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Споразум са „Фијатом” остао тајна
Аутор: Аница Телесковић
Не желим да ико одговара на додатна питања зато што је постигнут добар компромис, рекла је
премијерка Ана Брнабић
Споразум између пословодства компаније „Фијат Крајслер аутомобили Србија” и представника
синдиката потписан је у згради владе у Немањиној улици. Међутим, баш као што је комплетан
уговор, са анексима и пословним планом, са овом италијанском компанијом остао тајна, тако
јавност није успела да сазна детаље споразума.
– Не желим да ико одговара на додатна питања зато што је постигнут један добар компромис.
Зато што питањима не бих желела да се отварају неке теме око којих је постигнут компромис и
који ће онда да се угрожава – рекла је премијерка Ана Брнабић, док су иза њених леђа стајали
представници радника, пословодства и два министра из њене владе. То су Зоран Ђорђевић,
министар рада, и Горан Кнежевић, министар привреде.
– Бићемо на располагању за сва питања у наредном периоду, у потпуности транспарентно, и
свако треба да се поноси овим компромисом – додала је председница владе.
Занимљиво је да су потписници споразума за говорницу изашли са нешто више од 20 минута
закашњења, а да је обраћање председнице владе трајало тачно шест минута.

Највише зарађују Вршчани, у Алибунару упола мање
Аутор:Љ. Малешевић
По подацима Републичког завода за статистику, просечна нето зарада запослених у Србији
прошлог месеца била је 49.238 динара, или 404 евра, што је за реално 4,3 одсто више него у
мају, а номинално 4,5 процента.
У поређењу с истим месецом прошле године, нето зарада за јун је номинално шест одсто већа, а
реално 2,3.
Просечна јунска нето плата у Војводини била је 48.123 динара и мања је од републичког
просека 1.115 динара. Од седам области у Војводини, просечну јунску плату већу од републичке
просечне нето зараде прошлог месеца имале су само две области – Јужнобачка и
Јужнобанатска, док је преосталих пет имало мање од републичког просека. Просечна нето
зарада прошлог месеца у Јужнобачкој области износила је 53.054 динара, а у Јужнобанатској
49.886. У исто време, у Севернобачкој области била је 45.650, Сремској 44.700,
Средњобанатској 43.641, Севернобанатској 43.531 и Западнобачкој области 40.445 динара.
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Највећа просечна јунска нето плата забележена је у Вршцу – 64.667 динара, чиме се тај
банатски град вратио на чело општина које имају највећу просечну зараду. Иза њега је нето
јунска плата виша од просечне забележена у Новом Саду – 58.159, затим у Пећинцима – 55.539,
Беочину – 49.980, Панчеву – 49.246, Кањижи – 49.089, док је у Бачкој Паланци 47.593, у
Суботици 47.231, Сремској Митровици 46.001 и Зрењанину 45.436 динара.
Међу „топ-десет” најмањих просечних плата прошлог месеца на првом месту је, као и
претходних месеци, Алибунар с 32.009 динара, што је тачно упола мање од просека који су
остварили запослени у општини Вршац. Иза њега су Бачки Петровац – 32.231, Бач – 33.742,
Мали Иђош – 34.318, Србобран – 34.887, Тител – 35.128, Пландиште – 35.239, Опово – 35.705,
Бела Црква – 36.288, Чока – 36.710 и Ириг – 36.987 динара.
Од 45 општина у Војводини у 17 је просечна јунска зарада мања од 40.000 динара, док је у
преосталих 28 он изнад тог износа.
У јужној Бачкој раст 11,6 одсто
Највећи раст просечне зараде у јуну забележен је у Јужнобачкој области, 11,6 одсто. У тој
области само две општине – Сремски Карловци и Врбас – имају јунску просечну плату мању од
мајске, док преосталих девет бележи повећање зарада.
Међутим, када се пореди јун ове године и исти месец лане, највећи пад зарада забележен је у
Беочину, и то 5,3 одсто, док се највеће повећање бележи у Темерину – 11,2 одсто.
Највећи раст просечне јунске зараде у односу на мај забележен је у Старој Пазови – 28,1 одсто,
затим у Бачком Петровцу – 26,9, Вршцу – 24,8, Шиду – 18,7, Оyацима – 13,8, Беочину – 11,8,
Апатину – 9,5, Жабљу и Ади – 9,3, Кањижи – 9,2 и у Суботици – 7,5 одсто. У исто време, у пет
локалних самоуправа у Војводини прошлог месеца просечна плата мања је него мајска: у
Сремским Карловцима 9,2 одсто, Панчеву 4,8 , Врбасу 1,2 , Зрењанину 0,2 и Опову 0,1 одсто.
Свеукупно, јунска просечна плата у Војводини већа је 8,6 одсто него што је била у мају.

Атанацковић: Раст плата реалан, надамо се наставку тог тренда
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: Раст просечне плате у Србији је реалан и очекиван, с обзиром на раст бруто домаћег
производа, рекао је председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић и додао да се
већ може говорити и о тренду раста зарада.
Треба поздравити податак да у Србији расте просечна зарада, с обзиром да повећање плата
запослених значи и побољшање могућности за бољи промет многих фирми, а посебно у
трговини. Надамо се да ће тај тренд бити настављен, рекао је Атанацковић Танјугу поводом
објављивања најновијих податка за јун.
Можемо говорити о тренду раста плата, али то је и за очекивати с обзиром да имамо и раст
бруто домаћег производа. Осим тога без обзира колико је под контролом инфлација, она
такође утиче на то и да би реалне зараде остале на истом нивоу неопходно је да се повећавају
бар за толико колика је инфлација, каже Атанацковић.
Износ нето и бруто плата ће, додаје, у великој мери зависити и од односа динара и евра.
Рекао је да је на раст просечне плате утицао и раст динара у односу на евро, пошто многи имају
индексирање зарада кроз евро.
Унија послодаваца Србје очекује да ће плате бити све веће, каже Атанацковић и истиче да би
оне могле да буду још веће уколико би била смањена захватања државе од привреде.
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Николић: Споразум - сигнал да Фијат остаје у Србији
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Потписивање споразума између пословодства и представника Самосталног
синдиката запослених у компанији Фијат је сигнал да тај произвођач аутомобила остаје у
Србији и у наредним годинама и гаранција је да ће радници те фабрике и даље имати сигуран
посао, изјавила је данас главна и одговорна уредница "Магазина Бизнис" и "Економетар"
Радојка Николић .
"Ово је сигнал да Фијат остаје у Србији, с обзиром на то да уговор државе са Фијатом истиче
следеће године. Овај уговор је потписан на три године и тиме је најављен даљи рад Фијата. За
раднике је значајно потписивање уговора јер гарантује посао, рад и опстанак фабрике у
Крагујевцу, која је уз све мане и предности, значајна за Србију", нагласила је Николић.
Она објашњава, да је којим случајем штрак потрајао и да се није укључила влада, ушло би се у
период колективног годишњег одмора у Фијату, и то би, каже, додатно закомпликовало стање у
крагујевачкој фабрици, али и држави.
"Јако је била важна медијација од стране премијерке Ане Брнабић која је успела да обе
преговарачке стране, уз компромисе и са једне и са друге стране, у веома важном моменту,
доведе за преговарачки сто", истиче Николић и додаје да ни једна ни друга страна нису
апсолутно добили све али да је најважније, сматра, што је уговор потписан на период од три
године.
Каже да се у врло сложеним условима дошло до компромиса и објашњава да су веће плате циљ
свима, па и радницима Фијата у Србији, који пореде своја са знатно већим примањима колега у
иностранству.
Каже да Србија нема БДП као Пољска или Италија, те да су плате радника у Фијату овим
уговором, колико је било могуће, усклађене са висином просечних плата у земљи.
Данашњи договор који је потписан у влади, обезбедиће наставак производње модела фијат
500Л у Србији, као и наставак дијалога између Фијата и синдиката, оцењено је након
потписивања споразума синдиката и пословодства крагујевачке фабрике.
Споразум су потписали председник Самосталног синдиката у Фијату Зоран Марковић и
генерална директорка компаније Фијат Крајслер аутомобили Србија Силвија Вернети, а
Министар привреде Горан Кнежевић је својим парафом потврдио споразум.
Потписивању су присуствовали и премијерка Ана Брнабић и министар рада и запошљавања
Зоран Ђорђевић. Између осталог, током разговора је договорено повећање плата у складу са
званичном стопом инфлације пројектованом од стране Народне банке Србије за наредне три
године.
Сваке године у фебруару, плате запослених усклађиваће се са пројектованом инфлацијом, коју
објављује НБС, а за 2018. годину, плате ће бити повећне за 4,5 одсто. За 2017. годину, повећање
ће бити у износу од 2,2 одсто од августа(како би се изједначило са годишњом пројектовном
инфлацијом).
Договорена је исплата половине новогодишњег бонуса у августу, док ће остатак (друга
половина бонуса) бити исплаћен у децембру ове године, а постигнут је и договор да се накнада
за ноћни превоз дуплира.Исто тако, договорено је оснивање Комисије за техничка мерења.
Разговори о могућем увођењу бонуса ефикасности, сличног оном који се већ примењује у
другим државама као што су Италија и Пољска, почеће већ 2018. године. У складу са
договором, представници синдиката прихватили су да се уздржавају од било каквих штрајкова
током целог периода трајања новог колективног уговора.
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Радници Фијата су били у штрајку од 27. јуна до 18. јула.

