свету мисле да смо ми дно дна
Извор: Н1

Новинар Миша Бркић каже да је добро што се село за сто поводом ситуације у Фијату, али да га
је фасцинирао захтев синдиката у вези са организацијом производње, "у шта не може да се
меша". Каже да је тај штрајк потка за разговор о томе да ли је модел привлачења инвеститора
субвенцијама добар. Сматра да није, јер отвара могућност корупције.
Након двадесетодневног штрајка, у среду су започели преговори између радника и
менаџмента Фијата. Поред премијерке, преговорима руководства и штрајкачког одбора
компаније Фијат Крајслер аутомобили присуствовали су и министри привреде и рада, Горан
Кнежевић и Зоран Ђорђевић, а договорено је да се разговори наставе данас.
На питање зашто је било толико много потребно да би се село за сто, новинар Новог магазина
каже да су можда обе стране тврдиле пазар, али додаје да је добро што је до тога дошло.
Осврћући се на захтеве радника, Бркић је рекао да га фасцинира да синдикат тражи другачију
организацију производње. Зна се ко шта ради, ко коси а ко воду носи, власник компаније и
његов менаџмент су задужени око организације посла, синдикат ту не може да се меша, он
може да разговара о условима рада, истакао је.
У колумни у листу Данас Бркић је написао да "питање да ли Фијат одлази из Србије лебди у
ваздуху... да штрајк угрожава или може да угрози вредност акција ФИАТ Групе на Њујоршкој
берзи".
Сви у Европи и у свету мисле да смо ми дно дна и да се овде ради за мале паре.
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Враћајући се на то, Бркић је навео да сви знају да је уговор државе с Фијатом направљен до
2018. и да Фијат може да каже - нећемо да продужимо уговор, и то је легитимно и то може да
уради. Кад је штрајк у питању, у компанији која се листира на берзама, ниједној не прија
штрајк и гледа како да се тога реши на било који начин дозвољен у пословном свету, а један је
затварање, додао је.
"Једна је предрасуда да је ово берићетна земља и да је плата од 38.000 мала, није... Ово је
земља на дну Европе, по развоју, стандарду и свему и морамо тога да будемо свесни... То што
ми имамо перцепцију да смо важни, значајни, најбољи у региону, то је бесмислица... Сви у
Европи и у свету мисле да смо ми дно дна, и да се овде ради за мале паре. За мале паре ради се
у Сингапуру и Индији, и у Словачкој су биле и мање, али је постојао консензус да реформе
треба завршити, да земља мора да поправи имиџ и онда ће бити веће плате", казао је.
Данас је у Румунији мања плата него у Србији, Румунија је чланица ЕУ и ништа се догађа, додао
је.
Штрајк у Фијату и причао Фијату данас је одлична потка за разговор о томе да ли је концепт за
привлачење инвеститора са субвенцијама био добар, а који је започео с владом Војислава
Коштунице - ја сам и тада тврдио да није добар, навео је Бркић.
Један разлог је, како је додао, што отвара могућност корупције - могућност договора у четири
ока оних који дају субвенцију и оних који је примају. "А само понекад се нешто о томе начује".
По том систему давању субвенција сваки инвеститор, по уговору, после времена написаног у
уговору, може да каже - зарадио сам, затварам фабрику, идем даље, тражим државу у којој су
мање плате него у Србији, додао је.
Каже да је, што се аутомобилске индустрије, модел био погрешан и као пример навео Словачку.
Неке од земаља источне Европе, а имам највише у виду Словачку - Словачка је хаб, центар
аутомобилске индустрије - они су изабрали другачији начин привлачења аутомобилске
индустрије, а принцип је био опремити локације за фабрике, поклонити ту локацију и дати му
пореске олакшице, навео је Бркић и додао: "Дакле - без кеша, и за 10 година Словачка је
постала највећа аутомобилска сила у Европи".
Подсетио је на недавни случај радника који из Србије иду у Словачку да раде. Показали су се
као размажени, и у једном граду су рекли - ми нећемо српске раднике, оно што они показују
није привржено нашој пословној култури, навео је.
Кинеска компанија Хестил, која је власник Железаре у Смедереву, тражи од Владе
Србије да промени Закон о раду како би се омогућило лакше отпуштање радника,
објавио је дневни лист Данас.
