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Преговори о „Фијату” на највишем нивоу
Аутор: В. Р.

Премијерка Србије Ана Брнабић наложила је да се започне с преговорима на највишем нивоу о
проблемима и штрајку у фабрици „Фијат” у Крагујевцу. Председница Владе је, како преносе
агенције, најавила да ће уз њено лично посредовање у разговорима учествовати и менаџмент те
компаније из Италије, пословодство из Србије и представници штрајкачког одбора.
Како је саопштила Влада Србије, премијерка је такву одлуку донела због „изузетне важности
коју фабрика ’Фијат’ има за економију Србије, град Крагујевац, домаће компаније које су
ангажоване од стране ’Фијата’ и за запослене и њихове породице”.
Наводећи да се и поред раније потврде доласка, представници Штрајкачког одбора фабрике
„из непознатих разлога” нису појавили на састанку с премијерком и председником Савеза
самосталних синдиката Србије Љубисавом Орбовићем, Влада је позвала тај одбор да „хитно уђе
у преговоре и тако покаже одговорност према радницима ’Фијата’ и целој Србији, јер ’Фијат’
чини важан део домаће економије”.
На састанку који је замишљен као наставак разговора започетих у четвртак на иницијативу Ане
Брнабић како би се прекинула обустава рада, осим премијерке појавио се само Орбовић.
Представници Штрајкачког одбора из непознатих разлога нису дошли, иако су били позвани и
потврдили долазак, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима.

„Фијат” за плате троши мање него што добија из буџета
Аутор: Аница Телесковић

Компанија ослобођена и плаћања пореза на зараде, а трошкове обуке запослених у износу од 12
милиона динара плаћа држава
Компанија „Фијат Крајслер аутомобили Србија”, чији радници већ десет дана штрајкују због
ниских плата, за зараде запосленима потроши много мање новца, него што добије из државног
буџета на име разних премија, субвенција, дотација и донација.
Како може да се види из финансијског извештаја за 2016. наша држава је као суоснивач ове
компаније, у којој има 33,33 одсто удела, уплатила на рачун ове фирме 3,78 милијарди динара.
Издаци за зараде, са друге стране, били су за чак милијарду динара мањи и износили су свега
2,78 милијарди.
При томе, у складу са Подстицајним планом, „Фијат” има право на надокнаду доприноса од
републике за све запослене. То, практично значи да компанија уопште не плаћа порезе и
доприносе држави.
На све то, држава плаћа обуку запослених у овој компанији. По том основу из буџета је прошле
године издвојено 12 милиона динара. О трошку државе иду капиталне инвестиције и текући
трошкови ФАС тренинг академије.
Такође, на рачун српских пореских обвезника фирма плаћа и комуналне услуге, замену крова,
отклањање последица загађења животне средине.
3

У финансијском извештају детаљно се наводе и остала давања државе. Тако може да се види да
је на специјалан рачун компаније уплаћено 674 милиона динара, док је готовинско државно
давање износило 628 милиона динара. Из државне касе плаћају се и надокнаде за такозвани
парк добављача. Из буџета је по том основу и прошле и претпрошле године исплаћено по 20
милиона динара. На име плана реструктурирања имовине „Фијат” је приходовао више од 405
милиона динара. Такође, компанија се задуживала уз гаранцију државе па је тако код Европске
инвестиционе банке добила нижу каматну стопу. По том основу крагујевачки „Фијат” је прошле
године уштедео 782 милиона динара.
Како се наводи у извештају, задужење „Фијата” код ЕИБ-а сматра се као „активност
инвестиционе подршке”, јер је Република Србија била гарант за тај кредит. То што је ова фирма
због тога добила ниже камате од тржишне сматра се као давање државе.
И то није све, јер је према уговору, Влада Републике Србије „Фијату” прошле године уплатила и
додатних 1,26 милијарди динара.
Прошле године, ова фирма држави није платила ни порез на добит у износу од 17,3 милиона
динара, јер је то, такође, део подстицајног плана.