Радници Фијата ће добити 25 евра већу плату
Пише: Љ. Буквић
* Орбовић: Радник Фијата у Србији има просечно 350 евра плату, у Турској 650, у
Пољској 950 евра * Пановић: Ово је издаја синдикалног покрета у Србији
Споразум радника и пословодства Фијата данас је потписан у Влади Србије, чиме је и званично
завршен једномесечни штрајк више од 95 одсто од 2.500 запослених у крагујевачкој компанији.
Колико задовољни ће отићи на колективни годишњи одмор, још се тачно не зна, јер новинари
на конференцији данас нису могли да постављају питања, али ни да виде текст споразума. Због
исте "корпоративне политике" компаније, пре шест година јавност, али и Савет за борбу против
корупције нису могли да виде детаље уговора (већина текста била је зацрњена) које је Влада
потписала са Фијатом. Радници су тражили повећање бруто основице са 38.000 динара на
50.000 динара, а добили су, како нам је данас рекао председник Самосталног синдиката
Љубисав Орбовић - повећање од 9,54 одсто. То је бруто повећање од 4.000 динара или неких
3.000 динара нето. Добили су трећину од траженог.
Из Владе су, међутим, раније још саопштили да су радници овим споразумом који је орочен на
три године добили дуплиране накнаде за ноћни превоз, послодавац се обавезао на повећање
плата усклађено са инфлацијом, најпре у августу за 2,2, потом још једном у 2018. за 4,5 одсто, а
радници су се обавезали да неће штрајковати уколико се уговор буде поштовао.
- Знате, никада не добијете онолико колико тражите у штрајку. Оно што знам јесте да ће
радници добити укупно повећање од 9,54 одсто, то је оно што ће однети кући. Део тог повећања
је у августу, део после Нове године - каже Орбовић.
Он критикује Фијат зато што им је требало дуго времена да пристану на преговоре, али тврди
да је ово помак.
- Трагично је то што Фијат од старта није имао разумевања, што су избегавали преговоре, што
нису имали слуха за раднике из Србије, иако су овде Фијатови радници најмање плаћени истиче Орбовић и додаје да српски радник у Фијату има просечно 350 евра плату, у Турској је
плата 650 евра, у Пољској 950 евра.
За Орбовића је и ових мање од 10 одсто повећања успех, односно помак, али, како каже, није
сигуран да ли је то довољно. Плате ће, напомиње, и даље бити мале. Помак је, сматра он, и
потписивање уговора, а на питање како објашњава то што су многи пренели да се овим
уговором радници "одричу" права на штрајк, Орбовић каже да то није тако, да тог права не
могу да се одрекну.
- Када потписујете колективни уговор, ако се он поштује логично је да не штрајкујете, ако због
неког разлога послодавац не поштује уговор или дође до неких нових разлога због ког би
радници требало да штрајкују, они то могу. Уколико дође до штрајка, послодавац је дужан да у
року од пет дана уђе у преговоре са радницима - објашњава Орбовић. Он напомиње да ово што
је потписано није колективни уговор, већ да ће о новом колективном уговору у Фијату
послодавац и синдикати разговарати крајем ове године када овај актуелни истиче.
У уговору тога није било, али се намеће и логичан закључак да у Фијату планирају - кад већ
потписују споразум са радницима на три године - да остану у Србији најмање до половине
2020. иако имају уговор до почетка 2019. За Орбовића је и то једна од добрих вести.
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У УГС Независности не мисле да је било шта од учињеног добро и за похвалу. Тврде да је њихов
представник у Штрајкачком одбору фабрике избачен, те је Савез самосталних синдиката као
најбројнији у Фијату и једини који је данас потписао споразум којим је прекинут штрајк.
- Апсолутно смо незадовољни овим споразумом. Ово је издаја синдикалног покрета у Србији.
Ми смо избачени из Штрајкачког одбора, и то само што смо инсистирали на томе ако неко из
централе Самосталног учествује у преговорима онда ту буде и неко из централе Независности истиче Милорад Пановић из УГС Независност.
Он каже да они не знају шта је тачно договорено и да све што знају јесте оно што се појављује у
медијима. Пановић каже да је био у Крагујевцу данас, а на питање шта радници кажу на овакав
завршетак преговора каже да радници - ћуте.
- Незадовољни су јер су изиграни, али ћуте. Иду на колективни одмор до 21. августа, док се
врате све ће да се смири. Добили су неко ситно повећање, буквално се овим коље во за 50 грама
меса. Радници Горења су успели да сами без синдиката договоре веће повећање - истиче
Пановић.
Он тврди да се Фијат нигде другде у Европи не понаша тако као овде, и да ће када сазнају
детаље уговора кренути да га институционално руше.
Потписе су данас, осим представника синдиката у овој фабрици и директорке компаније у
Србији Силвије Вернети Блине, на споразум ставили и министри привреде и рада Горан
Кнежевић и Зоран Ђорђевић. Договор би, како саопштавају из Владе, требало да обезбеди
наставак производње модела фијат 500Л у Србији, као и наставак дијалога између Фијата и
синдиката.
Брнабић: Нема добитника и губитника
Споразум подразумева исплату бонуса и накнаде за превоз, али и оснивање Комисије за
техничка мерења, која би, како је рекла данас премијерка Ана Брнабић, требало у септембру да
почне да ради. Њен задатак биће да упоређује да ли је све у стандардима производње и даваће
месечне извештаје централи у Торину, али и Влади Србије. Брнабић каже да у овој причи нема
"добитника и губитника", и да су "озбиљни представници радника, натерали обе стране на
озбиљан компромис". Дијалог се, како је рекла, наставља сваког месеца бар до краја јануара
2018, а за наредну годину најављује и разговоре о могућем увођењу бонуса ефикасности,
сличног оном који се већ примењује у другим државама као што су Италија и Пољска.