То је један инвеститор, каже на то Бркић. По ономе што је закључак Беле књиге савета страних
инвеститора, они сматрају да је у суштини Закон о раду како је направљен - добар, уз мале
замерке на ситне детаље.
Питао је зашто је уговор са Фијатом тајни и додао да кад је тајни увек оставља могућност
договора у четири ока. Истакао је да је Србија по том уговору имала обавезу да изгради аутопут
од Крагујевца до аутопута Београд-Ниш, а да њега нема. Зашто Фијат не тужи Србију, као што
би Србија могла да тужи Фијат за неке неостварене ставке из уговора, који ми не знамо, пита
Бркић.
"Правна несигурност је много значајнија од онога што траже кинески инвеститори, све
компаније, и домаће и стране, указују да овде у Србији не постоји правна држава која каже
уговор је светиња, и ако постоји спор, да се он реши за две недеље, а не за двадесет година",
навео је.
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МИНИСТАР РАДА "Преговори пословодства Фијата и штрајкача иду у
добром правцу"
Извор:Бета
Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је данас да има успеха у преговорима пословодства и
представника запослених у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија.
- Преговори иду у позитивном правцу - рекао је новинарима у Влади Србије Ђорђевић који
учествују у тим преговорима.
Преговори пословодства и Штрајкачког одбора ФЦА почели су јуче и данас настављени, а
договорено је да се о захтевима радника разговара и наредних дана.
Представници Владе Србије на челу са премијерком Аном Брнабић у тим преговорима
учествују као посредници. Штрајк у ФЦА је почео 27. јуна и окончан је 19. јула, што је био услов
за почетак преговора о захтевима радника.
Радници ФЦА траже повећање зарада, бонусе ефикасности, боље услове пословања и
обезбеђивање ноћног превоза за раднике који остају прековремено.
Договорено је да се организује комисија у којој ће учестововати и представник Штрајкачког
одбора, која ће урадити анализу свих процеса рада у крагујевачкој фабрици аутомобила ради
евентуалне оптимизације пословања и исправљања свих могућих недостатака.
Већински власник фабрике је италијански Фијат, а Влада Србије има удео од 33 одсто.

ФИСКАЛНИ САВЕТ ПРЕПОРУЧУЈЕ НОВИ АРАНЖМАН С ММФ "Веће
плате и пензије буџет не би могао да издржи"
Извор:Танјуг
Препорука Фискалног савета је да Србија уђе у још један аранжман са Међународним
монетарним фондом (ММФ) да се ови добри, а у појединим сегментима и одлични фискални
резултати који су остварени, зацементирају, каже члан Фискалног савета Никола
Алтипармаков.
То би нам омогућило да идемо путем фискалне стабилизације и привредног раста који неће
превише осцилирати и кад је изложен већим ризицима, јер ми не знамо када ће следећа криза
доћи, објашњава Атипармаков у интервјуу за нови број Магазина бизнис.
Према његовом мишљењу наш главни изазов је сада да избегнемо кризу такозване "замке
средње развијених земаља“ .
- Ако не успемо да реструктуришемо привредни систем, пре свега ако не успемо да успешно
завршимо реформе, изгубићемо последњи воз ка стандарду земаља Европске уније (ЕУ) у који
су се успешно укрцале Румунија и Бугарска - упозорава Алтипармаков.
Објашњавајући појам "замке средње развијених земаља", каже да би то значило да стално
каскамо у привредном и технолошком смислу за земљама ЕУ и да будемо дестинација за радно
интензивне индустрије и инвеститоре, који пружају малу додату вредност и самим тим ниске
зараде.
- То би значило да би и наше зараде и стандард били за класу нижи од европског и да не бисмо
успели да премостимо тај јаз који имамо и у односу на источноевропске развијене земље - каже
он.
Системска решења никад нам нису била јача страна
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Оцењујући да нам дугорочно размишљање и системска решења никада нису били јача страна,
Алтипармаков наводи да смо "у последњих неколико деценија стално ишли два корака напред,
па један корак назад, што значи да нисмо имали дугорочну системску визију где желимо да
будемо и како да то постигнемо".