У финансијском извештају се наводи да је „Фијат” на дан 31. децембра прошле године имао
пореске кредите по основу улагања у основна средства у износу од 35,57 милијарди динара, а
који потичу из ранијих година. Реч је, наравно о пореским олакшицама. У финансијском
извештају види се и то да Влада Републике Србије, на све то дугује „Фијату” 103 милиона
динара. Како се објашњава, та потраживања односе се на подстицаје одобрене друштву у складу
са одредбама Допуњеног и измењеног Уговора о заједничком улагању.
Према писању медија овај страни инвеститор, осим пореза на зараде, не плаћа ни ПДВ на алате
за добављаче, порез на добит, порез на имовину, спровођење урбанистичког плана и порез за
истицање заштитног знака.
Председник Србије Александар Вучић потврдио је јуче да је тачно да је Србија дала компанији
„Фијат” 3,8 милијарди динара, али је нагласио да је то било испуњавање уговорних обавеза,
које је потписала влада на челу са Мирком Цветковићем. „Србија није ништа поклонила, већ
испуњавала своје уговорне обавезе, које је потписала претходна влада, Тадићева и
Цветковићева.”
„Чудим се када кажу да је Србија исплатила 2016. Јесте, али на основу уговора од раније, а не
нових”, рекао је Вучић и подвукао да њега и сада владу премијерке Ане Брнабић обавезују
потписи и Бориса Тадића и Мирка Цветковића.
Он је додао да постоји још обавеза из ранијег периода које нису извршене, али да је 96 до 97
одсто испуњено.
„Тако се понаша одговорна влада”, рекао је председник а преноси Танјуг.
Уз све то, производња у овој компанији је обустављена, што ће се сасвим сигурно одразити на
кретање индустријске производње у летњим месецима. Јер, према оцени аутора билтена
„Макроекономске анализе и трендови” (МАТ), учешће „Фијата” у прерађивачкој индустрији
износи 2,5 до три одсто. Како је у последњем броју МАТ-а написао Стојан Стаменковић,
координатор билтена, производња моторних возила и приколица у првих пет месеци има
највећи извоз међу областима, али је њен допринос порасту вредности укупног извоза
негативан и опада.
Иван Николић, уредник МАТ-а истиче да је у првих пет месеци извоз „Фијата” износио 460
милиона евра. Прошле године из ове компаније извезено је робе у вредности од 1,1 милијарду
евра.
– Проблем је међутим, што је нето ефекат тог посла веома мали и износи око тридесет одсто –
каже Николић.
То практично значи да је две трећине „Фијатових” делова из увоза, док само једну трећину чине
домаће компоненте.
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За две године отпуштено 600 радника
Компанија „Фијат” је такође била и корисник субвенција у износу од 10.000 евра по
новоотвореном радном месту. Тренутно, у овој фирми ради 2.833 радника. Претходне године
било их је знатно више 3.338, показују подаци из финансијског извештаја. Да „Фијат”
континуирано смањује број запослених показује и податак да је на крају 2014. године у овој
фирми радило 3.437 људи. То значи да је за две године овај страни инвеститор број запослених
смањио за 604 радника.

Шарчевић: Спремне отпремнине за 1.200 запослених у просвети
Извор:Танјуг

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да је за запослене у просвети обезбеђено 1.200
отпремнина, да сада предстоји да се уради листа технолошких вишкова, те да се види ко за њих
може да аплицира.
Број отпремнина, како каже, утврђен је са Министарством дражавне управе и локалне
самоуправе, а реално би било да се реализује по усвајању Закона о систему образовања и
васпитања, на јесен.
„Видећемо ко може да аплицира. Ми данас имамо појаве да су људи технолошки вишкови и да
одбијају позив да раде, а да су плаћени”, рекао је министар за Танјуг.
Он је додао да је образовни систем „апсолутно нерационалан”, да се последењих 16 година
Србија смањила за град величине Новог Сада, а број запослених у образовању је остао исти.
„Само се иста 'пита развлачила' на више делова и прикривала бројем ђака у одељењима”, каже
Шарчевић.