Реформа јавних предузећа приоритет
Пише: Дејан Јововић, економиста - научни саветник
* "Уколико Србија жели да оствари већи напредак на плану макроекономских
показатеља, као и да успешно оконча реформске процесе, онда реформа јавних
предузећа мора да буде приоритет", порука је мисије ММФ-а
Мисија Међународног монетарног фонда (ММФ), предвођена Џејмсом Руфом, која је у Србији
боравила од 22. јуна до 5. јула, имала је два задатка.
Прво, да "обави преглед" српске економије у складу са чланом ИВ Статута ММФ-а, а други
задатак је ревизија (седма по реду) трогодишњег аранжмана из предострожности у вредности
од 1,2 милијарде евра, који је закључен у фебруару 2015. године (ревизије програма се спроводе
на пола године, а претходна је извршена је 16. децембра 2016). Раст плата и пензија није била
тема ове контроле, већ је акценат стављен на резултате реформе јавних предузећа. "Уколико
Србија жели да оствари већи напредак на плану макроекономских показатеља, као и да
успешно оконча реформске процесе, онда реформа јавних предузећа мора да буде приоритет",
порука је мисије ММФ-а, док је према процени аналитичара Народне банке Србије најважније
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то што смо успели да успоставимо монетарну стабилност, и да је у међувремену остварена и
фискална стабилност.
Али, потпуно непланирано на преговарачки сто са ММФ стигла је једна непријатна тема проблеми у вези са финансијама локалних самоуправа. Таман кад се ситуација у републичкој
благајни стабилизовала, буџетима општина и градова запретио је "грчки сценарио". Шеф
мисије Фонда, упознат је са детаљима анализе Фискалног савета која показује да је велики број
локалних буџета неодржив и да захтева снажне мере консолидације. Фонд инсистира да се
република укључи у решавање тих проблема, и то тако што ће за почетак направити оквир за
праћење буџета градова и општина, односно да ли се реално планирају. Судећи према
проценама аналитичара Србији ће по завршетку овог аранжмана (у фебруару 2018. године),
бити потребан нови аранжман са ММФ-ом. Они тврде да је надзор ММФ-а над економијом
Србије неопходан "да се не би правиле глупости", а једна од првих грешака, коју би без надзора
ММФ-а Влада Србије могла да учини, јесте неконтролисано повећање плата и пензија, као и
одлагање решавања проблема јавних предузећа. У том контексту треба подсетити да су у
периоду од 2012. до 2014, кад Србија није имала аранжман са Фондом, буџетски дефицит и
јавни дуг бележили раст. С друге стране погрешна је оцена да је "ММФ препрека за раст", јер
Фонд никада није имао ништа против ако се, због инвестиција, повећавају расходи. Чак би
пристао на већи дефицит у буџету јер инвестиције највише доприносе економском расту.
Међутим, код нас се, кад је реч о стимулисању привреде, најчешће мисли на повећање текућих
издатака, попут већих плата и пензија или субвенција.
На питање да ли би Србија могла да одустане од обнове трогодишњег аранжмана из
предострожности, којим су званичници ММФ-а препоручили мере које укључују смањење
расхода, продају или гашење непрофитабилних државних компанија и смањење броја
запослених у јавној администрацији, премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је у интервјуу за
америчку агенцију Блумберг, да је "то могуће". Она је поручила да жели да у наредне две
године убрза економски раст на четири одсто, са три одсто колико износи у 2017. години.
"Очито је добро имати некога да вам даје темпо, ритам реформи, са ким разговарате о
приоритетима, и све то је велика предност. Међутим, понекад је ММФ оштрији него што је
потребно, и у том смислу би нови споразум могао да омете раст", закључила је премијерка. За
разлику од већине економиста, који сматрају да нам је ММФ неопходан, један од некадашњих
представника Србије у ММФ истиче да би било добро када би Србија убудуће економску
политику водила сама. На опаску да је то мало вероватно, он каже да би наставак аранжмана с
ММФ-ом значио да шаљемо поруку да немамо сопствени капацитет за даље реформе. У Србији
је, неспорно, постигнута стабилизација и у том контексту посматрано не треба нам нови
аранжман са ММФ-ом, јер сада треба размишљати како да се постигну високе стопе економског
раста. С друге стране, међутим, велики инвеститори са Запада воле да "виде ММФ у држави у
којој намеравају да улажу", сматрају поједини економисти.
Са шефом мисије ММФ-а састао се и председник Србије Александар Вучић, који је оценио да су
фискални резултати буџета одлични. Он је, међутим, нагласио да је делимично незадовољан
развојем приватног сектора, односно малих и средњих предузећа. Посебна тема разговора биле
су компаније из хемијског комплекса и позитивни трендови забележени у њиховом пословању,
изражени кроз смањење губитака и реструктурирање као припрему за приватизацију. Било је
речи и о приватизацији Галенике и расписивању међународног тендера. Гувернерка НБС,
Јоргованка Табаковић, фокусирала се на дугове које Србија плаћа од 1990-их година,
рачунајући и кредите Косова, "које Србија сматра делом своје територије". Она је на завршној
конференцији за новинаре изнела прелиминарне резултате, према којима све перформансе
привреде показују тренд раста. "Извоз се мери двоцифрено, раст директних страних
инвестиција на међугодишњем нивоу износио је 4,8 одсто у првих четири месеци, а дознаке су
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веће за пет одсто", рекла је гувернерка и додала да је динар атрактивна валута и нерезиденти са
великим поверењем улажу у хартије од вредности у тој валути.
Шеф мисије ММФ-а потврдио је да су Влада Србије и НБС "постигли драматично побољшање"
економске ситуације. Он је указао и на процене ММФ-а према којима ће ове године привредни
раст достићи ниво од три одсто. Ревидиране су наниже пројекције буџетског дефицита - на 1,1
одсто БДП-а, што је најнижи ниво од 2005. године, а констатовано је и то да јавни дуг опада
брже од очекиваног темпа. "Важно је да је дошло до фискалне консолидације али, чињеница је
такође да је српска економија и даље рањива и оптерећена превеликим и неефикасним јавним
сектором. Зато је потребно да се окрене ка расту сектора производње. Кад је реч о платама и
субвенцијама, оне ће, по свему судећи, наставити да врше притисак на буџет, а тренд раста
забележиће и број пензионера. Зато ММФ саветује да се настави са обуздавањем тих ставки у
буџету", закључио је Руф.