- То се може видети на примеру пензијског система, који је по својој природи неизбежно
дугорочни аранжман. Јер, прво доприносимо 40 година, па 15 до 20 година примамо пензију и
нужно је да држава ради дугорочне пензијске пројекције. Ми већ 70-80 година имамо
пензијски систем, али нисмо до сада урадили ниједну званичну анализу његове дугорочне
одрживости - указује он.
На питање да ли је премијерка Ана Брнабић у праву кад каже да ММФ може да буде препрека
за раст, одговара да је било економиста који су истицали да ће фискална консолидација да
угуши привреду и да се дефицит неће смањити.
- Нама се догодило супротно, дефицит је нижи од плана, а раст је био већи од очекиваног.
Никаквог негативног ефекта на раст није било - каже члан Фискалног савета уз оцену да би
помоћ ММФ-а са још једним аранжманом била више него повољна и за јавне финансије и за
привредни раст.
И даље таворимо
У том контексту напомиње да, иако смо успели да зауставимо јавни дуг, он је и даље око 70
одсто, знатно већи него код неких земаља у региону, и предвиђа да ће нам за његово свођене на
40-50 одсто бруто домаћег производа бити потребно око пет-шест година, ако не и више.
Оцењујући да је за бржи привредни раст кључно повећање расхода за инвестиције,
Алтипармаков наводи пример Румуније, која је у последње две године рекордер са привредним
растом, јер је успела да доведе ниво укупних инвестиција (јавних и приватних) на 25 одсто
БДП-а.
- Ми и даље таворимо на неких 18 до 19 одсто. Ту може да помогне повећање јавних
инвестиција, али очигледно је да постоји мањак приватних улагања, нарочито у области малих
и средњих предузећа. Да би се то омогућило потребан је бољи привредни амбијент који
подразумева реформу Пореске управе, привредних судова и катастра -каже он.
Неодрживо повећање од 10 одсто
Коментаришући могућност линеарног повећање плата и пензија за 10 одсто свима, истиче да
би то коштало 80 милијарди динара и да буџет не би могао то да издржи.
- Само повећање плата од 10 одсто би коштало 30 милијарди динара. Теоретски, имајући у виду
добре перформансе ове године, то повећање плата није немогуће укалкулисати у буџет за 2018.
годину... када је о пензијама реч први приоритет би требало да буде укидање привременог
режима смањења пензија и повратак у трајне системске оквире", закључио је Алтипармаков.

ДВА ВЕЛИКА ШТРАЈКА Преговори о "Фијату" ускоро би требало да се
заврше, о "Гоши" готови, али се обустава рада наставља
Извор:Танјуг

У преговорима представника владе, пословодства "Фијата" и запослених око 11 сати је одређена
пауза, док су преговори са руководством и штрајкачима "Гоше" завршени понудом више
опција радницима, који су поручили да ће ипак наставити штрајк, а четворица њих и штрајк
глађу.
Министар привреде Горан Кнежевић искористио је паузу у преговорима са представницима
"Фијата" да се придружи разговорима руководства и штрајкача "Гоше" који су већ били на
сасанку у министарству.
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Судбина два велика штрајка, која су погодила Србију у последњих неколико месеци, у
фабрикама "Фијат" и "Гоша", решавају се, наиме, у две зграде владе у Београду, у седишту владе
у Немањиној 11 и у другој згради владе удаљеној око 50 метара.
Ђорђевић: Преговори о "Фијату" иду у позитивном правцу
Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је данас да преговори о "Фијату" иду у позитивном
правцу и да очекује да ће брзо бити завршени.
- Очекујем да ће преговори брзо бити завршени, пошто постоје назнаке и добра воља једине и
друге стране и толико могу да вам кажем - рекао је Ђорђевић одговарајући на питања новинара
у Влади Србије.
Ђорђевић је истакао да је договор да се због комплексности и осетљивости преговора не излази
у јавност док се они не заврше.
Без изјава
Данашња рунда преговора представника пословодства Фијата, Шодбора и Владе Србије
завршена је нешто пре 14 часова.
Како је Тањугу речено у Влади Србије, договорено је да се дијалог настави, али и да нико од
учесника, у овој фази разговора, не даје изјаве за медије.