Он је додао да се у образовном систему ништа „неће ломити преко колена”, да ће се смањење
људи радити припремањем отпремнина, али и увођењем у закон да запослени са 65 година
морају у пензију, јер млади људи скоро да немају шансу.
„Људи који завршавају педагошке факултете су сада у проблему и не могу да се запосле. Са
друге стране имате отпор старијих колега који не желе да раде дигиталне обуке. Све то мора да
се покрене. Свакако ће бити незадовољних људи, јер су овде навикли да се стално шири
популизам до граница да смо себе угрозили”, појаснио је министар.
Наводи да рационализација неће заобићи ни заводе и разна друга тела, који се финансирају из
буџета преко раздела Министарства просвете.
„Имамо Завод за уџбенике, тамо ради 360 људи, то је превише. У Заводу нико није узимао
отпремнине одавно, а праве велики минус држави”, појашњава он и додаје да и остала два
завода немају ону улогу коју би требало да имају.
„Углавном ММФ и остали инсистирају да се уштеде праве на основном и средњем образовању.
А шта је са високим образовањем, шта је са науком, шта је са 'сателитским телима'? Нико њих
није дотицао, а требало би да буду равноправни”, нагласио је Шарчевић.
Појашњава да не мисли да свако просветно тело треба да се смањи, негде чак има и премало
запослених, али мора да се преуреди и поново „дизајнира”, да се строгим правилима утврди
шта ко ради, јер не може да се „троше паре, а да нема ефеката”.
Како наводи, неће донети ниједну одлуку која ће смањити квалитет образовања у Србији, али
се мора направити ефикаснији образовни систем усвајањем нових закона, који су
припремљени и чекају да уђу у скупштинску процедуру.
„Ми много пара бацамо, а да се не види да бацамо. Рецимо, у једној општини где имате 20
школа, у свакој школи имате домаре. По новом закону тим домара може се сматрати једном
радном јединицом, који ће од школе до школе моћи да ради много више послова који су овако
плаћени обашка”, појашњава Шарчевић.
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Он додаје да школе много новца губе и на изгубљеним судским споровима, само зато што
ниједан секретар школе, иако је правник, није положио правосудни испит.
„Када бих имао за развој бар део тог новца, који морамо да издвојимо за изгубљене судске
пресуде, ја бих био срећан човек. Сада плашим директоре да не праве нове тужбе и да се не
дешава да не реагују школски одбори”, каже министар.
Као пример наводи да су од Агенције за борбу против корупције добили цео списак где је ко од
директора запослио чланове фамилије, да се дешава да Министарство пошаље писмо
школским одборима да предузму мере, а они га потпуно игноришу.
„Чак нас извређају, јер 'они су надлежни'. Њима је неки етос и морални лик људи запослених у
школама небитан. А у школству је све битно”, сматра Шарчевић.
Да би деца изашла из школе као добри људи, наставља он, људи који раде у просвети морају
бити мотивисани, морају поштовати правила игре, морају бити креативни, директори добри
менаџери и мора бити добра сарадња са родитељима.
„Делује познато, јасно, али ко уштимује целу ту причу постигао је успех. Није поента да имамо
30 одсто феноменалних школа у Србији, јер се само са њима неће направити резултат.
Потребно је да и остале школе дођу на виши ниво”, закључио је он.

Вучић најавио веће плате војницима
Извор:Танјуг
Председник Србије Александар Вучић најавио је данас да ће Војска добити веће плате пре краја
године.
„Ове године биће повећања плата припадницима војске. Они ће пре краја године имати највеће
плате до сада”, подвукао је он у изјави новинарима.

Стоји фабрика Фијат у Крагујевцу, стоје и захтеви штрајкача
Аутор:Маја Ђурић
Највећи извозник Србије, крагујевачки Фијат, већ 10 дана стоји. Штрајкачи не стају за
монтажне траке у Фијату, а из производње која од њихових руку зависи није испоручено више
од четири хиљаде аутомобила.