Просечна плата 49.000 динара
Пише: Фонет
Просечна бруто зарада у Србију у јуну ове године износила је 67.857 динара, док је просечна
нето зарада у том месецу била 49.238 динара, саопштио је Републички завод за статистику.
У односу на мај ове године просечна бруто зарада номинално је већа за 4,6, а реално за 4,4
одсто, док је нето зарада номинално увећана за 4,5, а реално за 4,3 процента.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и нето зараде номинално су веће
за шест, а реално за 2,3 одсто.

Плате расту због макроекономских резултата
Извор:Танјуг
Професор истиче да ће на раст плата свакако утицати и долазак страних инвеститора у земљу,
подсетивши да влада преговара са 53 потенцијална инвеститора
Тренд раста плата у Србији биће настављен захваљујући конкретним макроекономским
резултатима, али и најављеном повећању зарада у јавном сектору и пензија, изјавио је данас
професор економије Владимир Круљ.
"Са једне стране, имамо јасно повећање БДП-а, као и повећање индустријске производње, али и
пад незапослености услед повећања запослености, што је можда и најбитније", рекао је Круљ
Тањугу поводом објављивања најновијих подаката Републичког завода за статистику о
просечној заради у јуну од 49.238 динара (нето).
Истиче да ће на раст плата свакако утицати и долазак страних инвеститора у земљу,
подсетивши да влада преговара са 53 потенцијална инвеститора за пројекте вредне 1,3
милијарде евра.
"Ако узмемо у обзир и најављено повећање плата у јавном сектору и пензија, мислим да ће овај
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тренд бити настављен и у месецима који долазе".
Сви ти елементи, додаје утицаће и на раст плата у реалном сектору.
"Већи број људи је запослено, долази до веће конкуренције унутар свих скетора, што подиже
реалну вредност не само просечних плата већ и реалну вредност нашег тржишта и самим тим
доводи до веће заинтересованости инвеститора", нагласио је Круљ.
Просечна нето плата исплаћена Србији у јуну 2017. износила је 49.238 динара или 404 евра и
номинално је већа за 4,5 одсто, а реално за 4,3 процента у односу на мај.
Како је саопштио Републички завод за статистику, просечна јунска бруто зарада износила је
67.857 динара, што је на месечном нивоу номинално више за 4,6, а реално више за 4,4 одсто.
У поређењу са истим месецом 2016. године, просечне јунске бруто и нето зараде веће су за 6,0
процената номинално, односно за 2,3 одсто реално.
Председник Србије Александар Вучић најављује да ће до краја године плате и пензије бити
значајно повећане.

Споразум није гарант да Фијат остаје у Србији, важнији извоз у Русију
Извор:Танјуг
Штета коју трпи "Фијат", јер не извози аутомобиле у Русију, много је већа од користи коју та
компанија има са "ниским платама индустријских радника у Србији", оцена је аналитичара
Споразум постигнут са пословодством "фијата" и представника Самосталног синдиката
запослених не значи да ће та компанија продужити уговор о наставку пословања у Србији,
изјавио је данас новинар и економски аналитичар Миша Бркић.
"Ако ''Фијат'' има неке друге интересе, који су значајнији од уговора са сидикатима, онда он
може да напусти Србију оног тренутка када му истекне уговор, а то је септембар 2018", рекао је
Бркић за Тањуг.
За "Фијат" је, сматра Бркић, много важнији извоз аутомобила за Русију и уколико то не успе,
"то му је већи разлог да заврши свој боравак у Србији, него прича о синдикатима".
"Ако ''Фијат'' за ових 10 година није успео да отвори руско тржиште, на начин како су му то
обећавали политичари у Србији, за њега је то много већи разлог да заврши свој боравак у
Србији, него прича о платама и синдикатима", рекао је Бркић.
Према томе, подвлачи Бркић, штета коју трпи "Фијат", јер не извози аутомобиле у Русију,
много је већа од користи коју та компанија има са "ниским платама индустријских радника у
Србији", те да је то оно што по његовом суду руководи једну компанију да ли ће у некој земљи
остати или неће.
Пословодство и представници синдиката запослених у компанији "Фијат" данас су потписали
споразум о условима наставка рада у тој компанији на идуће три године, а иначе, 10тогодишњи уговор са "Фијатом" истиче крајем 2018. године.
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Компромис у "Фијату" сваком по мери
Аутор:П. ЖИВКОВИЋ
Синдикат и пословодство крагујевачког "Фијата" у уторак потписали споразум у Влади Србије.
Брнабићева: Наставља се производња, радницима веће плате и бољи услови за рад
СПОРАЗУМ између представника самосталног синдиката "Фијат Крејслер аутомобила Србија"
и пословодства ове компаније, који је у уторак потписан у Влади Србије је резултат компромиса
који омогућава наставак производње у крагујевачкој фабрици аутомобила, веће плате и боље
услове за раднике али и наставак дијалога. Ово је у уторак поручила премијерка Ана Брнабић
пошто су на споразум потписе ставили Силвија Вернети, генерална диоректорка ФКА Србија, и
Зоран Марковић, председник штрајкачког одбора.
Разговори су били врло тешки, и сви смо веома исцрпљени, али сам задовољна јер је постигнут
добар компромис. Не постоји страна која је победник и страна која је изгубила - каже
премијерка, која је чак 150 радних сати потрошила на "Фијат" у намери да се пронађе
компромис између две стране.
Министар привреде Горан Кнежевић је својим парафом потврдио споразум, а присуствовао је,
осим премијерке, и министар рада и запошљавања Зоран Ђорђевић.
Постигнути договор је део новог колективног уговора који ће обухватити наредне три године.
Премијерка је у обраћању новинарима после потписивања споразума истакла да су обе стране
биле одговорне и храбре.
- Знам, и видела сам већ, да су представници радника изложени неким критикама да је то
могло боље. Међутим, сматрам да су радници имали озбиљне представнике - рекла је
председница Владе Србије. - Ако има незадовољних и оних који не разумеју шта је постигнуто,
спремна сам да поново одем у Крагујевац и разговарам са радницима.
Премијерка се захвалила и представницима "Фијат Крајслер аутомобила" што су имали
разумевања за разговоре који су вођени и за захтеве радника.
Крај штрајка у "Фијату" је јако добра вест, оцењује Јован Миљковић из Развојне агенције
Србије. Он за "Новости" каже да то не само да је добра ствар за раднике, за "Фијат" и за
добављаче, БДП Србије, извоз већ представља и веома важну поруку:
- Постигнут је трајни договор који ће значити стабилност у пословању. Послата је и веома
битна порука потенцијалним улагачима да је ово средина у којој је могуће постићи овакву врсту
споразума који ће се поштовати.
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Споразум о Фијату потписан, али да ли је ту крај проблемима?
Аутор:Душан Млађеновић
Представници Самосталног синдиката и руководство Фијата потписали су споразум о условима
наставка рада у фабрици у Крагујевцу. Ипак, шта тачно стоји у том споразуму је непознаница,
јер ни синдикат ни пословодство нису изнели детаље.
Влада и синдикат у понедељак су у саопштењима изнели различите проценте договореног
повећања плата, с тим што владино саопштење прецизира да се ради о усклађивању са
пројектованом инфлацијом.
Још синоћ је било јасно да се бројке синдиката и Владе не поклапају. Наиме, синдикат је
раднике обавестио да је договорено повећање плате од 9,54 одсто, док је из Владе стигло
саопштење да ће се плата повећавати у складу са инфлацијом, односно укупно 6,7 одсто.
И таман када се очекивало да данас, након потписивања споразума, буде разјашњен овај
математички проблем, премијерка Брнабић је саопштила да су новинари дошли само на
церемонију потписивања и да питања неће бити.
"Не желим да нико одговара данас на додатна питања, поготово зашто је постигнут један добар
компромис и зашто питањима не бих желела да се отварају неке теме око којих је постигнут
компромис и које ће онда да се угрожавају. Ми ћемо сви бити на располагању, за сва питања у
наредном периоду, у потпуности транспарентно", рекла је премијерка Брнабић.
Иако обећавају транспарентност, на новинарска питања због чега јавности нису представљени
детаљи споразума, како би се сазнало колико је стварно повећање плате, у Влади кажу да је то
немогуће.
"Према корпоративним правилима компаније Фијат споразум се не може ставити на увид",
рекла је Брнабић.
Лидер самосталног синдиката Зоран Марковић, који је потписао споразум, није
био доступан за коментар за Н1, али је агенцији Бета рекао да ће повећање бити
9,54 одсто, колико су и саопштили радницима. На питање због чега је онда у саопштењу
Владе био наведен други, нижи проценат, он није могао да одговори, али тврди да зна шта је
потписао.
А о томе шта је потписао мораће да информише раднике, а део њих, како тврди ривалски
синдикат Независност - незадовољан је и најављује тужбу против Марковића.
Али, у одбрану лидера Самосталног синдиката стаје премијерка.
"Видела сам да су представници радника већ изложени неким критикама да је то могло боље,
да је могло више и да су могли другачије. Мислим да су били озбиљни представници радника",
рекла је премијерка.
Да је споразум добра вест поручује и председник Вучић и то баш из постојбине Фијата Италије, где се састао са премијером Паолом Ђентилонијем.
"Био сам веома радостан јутрос када сам добио ту вест, пре уласка на састанак са Ђентилонијем,
некако је то био добар знак, обојица смо се насмејали и били радосни због тога", рекао је
Вучић.
А радници уколико не буду били радосни, неће моћи да штрајкују и то наредне три године,
пошто се то наводи у новом колективном уговору.
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Ћулибрк: Фијат не плаћа доприносе, дивиденду, порез на добит
Аутор:Неда Вуловић