Тројни дијалог незадовољних радника, представника компаније ФКА Крагујевац и премијерке
Ане Брнабић почео је јуче.
Пословодство је јуче изразило спремност организовања посебне Комисије, у којој ће
учестововати и представник штрајкачког одбора, а чији ће циљ бити да анализира све процесе
рада у тој компанији, ради евентуалне оптимизације пословања и исправљања свих могућих
недостатака.
Радници "Гоше" ипак настављају штрајк
Прва рунда преговора пословодства и штрајкача у Фабрици шинских возила "Гоша" из
Смедеревске Паланке завршена је данас, понудом више опција радницима, који су поручили да
ће ипак наставити штрајк.
Представници пословодства и синдиката радника фабрике шинских возила Гоша из
Смедервеске Паланке сутра ће у Министарству привреде наставити преговоре о нормализацији
рада у фабрици и исплати дугова.
- Разговори су почели, имамо доста опција на столу које ћемо разматрати сутра на новом
састанку у Министарству привреде - рекао је председник штрајкачког одбора Милан Вујичић.
Он је, у изјави новинарима, додао да ће, док све не буде разјашњено, четири радника, међу
којима је и он, наставити штрајк глађу.
Вујичић је рекао да ће сутра видети какав ће бити став министра привреде Горана Кнежевића,
који је присуствовао данашњем састанку.
Вујичић је подсетио да је њихов главни захтев да се радницима дају неисплаћене зараде од маја
2015.
Директор Гоше Милутин Шћепановић рекао је Тањугу после састанка да је најважније да су
почели преговори и да постоје начини да се реше проблеми. Он је рекао да је начелни договор
да се не дају конкретније изјаве за медије.
Гошу је приватизовала 2007. године словачка фирма ЖОС Трнава, а садашњи власник је
Лиснарт холдингс лимитид са Кипра.
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Држава штити бахате и безобразне послодавце, све мање синдиката
Аутор: 021.рс

Приговори послодавцу неретко резултирају отказом, а радници све мање имају поверења у
синдикалну заштиту.
Један од скоријих примера су и откази 30 радника крушевачког Трајала, који су проглашени
технолошким вишком, од којих су четворо чланови Одбора синдиката Слога у том предузећу, а
међу њима и председник и потпредседник тог Одбора.
На који начин синдикат штити раднике када добију отказе?
Што се тиче заштите права запослених од стране синдиката, када се нађу у ситуацијама када
добијају отказ, ситуација је различита и зависи од случаја до случаја, објашњава председник
Удружених синдиката Србије "Слога" Жељко Веселиновић.
"У озбиљним фирмама веома ретко се дешава да добар радник добије отказ, без било какве
грешке. С обзиром на то да је Србија држава у којој има мало озбиљних фирми, имамо
проблеме да је велики број људи практично под отказом или упозорењем пред отказ без
икакве грешке, само зато што је некоме у том тренутку пало на памет, или зато што
кроз програм технолошког вишка неко жели да се реши некога", наводи он за наш
портал.
До старог закона о раду који је био на снази до 2014. године, синдикати су имали знатно веће
овлашћења. "Њихова улога је била већа у ситуацијама када су радници отпуштани,
проглашавани технолошким вишком или када су ишли на социјални програм. Без
синдиката није било могуће донети било какву одлуку. Од 2014. године, па надаље,
то је велики проблем, с обзиром на то да су послодавци дужни да консултују синдикат.
Сада је велика разлика у томе што нису дужни да прихвате било које мишљење
синдиката. То је оно што нама смета као председницима синдиката", каже Веселиновић и
напомиње да су председници синдиката који су до 2014. године били законом заштићени од
отказа, чак и годину дана по истеку функције имали право на имунитет.
"То је био мотив председницима синдиката да раде свој посао, могли су да се супротставе
директору, послодавцу или било коме другом и да несметано обављају своју функцију.
Председник није могао да добије отказ само због тога што се бавио тим послом.
Према новом закону, дошли смо до тога да сваки председник синдиката као
што се то десило нашем колеги из Трајала из Крушевца, може да добије отказ,
без било каквог образложења, само зато што је имао храбрости да се супротстави
послодавцу у нелегалним радњама. Данас је тешко наћи и мотивисати људе који би желели
да се баве синдикатом управо јер су они у већини фирми први на мети отказа и зато је
синдикална организованиост заступљена само у 25 одсто фирми у целој Србији", прича он
за 021.рс.