Никакви преговори нису заказани, изричити су у штрајкачком одбору Фијата. За
Н1 кажу: одлука о потенцијалном замрзавању штрајка ће бити донета сутра, када се радницима
изложи закључак заједничке седнице две скупштине синдиката.
"Нећемо да дозволимо уплитање нити политике нити врха било ког синдиката, него
једноставно да штрајкачи одлучују јер ти су штрајкачи који сутра дести дан не примају зараду,
десети дан доносе своје сендвиче и хлеба од куће. Ради се о њиховом послу, о њиховој фабрици,
о њиховој породици и егзистенцији и мислим да нико нема право да им одузме право да одлуче
у ком смеру ће да иду даље", каже Зоран Марковић, председник штрајкачког одбора Фијата.
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Али, зашто су одлучили да не присуствују састанку у Немањиној 11, на позив председнице
Владе? Марковић тврди да је разлог неслагање међу штрајкачима. А једини који се позиву
одазвао, председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, тврди да се на
састанку тражило прихватљиво решење.
"Колеге из синдиката из Италије су нас упозорили да Фијат има политику која је да не
преговара за време штрајка. И онда долазимо у један конфликт, то је њихова политика, док
политика и Закон у Србији каже да су обе стране дужне и пре него што уђу и када уђу штрајк да
морају да преговарају", објашњава Орбовић.
Орбовић додаје да ако се у преговоре загази, захтеви би се испуњавали кроз потписивање новог
колективног уговора. Но, без обзира на закључке Самостаног синдиката и Уједињеног гранског
синдиката Независност, радници најављују: и наредна седмица почиње генералним штрајком.
Подсетимо да су први разговори о проблемима у крагујевачком Фијату почели су у четвртак
увече, без присуства медија, на иницијативу премијерке, но и даље без помака. Решавање коче
две ствари: чињеница да компанија Фијат Крајслер аутомобили не преговара са штрајкачима и
да се штрајкачи у Крагујевцу чврсто држе својих захтева.
Из кабинета премијерке Ане Брнабић за Н1 је речено да она очекује да јој се штрајкачи јаве, да
би све стране за истим столом што пре почеле преговоре.

Синдикат: МУП одбија да достави податке о осигурању
Извор: Н1
Полицијски синдикат Србије саопштио је да МУП Србије "упорно одбија да достави
информације где су и у којим осигуравајућим кућама запослени у полицији осигурани", а да на
њихове захтеве и дописе, министарство одговара да је у питању "тајна".
"Можда је главни разлог у скривању то што су животи полицајаца, уколико погину на
дужности, осигурани на мизерне суме, а то врх МУП жели да прикрије", наводи се у саопштењу
тог репрезентативног синдиката.
У синдикату не знају шта је тајна у тим уговорима у осигурању.
"Не знамо шта је тајна у томе где су полицајци осигурани. Још горе је што је тајна и где су
осигурана службена возила, опрема, објекти, пси и коњи. Ми смо се обраћали надлежним
службама у МУП Србије да нам одговоре где су полицајци осигурани, али нам је из кабинета
министра стигло решење како би се тиме 'доставили документи чијим би одавањем наступиле
тешке правне последице'", наводи синдикат.
Председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић каже да је разлог зашто су
тражили ове податке тај да се "полицајци и јавност Србије увере да је вредност живота
полицајаца за МУП мизерно мала, односно да у случају погибије или рањавања полицајаца,
њихове породице добијају само симболичну суму, о чему је срамота чак и јавност да
обавестимо".
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Премијерка посредује у решењу за "Фијат"
Аутор:М. Луковић
У Крагујевцу, после готово две недеље штрајка запослених, на помолу компромис. Сутра хитан
састанак представника репрезентативних синдиката, у понедељак одлука радника
РЕШАВАЊЕ проблема у крагујевачкој фабрици “Фијат-Крајслер аутомобили Србија” коначно
је покренуто са мртве тачке. Премијерка Ана Брнабић лично ће посредовати у преговорима
између врха “Фијата” и штрајкача. У штрајкачком одбору поздрављају ту иницијативу и кажу
да ће комплетну ситуацију предочити радницима на сутрашњем збору.