Свака влада Србије, од Мирка Цветковића па на даље, дала је Фијату у Крагујевцу неке
повластице потписујући измене и допуне споразума са том компанијом, рекао је главни
уредник НИН-а Милан Ћулибрк, гостујући у Новом дану. Он открива да Фијат држави не плаћа
порезе и доприносе, порез на добит, али ни дивиденду.
Радници Фијата су после тронедељног штрајка изборили веће плате, а Ћулибрк каже да
ниједна страна нема право на задовољстово.
Он истиче да је на запослене у Фијату вршен огроман притисак да ће бити одговорни ако Фијат
одлучи да оде и 10 до 15 хиљада запослених остане без посла и додаје да су радници све радили
по закону - прво су најавили штрајк, а потом имали штрајк упозорења. А ако је на некога
требало вршити притисак, онда је то био Фијат, каже гост Новог дана.
У овој земљи је изнуривање најбоља тактика, пустите некога да штрајкује док се не умори и
онда никада ништа.
Упитан зашто се чекало три недеље да би преговори радника и пословодства почели, он
одговара - немам појма и додаје да су се надали да ће ствари "лећи саме од себе".
"Ми смо чекали три недеље да посредује влада, а то је приватна фирма. Влада с једне стране
каже ми немамо везе с тим, зато што не наплаћује порез на добит, свој део дивиденде од
профита, не наплаћује порезе и доприносе, и она каже ми с тим немамо везе. То нису десетине
милиона евра, то су више стотина милиона евра. Има и те како с тим влада везе", каже
Ћулибрк.
Једно од питања које је штрајк отворио је да ли ће Фијат остати у Србији када му крајем 2018.
године истекне уговор. Ћулибр напомиње да ова компанија има неколико стотина милиона
евра разлога да остане јер је такав уговор потписан.
"Иницијална грешка је била потписивање тајног споразума, али заборављамо да је влада
Ивице Дачића у којој је Александар Вучић био први потпредседник, потписала измене и
допуне споразума. Свака влада је у то инволвирана, свака влада је дала још неке повластице",
напомиње главни уредник НИН-а.
Каже да никада није направљена анализа колико је новца уложено у Фијат, а колико је држава
добила од њега, а да прича да се субвенције враћају кроз порезе и доприносе у овом случају не
стоји јер се на примеру Фијата не враћа уопште.
"У две године, 2010. и 2011, држава је по основу пореза и доприноса на зараде запослених
добила је мање него што је исплаћено члановима Управног и Надзорног одбора Фијата. И то је
само један пример. Најмањи део пословних прихода који одлазе у буџет има Фијат", каже
Ћулибрк.
Он открива да Фијат у Срибји не плаћа ни порез на профит од 15 одсто и да 50 милиона евра на
име тог пореза није плаћено држави.
"У свакој другој земљи би сувласник 33 одсто тражио да му припадни 33 одсто профита, само
држава Србија не тражи да јој то Фијат плати", додаје гост Новог дана.
Говорећи о нападима на НИН због насловнице на којој је била порука са концентрационог
логора "Рад ослобађа" и наслов "Радни логор Србија", Ћулибрк каже да је од тада прошло
седам дана, а да нико није споменуо права радника што је и била тема тог текста.
"Било је лакше бацити пажњу на другу страну, а оно што је суштина није битно. Испоставило се
да је то оно што их боли јер то види већина у Србији", каже Ћулибрк.
"Повећање плата ако Јоргованка спусти курс"
Председник Србије Александар Вучић најавио је повећање плата. Главни уредник НИН-а каже
да цифре које се износе у јавност не одговарају бројкама које се налазе у званичној статистици.
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Председник је синоћ поново обећао да ће плате за неколико месеци бити веће. Ако буду, ја
подносим оставку на место главног уредника НИН-а. За следећу годину је рекао да ће бити 500
евра. Како 500 људи?, пита Ћулибрк.
Он напомиње да је питање да ли ће Србија имати раст од три одсто, а очекујемо да плате
порасту 20 одсто.
"Која је то алхемија? Није могуће, не можете пресипате из шупљег у прано, можете неко време
па ћете бити и шупљи и празни", каже Ћулибрк.
Додаје да ће плате бити толике колико председник најављује једино ако гувернерка Народне
банке Србије, Јоргованка Табаковић, спусти курс евра на 80 динара.