Владица Томашевић, председник синдиката који је спречио продају Трајала, доласком новог
директора био је кажњен.
"Четири године сам трпео тортуру од стране новог руководства мобинг, шиканрање,
малтретирање, премештање, слање на плаћено одсуство, немогућност да се члановима
синдиката одбија чланарина и константне претње, чак сам имао и личних претњи.
Преноси се порука јавности да сви људи који се боре, то не могу јер држава
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штити бахате и безобразне послодавце, то је нешто што би у нормалној
држави наишло на санкције, осуду и директор би био смењен, а код нас је
награђен конференцијом заједно са председником, тадашњим премијером", каже он.
Додаје да радници често не користе механизме који су им на располагању.
"Наш колага из Граса пре неколико година је добио отказ, само зато што је био у сукобу са
тадашњим директором и то је трајало дуго, а није нам се обратио. Било је могућности да
га вратимо преко инспекције рада. На нивоу Војводине и Новог Сада, социјални дијалог је за
нијансу на већем нивоу. Пре свега јер је Влада Војводине имала развијенији ниво социјалног
дијалога и имали су клаузулу, да су фирме које су добијале субвенције од стране покрајинске
владе морале имати организован синдикат у свом предузећу, тако да је ту већ годинама на
мало бољем нивоу све", каже он и додаје да су за лош социјални дијалог криви подједнако
Влада Србије, некомпетентни послодавци, али и синдикати који су највећим делом одговорни
за сва дешавања, јер аминују све одлуке које су штетне по раднике Србије.
Ситуација је тежа у приватнимм фирмама, јер не постоје озбиље компаније.
"Што се тиче фирми "шрафцигер индустрије", а то су фирме којима држава
даје субвенције за отварање радних места, ту је немогуће формирати
синдикат, евентуално у некој од немачких фирми која ради за произвођаче који
су потписници споразума са међународним синдикалним федерацијама. У
осталим фирмама то је немогуће јер је све што постоји на нивоу Србије,
директно под контролом власти", објашњава наш саговорник.
Да је синдикате све теже и теже формирати, мишљења је Веселиновић.
"Тако ће бити евентуално док се ЕУ не умеша да почну да се поштују неки прописи и закони.
Ми смо као синдикат успевали да нађемо неке модусе преко инспекције рада која доста
добро понекад ради свој посао. Инспекција рада у Србији нажалост нема овлашћења
која би требало, односно њихова овлашћења су више препоруке, нису толико везане са
правоснажним одлукама. Ми смо успевали то да решимо, тако што смо инспекцији
достављали доказе да је неко отпуштен, због синдикалне активности. Имали смо успеха и
зато што је генерални инспекторат за рад добро радио свој посао", каже Веселиновић.
Велики је проблем радити са инспекцијом на локалу, јер су често инспектори у
дослуху или су повезани по било којим основама са директорима или власницима
великих предузећа.
"Дешава се и да су конкретно од функционера замољени да једноставно одређене фирме не
кажњавају због кршења закона, тако да уколико то не прође првостепено, односно уколико
инспектори не одраде посао како треба, ми то решавамо преко републичког инспектората
јер тамо нема те врсте притисака", додаје он.
Једна од начина убрзања поступака су оверене изјаве код нотара, чиме се прескаче суд у
неким случајевима.
"Конктретно у мом примеру, оверио сам изјаву да је на мене вршен притисак да сменим
колегу Владицу Томашевића, што је оверено код нотара. Тај нови систем преко нотара и
инспекције рада може да доднесе успех јер скраћује пут судских спорова који могу годинама
да трају. Нама је кључно да пробамо да неког вратимо преко инспекције, да не идемо на суд,
јер то траје годинама. Неко ће на крају бити враћен на посао, фирма ће платити пенале,
али, нажалост, у Србији нема одговорности, опет ће из џепа радника и грађана то да се
плате казне, што је иначе у Србији случај да бахатост и неодговорност послодаваца
плаћају грађани", додаје он.
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