Како је саопштено из кабинета председнице Владе Србије, Ана Брнабић је наложила да се
започне с преговорима на највишем нивоу. То подразумева учешће менаџмента ове компаније
из Италије, пословодства из Србије и штрајкачког одбора.
- Због изузетне важности коју фабрика “Фијат” у Крагујевцу има за економију Србије, за град,
за домаће компаније које су ангажоване од “Фијата”, за запослене и њихове породице,
премијерка Брнабић наложила је да се започне са преговорима на највишем нивоу.
Штрајкачки одбор је позван да хитно уђе у преговоре и тако покаже одговорност према
радницима и целој Србији јер “Фијат” чини важан део домаће економије - наводи се у
саопштењу из Владе Србије.
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић казао нам је данас да ће поводом ове
иницијативе сутра бити одржан хитан заједнички састанак Самосталног и синдиката УГС
“Независност”, те да ће у понедељак комплетну ситуацију предочити радницима.
- Предлог премијерке је врло позитиван, ми смо дужни да обавестимо раднике и поступићемо
онако како они одлуче - казао је Марковић, који је и председник већинског Самосталног
синдиката у фабрици.
Према незваничним информацијама, из врха “Фијата” поручено је да менаџмент ове компаније
никада не преговара с радницима који су у штрајку. То би, другим речима, значило да ће
преговори о радничким захтевима аутоматски почети чим запослени прекину штрајк и врате
се у производне хале, односно редовним радним обавезама.
- Могуће је замрзавање штрајка, али опет је потребно да се синдикати и пре свега радници
изјасне о томе - понавља Зоран Марковић.
НЕСУГЛАСИЦЕ
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић каже да данас нису отишли на састанак који
је организован у Влади Србије због несугласица међу синдикалцима. Напомиње да су из
синдиката УГС “Независност” покушали да у преговарачки тим прогурају представника који
није из крагујевачке фабрике.
ВИКЕНДОМ НЕ ДОЛАЗЕ
ИНАЧЕ, током викенда радници не долазе у фабрику. Генерални штрајк око 2.150 радника у
производњи траје готово две недеље. Радници у штрајку су радним данима на својим радним
местима, али одбијају да раде. Траже повећање плата, исплату накнада за ангажовање ван
стандардног радног времена,бонус, другачију организацију посла.
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Вучић: У строју већа плата
Аутор:Е. В. Н.
Председник Србије Александар Вучић најавио пораст пензија и зарада; Припадници војске ће
пре краја године имати највећа примања до сада
ПОВЕЋАЊЕ пензија неће бити астрономско, али ће бити много значајније у односу на она која
су пензионери имали у претходним годинама након смањења, најавио је председник Србије
Александар Вучић. Према његовим речима, већ крајем године и професори, наставници,
медицинске сестре, лекари, полицајци, војници и радници у социјалном осигурању имаће
највеће плате "које су икада имали".
- Ове године биће повећања плата припадницима војске. Они ће пре краја године имати
највеће плате до сада - истакао је председник Вучић додајући да то повећање неће бити
довољно, јер припадници војске нису богати, али имају најчаснији позив.
И пословање "Фијата" била је тема разговора председника Србије са новинарима у републичкој
скупштини. Вучић је изјавио да је тачно да је Србија дала компанији "Фијат" 3,5 милијарди
динара, али је нагласио да је то било испуњавање уговорних обавеза, које је потписала Влада на
челу са Мирком Цветковићем.
Он је додао да постоји још обавеза из ранијег периода које нису извршене, али да је 96 до 97
одсто испуњено.
Председник је истакао да је добро што је Србија спровела мере фискалне консолидације, јер
сада има новца да испуни своје обавезе. Он је навео да је јавни дуг сада 65,8 одсто бруто
домаћег производа, и да се Србија враћа у "нека добра времена", наводећи пример да је 2012.
овај удео био 56 одсто.
- То је велики успех и људи треба да буду задовољни. Имамо велики суфицит и надам се да
ћемо моћи да убрзамо наш раст - рекао је Вучић.