Савез самосталних синдиката Србије: Фијат прекршио закон
Извор:Бета
Генерални секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је да је
пословодство компаније Фијат Крајслер аутомобили Србија прекршило Закон о раду.
Он је за агенцију Бета рекао да се словеначка фирма Горење показала као одговорни
послодавац, јер је одмах започела преговоре са радницима у својој фабрици у Ваљеву, а ФЦА
као неодговорни послодавац, који је дуго одбијао и да разговара са радницима.
"Понашање пословодства ФЦА је некоректно и преседан за једну правну земљу", рекао је
Михајловић.
Додао је да Србија може да доноси какве год законе о раду ако "допусти да их нека компанија
гази, а то значи да је земља на странпутици и да не зна како као таква може у Европу".
Он је истакао да "држава није била способна да за преговарачки сто доведе руководство Фијата
у одређеном року који предвиђа Закон о раду, а затим је као медијатор више штитила
послодавца".
"Штрајкачки одбор и руководство ФЦА у Крагујевцу постигли су на крају споразум, сигурно не
онакав какав су очекивали радници, али никад се штрајком не остваре сви захтеви", рекао је
Михајловић.
Радници крагујевачког Фијата, према његовим речима, у септембру могу да и даље преговарају
о захтевима, јер ће се тада потписати колективни уговор.
"Ако у септембру буде утврђено да постоји добит у пословању крагујевчке фабрике, радници
могу преговарати о њеној расподели", рекао је Михајловић.
Он је истакао да је сада само потписан споразум али не и колективни уговор и да на преговоре
још није стављена тачка.
"Потписани споразум између руководства и Штрајкачког одбора је основ за уговарање новог
трогодишњег уговора", рекао је Михајловић.

Просечна јунска плата већа за 4,3%, износила 49.238 динара
Извор:Бета
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Србији исплаћена у јуну ове године износила
је 49.238 динара и номинално је била 4,5 одсто већа него претходног месеца, а реално 4,3 одсто,
саопштио је Републички завод за статистику.
Просечна бруто зарада у јуну је износила 67.857 динара, а у односу на претходни месец,
просечна бруто зарада номинално је већа за 4,6 одсто, а реално је већа за 4,4 одсто.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и нето зараде веће су за шест
одсто номинално, односно за 2,3 одсто реално.
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Марковић: Гаранције да Фијат остаје и да неће бити отказа
Извор:Бета

Председник Самосталног синдиката крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА)
Зоран Марковић је рекао агенцији Бета да је споразумом потписаним са руководством
компаније предвиђено повећање зарада од 9,54 одсто.
Он је објаснио да ће у августу бруто основица зараде бити повећана 3,15 одсто, али ће укупно
повећање радници осетити на јануарској заради која се исплаћује у фебруару 2018. године када
ће бруто основица за први разред бити 42.250 динара, уместо садашњих 38.500.
На питање због чега је онда у саопштењу Владе био наведен други, нижи проценат, он није
могао да одговори, али је рекао да тврди да ће повећање бити 9,54 одсто "јер зна шта је
потписао".
Марковић је најавио да је договорена и исплата половине новогодишњег бонуса 28.августа,
што је половина основице зараде која сада износи 38.500 динара.
Према речима Марковића, добијене су и гаранције да ће се основица зараде обавезно
повећавати односно усклађивати са пројекцијом максималне годишње инфлације у фебруару.
Коментаришући пристајање синдиката на уздржавање радника ФЦА од штрајка три године,
Марковић је рекао да ако послодавац обезбеди добре услове за рад и зараду неће ни бити
штрајка.
Подсетио је да је то право регулисано и Уставом и Законом о штрајку, а Колективни уговор је
"слабије снаге" и оценио да то уздржавање од штрајка можда и неће ући у нови Колективни
уговор са послодавцем.
Марковић је рекао да је потписивање Споразума са пословодством ФЦА било једино излазно
решење и да у овом тренутку није било алтернативе.
"Има оних који сматрају да је штрајк требало да се настави, али постављам питање где је онда
крај", рекао је Марковић.
Као највећи значај потписаног споразума Марковић је навео гаранције ФЦА и Владе да
комапанија неће отићи из Крагујевца најмање три године и да неће бити отпуштања радника.
Истакао је и значај договореног формирања комисије која ће да се бави преоптерећеношћу
радника односно радним местима где су "поремећени стандарди".
Са послодавцем је постигнут и договор да се трошкови превоза радника ФЦА ван стандардног
радног времена надокнађују у дуплираном износу аутобуске карте у јавном градском превозу.

Ђорђевић и амбасадорка Словачке о заштити радника
Извор:Бета
Министар за рад Зоран Ђорђевић и амбасадорка Словачке у Србији Дагмар Репчекова
разговарали су данас о потписивању Протокола о сарадњи у области рада и запошљавања
између надлежних министарстава две државе.
оком састанка министра и амбасадорке, потврђени су добри билатерални односи и простор за
даље унапређење сарадње у надлежности министарства, а у наредном периоду, очекује се
потписивање Протокола о сарадњи министарстава Словачке и Србије, саопштило је
Министарство за рад, запошљавање социјална и борачка питања.
Министар Ђорђевић је истакао да значај потписивања Протокола у обостраном интересу да се
додатно ојача сарадња у области запошљавања држављана једне државе на територији друге,
борби против нелегалног рада и отклањању неспоразума који су се недавно појавили у вези са
радним ангажовањем радника Србије у Словачкој.
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Амбасадорка Репчекова је нагласила да је такав облик унапређења билатералне сарадње
најефикаснији вид пружања гаранција за заштиту грађана на раду на територији друге земље и
чланова њихових породица.
Она је истакла да ће амбасада, у оквиру својих могућности, пружити сву неопходну помоћ како
би се и званично ушло у процедуру закључивања Протокола.

Штрајкачи Гоше данас очекују коначну понуду
Извор:Танјуг

Штрајкачи Гоше очекују да ће данас на састанку са пословодством, у Министарству привреде,
добити коначну понуду и да ће се видети да ли постоји спремност да се помогне радницима и
тој фабрици да поново стане на ноге, изјавио је председник Штрајкачког одбора Милан
Вујичић.
Састанку ће, каже Вујичић, присуствовати и министар привреде Горан Кнежевић који ће
изнети свој став о више понуђених опција за решавање проблема у Фабрици шинских возила
Гоша из Смедеревске Паланке.
- После 120 дана штрајка, надамо се да ћемо видети да ли ће нам помоћи или гурнути низ воду
- рекао је Вујичић Танјугу.
Он је рекао да је јуче био на састанку са председником Савеза самостаних синдиката Србије
Љубисавом Орбовићем, који подржава њихове захтеве.
После састанка у Министарству привреде заказан је и састанак у Агенцији за мирно решавање
спорова.
Четири члана Штајкачког одбора Гоше су у суботу замрзли штрајк глађу.
Такође, Штрајкачки одбор је одлучио да не блокира пружни прелаз у Смедеревској Паланци
док трају преговори.
Након преговора у Министарству привреде и уз посредовање Агенције за мирно решавање
спорова приближени су ставови штрајкачког одбора и управе мада се генерални штрајк
запослених наставља до коначног решења спора.
Радници Гоше су већ готово четири месеца у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и
уплату пореза и доприноса, као и повезивање стажа.
У Гоши има 260 штрајкача, од укупно око 350 радника.
Главни захтев Штрајкачког одбора је да се радницима дају неисплаћене зараде од маја 2015.
У просеку се по раднику дугује око 600.000 динара.
На састанцима се разговара и о репрограму дуга држави од 512 милиона динара, за доприносе.
У просеку се по раднику дугује око 600.000 динара.
"Гошу" је приватизовала 2007. године словачка фирма ЖОС Трнава, а садашњи власник је
Лиснарт холдингс лимитид са Кипра.
Радници сумњају да је у реч о истом власнику, који је препродао Гошу једном од својих
предузећа.
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Вучић: И премијер Италије радостан због "Фијата"
Извор:Танјуг
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је постизање споразума између
запослених и руководства компаније Фијат аутомобили Србија добра вест, како за раднике,
тако и за односе између Италије и Србије.
Вучић је, одговарајући на питања новинара, рекао да је вест о потписивању споразума сазнао
пре уласка у кабинет италијанског премијера Паола Ђентилонија.
- То је био добар знак. Обојица смо се насмејали. Био је радостан због тога. То је добро. Радиће
Фијат, радиће радници, нешто више ће и да зарађују, али, имаће посао. Радиће и
компоненташи. То је добра вест и за односе Италије и Србије. Сви смо данас били задовољни”
- закључио је Вучић.

ВОЂА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ФИЈАТА Шта радници добијају, а
на шта су се ОБАВЕЗАЛИ
Извор:Бета

Председник Самосталног синдиката крагујевачке фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА)
Зоран Марковић данас је рекао агенцији Бета да је споразумом потписаним са руководством
компаније предвиђено повећање зарада од 9,54 одсто.
Он је објаснио да ће у августу бруто основица зараде бити повећана 3,15 одсто, али ће укупно
повећање радници осетити на јануарској заради која се исплаћује у фебруару 2018. године када
ће бруто основица за први разред бити 42.250 динара, уместо садашњих 38.500.
На питање због чега је онда у саопштењу Владе био наведен други, нижи проценат, он није
могао да одговори, али је рекао да тврди да ће повећање бити 9,54 одсто "јер зна шта је
потписао".
Марковић је најавио да је договорена и исплата половине новогодишњег бонуса 28.августа,
што је половина основице зараде која сада износи 38.500 динара.
Према речима Марковића добијене су и гаранције да ће се основица зараде обавезно
повећавати односно усклађивати са пројекцијом максималне годишње инфлације у фебруару.
Коментаришући пристајање синдиката на уздржавање радника ФЦА од штрајка три године,
Марковић је рекао да ако послодавац обезбеди добре услове за рад и зараду неће ни бити
штрајка.
Подсетио је да је то право регулисано и Уставом и Законом о штрајку, а Колективни уговор је
"слабије снаге" и оценио да то уздржавање од штрајка можда и неће ући у нови Колективни
уговор са послодавцем.
Најважније да нема отпуштања и да Фијат не иде
Марковић је рекао да је потписивање Споразума са пословодством ФЦА било једино излазно
решење и да у овом тренутку није било алтернативе.
- Има оних који сматрају да је штрајк требало да се настави, али постављам питање где је онда
крај - рекао је Марковић.
Као највећи значај потписаног споразума Марковић је навео гаранције ФЦА и Владе да
компанија неће отићи из Крагујевца најмање три године и да неће бити отпуштања радника.
Истакао је и значај договореног формирања комисије која ће да се бави преоптерећеношћу
радника односно радним местима где су "поремећени стандарди".
Са послодавцем је постигнут и договор да се трошкови превоза радника ФЦА ван стандардног
радног времена надокнађују у дуплираном износу аутобуске карте у јавном градском превозу.
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Стојиљковић: Очигледно да су притисци на раднике Фијата били
велики
Извор:Бета

Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је данас
да су притисци на раднике крагујевачке фабрике "Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија"
били очигледно велики када су пристали да неће штрајковати три године и да плате расту
углавном колико и инфлација.
Он је за агенцију Бета рекао да раст плата зависи и од раста производње, а пошто је то за
раднике Фијата искључено, крајње је време да се постави питање чије интересе штити власт: да
ли грађана и радника, или капитала.
- Власт, пре свега премијерка Ана Брнабић, на почетку штрајка Фијатових радника је показала
добру вољу за посредовање, после тога почињу приче да штрајк није добар и на крају она тврди
да је у протест радника политика умешала прсте - рекао је Стојиљковић.
Додао је да ако Брнабић претендује да буде експерт, мора и да докаже своју тврдњу да је у
штрајк Фијатових радника умешана политика.
Он је оценио да је Закон о раду који је донет пре три године лошији од ранијих, иако је
најављен као напреднији, а уствари је сузио права запослених и поожај и запослених и
незапослених своди на "прекарне облике рада, односно несигуран статус, повремене и
привремене послове, запошљавање преко агенција на лизинг..."
- Закон о раду редукује права и рад чини што јефтинијим и не садржи оно што се зове европски
социјални модел због чега је у доњем делу социјалне лествице. Још лошије од тога је начин на
који се спроводи у пракси - рекао је Стојиљковић.
Радни спорови, по његовим речима, трају предуго, а инспекције не реагују када би требало, што
"слово закона чини још горим".
Додао је да је привреда Србије спој партијског управљања и запошљавања, и повластица према
инвеститору на уштрб социјалних права.
- Власт се сервилно понаша према страном капиталу, гарантује јефтину радну снагу, а
грађанима говори да је то нужно због смањења незапослености - рекао је Стојиљковић.
Он је указао да је смањење стопе незапослености највећим делом постигнуто запошљавањем на
привременим и повременим, као и на неквалитетним и тешко одрживим пословима.
Синдикат Независност у ФЦА: Радници су преварени, биће Фијатови робови
У синдикату "Независност" фабрике Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија оцењују да је
потписивање споразума Самосталног синдиката са пословодством компаније "брука и срамота"
и да су радници у Крагујевцу преварени и апсолутно незадовољни.
- Радници су љути, осећају се превареним и пониженим - рекао је председник синдиката
"Независност" Зоран Станић.
Он је објаснио да су радници јуче добили обавештење фабричког Самосталног синдиката о
понуди Фијата на штрајкачке захтеве где је наведено да ће ; зараде бити повећане за 9,54 одсто,
чиме нису били задовољни иако су поједини медији објављивали да су подржали такву понуду
Фијата.
- Данас је потписан Споразум по коме ће у августу повећање плате да буде само 2,2 одсто. То је
чак мање од онога што је Фијат нудио радницима пре штрајка, а то је повећање од три одсто рекао Станић.
Према његовим речима радници су сада добили такве услове да ће бити Фијатови робови.
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Коментаришући договор Самосталног синдиката и Фијата о уздржавању од штрајка три
године, Станић је рекао да је то "смешно" и лако може да се "обори" јер не може да се ускраћује
право које је гарантовано Законом о штрајку.
Станић сматра да је "успут и на брзину" питписан и нови Колективни уговор, мимо знања
радника, а према његовом сазнању о томе је Самостални синдикат водио тајне разговоре са
Фијатом у мају и јуну.
Потписивање споразума са пословодством компаније ФЦА који се разликује од понуде коју су
јуче синдикалци представили радницима у Крагујевцу одбили су да коментаришу у
Самосталном синдикату Крагујевца.
Агенцији Бета је једино потврђено да су у представници Савеза самосталних синдиката
Крагујевца имали увид у обавештење Самосталног синдиката ФЦА за раднике о Фијатовој
понуди на захтеве штрајкача и у коме се предвиђа повећање зарада за 9,5 одсто.
Тај синдикат тврди да није био упознат са понудом за уздржавање од штрајка три године по
новом Колективном уговору.
Председник Самосталног синдиката ФЦА и председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић
није одговарао на новинарске позиве после потписивања Споразума.