Актуелно је било и питање проблема са којима се сусрећу малинари. Председник Србије
Александар Вучић изјавио је да је Влади Србије проследио одређене идеје на који начин би
могли да се реше њихови проблеми.
- Имао сам одређене идеје које сам проследио Влади. Не тичу се цене директно, већ се баве
будућим радом и родом, како да помогнемо да набаве машине, да субвенционишемо, да улажу
у бољу инфраструктуру и заштиту, осигурање... - рекао је Вучић.
Он је додао да држава треба да искористи прилику што људи желе да се баве пољопривредом, и
навео пример све већег интересовања за субвенционисане кредите за набавку нових трактора.
- Први расходи били су 400 милиона, а сада су прешли милијарду. Огромна је потражња за
тракторима. Када људи хоће нове тракторе, то говори да желе да остану на селу наредних 15
година. То треба да искористимо, ту прилику. То је посао државе - закључио је Вучић.

Факултети ће морати да отпусте професоре!
Аутор:И. Мићевић
Ограничење броја запослених у јавном сектору могло би да угрози рад високошколских
установа; Медицински факултет остаје без 250 запослених, Саобраћајни без 51 и Филолошки
без 48...
ФАКУЛТЕТИ ће до краја године почети да отпуштају службенике, али и професоре, како би
поступили по Одлуци владе о максималном броју запослених у јавном сектору, која је донета
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20. јуна. На Универзитету у Београду највише ће страдати Медицински факултет који треба да
смањи број чак за 250 запослених! Правни факултет мораће да се захвали на сарадњи 25
сарадника, а Учитељски да платну листу скрати за 27 имена радника на неодређено време.
Факултет ветеринарске медицине остаће без 33 сарадника, Филолошки без 48, а Шумарски без
32! Већина државних факултета, према одлуци владе објављеној у "Службеном гласнику" 23.
јуна, мораће да се одрекне дела запослених, а на Универзитету у Београду засад могу да буду
спокојни Факултет организационих наука, Електротехнички, Стоматолошки, Факултет
политичких наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Грађевински факултет...
На универзитету кажу да би спровођење ове одлуке угрозило рад високошколских институција.
- Основни проблем је што наш факултет и с постојећим бројем запослених једва излази на крај
са свим обавезама. Имамо укупно 8.000 активних студената и 195 запослених, који чине и
наставно и ненаставно особље, а одлучено је да број морамо да смањимо на 170 - каже за
"Новости" проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета у Београду. - Са смањеним
бројем наставника нећемо више испуњавати постојеће стандарде за акредитацију, а већ
наредне године чека нас нови циклус акредитације.
Проф. Аврамовић најављује да ће на Ректорском колегијуму покренути ово питање, како би
универзитет заузео јединствен став о заједничком проблему.
Највећа "сеча" мораће да уследи на Медицинском факултету, који треба да се одрекне 250 од
укупно 1.291 запосленог, колико их сада има. Иако је број њихових наставника веома велики,
њихово постојање је, кажу, оправдано због специфичности наставе медицине, која се изводи на
великом броју клиника и са великим бројем предмета.
- Још нисмо анализирали последице овакве одлуке, али ћемо се у наредном периоду посветити
том питању. Требало би размотрити колико је овакав модел одређивања максималног броја
запослених у високом образовању оправдан, због свих специфичности наставе - каже за,
"Новости", проф. др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета.
"Сеча" очекује и остале државне универзитете, па ће сарадника морати да се одрекну правни,
економски, филолошки, уметнички и многи други факултети.
ПОЈАЧАЊЕ
ПОВЕЋАЊЕ броја сарадника добиће администрација у Ректорату Универзитета у Београду и
то са 105 на 114 запослених. Изузетак међу факултетима је Биолошки, који има право да повећа
број са 205 на 225 радника на неодређено време.