УНС: Зову новинаре на догађај, а не дају им да питају
Извор:Танјуг
Удружење новинара Србије (УНС) поручило је данас Влади Србије да не зове новинаре на
догађаје на којима им неће дати прилику да поставе питања.
У саопштењу УНС-а наводи се да су то удружење данас извештачи обавестили да после
потписивања Споразума између руководства Фијат аутомобила Србија и председника
Самосталног синдиката те компаније, којем су присуствовали премијерка Ана Брнабић и
министар привреде Горан Кнежевић, нису имали могућност да питају, нити да виде текст
споразума.
У позиву из Владе Србије новинарима су, како наводи УНС, најављене изјаве медијима, а после
потписивања споразума кратко им се обратила премијерка која је напоменула да нико неће
одговарати на додатна питања како се не би угрозио постигнути компромис.
На питање новинара зашто им није послато саопштење са догађаја, већ су присуствовали
догађају без права да поставе питања, одговорено је да ће им на питања бити накнадно
одговорено.
Новинарима је речено и да текст споразума не могу добити јер је таква корпоративна политика
Фијата.
На питања УНС-а одељењу за медије председнице владе зашто новинарима није омогућено да
поставе питања, када ће и од кога добити одговоре за које су данас ускраћени, речено је да се
могу обратити Влади Србије, Кабинету председника или владиној Служби за сарадњу с
медијима, те да су данас већ одговорили на неколико питања с тим у вези.
"С обзиром на то да је у споразуму који је данас потписан обухваћено све оно што је влада јуче
саопштила, договор свих страна је био да се медијима обрати само председница владе Ана
Брнабић. Уважавајући бројне обавезе свих присутних, који су у претходним данима активно
учествовали у преговорима, а о чему је јавност свакодневно била обавештавана пре свега од
стране владе, договорено је да након потписивања изјаву да председница владе", наведено је у
одговору УНС-у.
Брнабић је данас, након потписивања споразума новинаре обавестила да ће дијалог с
радницима Фијата бити настављен и то сваког месеца, а највероватније до краја јануара 2018,
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те да не жели да било ко данас одговара на додатна питања с обзиром да је, како је рекла,
направљен добар компромис.
"Не бих волела да се питањима отварају неке теме око којих је постигнут компромис", рекла је
премијерка те додала:" Сви ћемо бити на располагању за сва питања у наредном периоду, биће
све потпуно транспарентно".

Сукоб у Фијату: Синдикат Независност тужиће Зорана Марковића јер
је договорио уговор који штети радницима
Извор: Н1
Представници Самосталног синдиката Фијата долазе у уторак у Београд како би у Влади Србије
потписали договор о повећању плата. Док из Владе саопштавају како се ради о победи дијалога,
између два највећа синдиката у Фијату сукоб. У синдикату Независност нису задовољни
понудом и најављују тужбу против лидера Самосталног синдиката.
У предвечерје потписивања договора, стижу опречни подаци. Наиме, Самостални синдикат је
решио да стави потпис на документ на ком пише да ће радници добити повећање 9,54 одсто, и
то 3,15 одсто од првог августа и 6,39 одсто у фебруару.
Међутим, Влада обећава повишице сваког фебруара у складу са инфлацијом што значи 2,2
одсто ове и 4,5 наредне године.
Разлику у цифри коју има синдикат објашњавају повишицом коју су радници Фијата већ
добили крајем прошле и почетком ове године.
У Самосталном синдикату нико није желео да коментарише разлике у бројкама.
"Став скупштине Самосталног синдиката је да се прихвати понуда, пошто алтернатива у овом
тренутку не постоји. Наставићемо изналажење нових начина социјалног дијалога да се услови
рада и зараде у наредном периоду изборе за преговарачким столом са руководством компаније
уз активно посредовање Владе и саме премијерке Ане Брнабић", саопштила је Скупштина
Самосталног синдиката.
Али, нису сви задовољни понудом. У синдикату Независност, који је избачен из Штрајкачког
одбора, понуду називају смешном, кажу да је нижа од оне која им је понуђена пре почетка
штрајка, и да ће зато тужити лидера Самосталног синдиката.
"Радници су више него незадовољни јер је господин Зоран Марковић рекао услове, повећање
плате и сигуран бонус за 2017. и 2018. Сада се испоставило да ће се само преговарати о бонусу.
Нико нам не гарантује да ћемо и добити. Ми разматрамо колективну тужбу против Марковића
јер је реч о класичној превари", изјавио је Зоран Станић.
Да подсетимо, радници су тражили да бруто основица зараде буде увећана за 30 одсто, а, према
подацима које је доставио Синдикат добили су три пута мање.
Односно, тражили су 50.000 динара, а добили су понуду од 41.500, и то не све одједном, већ део
1. августа, а део у фебруару наредне године.
Тражили су исплату бонуса ефикасности , а добили су одговор да ће се о томе преговаратии.
Тражили су да се рад у фабрици боље организује, а добили понуду да ће се то анализирати. Оно
што су добили је да се накнада за ноћни превоз дуплира.
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Осим тога, половину новогодишњег бонуса добиће у августу, а другу половину у децембру. Они
који су били у штрајку ће од Самосталног синдиката добити хиљаду динара по сваком дану
штрајка.
Занимљиво је да данас није било изјашњавања радника о понуди, као што је то била пракса до
сада, већ су само обавештени да је синдикат прихватио понуду, а информацију о томе могли су
да прочитају на огласној табли.

РАДНИЦИМА ПРЕКИПЕЛО: Пријаве против бивших директора Гоше!
Извор:Курир/Ј.П.
Радници истичу да ће, ако у уторак не постигну договор с руководством компаније,
тражити подршку свих синдиката, студената и грађана у организацији већих
протеста у Београду
Запослени у фабрици шинских возила „Гоша“ у Смедеревској Паланци поднеће кривичне
пријаве против одговорних која су довела до пропасти компаније и која им дугују плате од
2014, а данас се поново састају с министром привреде Гораном Кнежевићем у Влади Србије.
- Желимо да поднесемо кривичне пријаве против свих људи који су довели до тога да се
радницима дугују плате од 2014, да им није повезан стаж и да немају здравствено осигурање.
Наша правна служба инсистира да поднесе пријаву само против бившег директора из Словачке
Ивана Хеимшилда, али било је и српских руководилаца који су подједнако криви - каже
председник штрајкачког одбора Милан Вујичић.
Он упозорава да ће, ако у уторак не постигну договор с руководством компаније, тражити
подршку свих синдиката, студената и грађана у организацији већих протеста у Београду.
Због неисплаћених зарада, радници су већ четири месеца у генералном штрајку. Поред
дуговања за зараде, радници траже и у уплату пореза и доприноса и повезивање стажа. Рачун
фирме је у блокади од 2014, а укупан дуг радницима је око 1,8 милиона евра.
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