Шарчевић: Спремне отпремнине за 1.200 запослених у просвети
Извор:Танјуг
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да је за запослене у просвети обезбеђено 1.200
отпремнина, да сада предстоји да се уради листа технолошких вишкова
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да је за запослене у просвети обезбеђено 1.200
отпремнина, да сада предстоји да се уради листа технолошких вишкова, те да се види ко за њих
може да аплицира.
Број отпремнина, како каже, утврђен је са Министарством дражавне управе и локалне
самоуправе, а реално би било да се реализује по усвајању Закона о систему образовања и
васпитања, на јесен.
"Видећемо ко може да аплицира. Ми данас имамо појаве да су људи технолошки вишкови и да
одбијају позив да раде, а да су плаћени", рекао је министар за Тањуг.
Он је додао да је образовни систем "апсолутно нерационалан", да се последењих 16 година
Србија смањила за град величине Новог Сада, а број запослених у образовању је остао исти.
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"Само се иста ''пита развлачила'' на више делова и прикривала бројем ђака у одељењима", каже
Шарчевић.
Он је додао да се у образовном систему ништа "неће ломити преко колена", да ће се смањење
људи радити припремањем отпремнина, али и увођењем у закон да запослени са 65 година
морају у пензију, јер млади људи скоро да немају шансу.
"Људи који завршавају педагошке факултете су сада у проблему и не могу да се запосле. Са
друге стране имате отпор старијих колега који не желе да раде дигиталне обуке. Све то мора да
се покрене. Свакако ће бити незадовољних људи, јер су овде навикли да се стално шири
популизам до граница да смо себе угрозили", појаснио је министар.
Наводи да рационализација неће заобићи ни заводе и разна друга тела, који се финансирају из
буџета преко раздела Министарства просвете.
"Имамо Завод за уџбенике, тамо ради 360 људи, то је превише. У Заводу нико није узимао
отпремнине одавно, а праве велики минус држави", појашњава он и додаје да и остала два
завода немају ону улогу коју би требало да имају.
"Углавном ММФ и остали инсистирају да се уштеде праве на основном и средњем образовању.
А шта је са високим образовањем, шта је са науком, шта је са ''сателитским телима''? Нико њих
није дотицао, а требало би да буду равноправни", нагласио је Шарчевић.
Појашњава да не мисли да свако просветно тело треба да се смањи, негде чак има и премало
запослених, али мора да се преуреди и поново "дизајнира", да се строгим правилима утврди
шта ко ради, јер не може да се "троше паре, а да нема ефеката".
Како наводи, неће донети ниједну одлуку која ће смањити квалитет образовања у Србији, али
се мора направити ефикаснији образовни систем усвајањем нових закона, који су
припремљени и чекају да уђу у скупштинску процедуру.
"Ми много пара бацамо, а да се не види да бацамо. Рецимо, у једној општини где имате 20
школа, у свакој школи имате домаре. По новом закону тим домара може се сматрати једном
радном јединицом, који ће од школе до школе моћи да ради много више послова који су овако
плаћени обашка", појашњава Шарчевић.
Он додаје да школе много новца губе и на изгубљеним судским споровима, само зато што
ниједан секретар школе, иако је правник, није положио правосудни испит.
"Када бих имао за развој бар део тог новца, који морамо да издвојимо за изгубљене судске
пресуде, ја бих био срећан човек. Сада плашим директоре да не праве нове тужбе и да се не
дешава да не реагују школски одбори", каже министар.
Као пример наводи да су од Агенције за борбу против корупције добили цео списак где је ко од
директора запослио чланове фамилије, да се дешава да Министарство пошаље писмо
школским одборима да предузму мере, а они га потпуно игноришу.
"Чак нас извређају, јер ''они су надлежни''. Њима је неки етос и морални лик људи запослених
у школама небитан. А у школству је све битно", сматра Шарчевић.
Да би деца изашла из школе као добри људи, наставља он, људи који раде у просвети морају
бити мотивисани, морају поштовати правила игре, морају бити креативни, директори добри
менаџери и мора бити добра сарадња са родитељима.
"Делује познато, јасно, али ко уштимује целу ту причу постигао је успех. Није поента да имамо
30 одсто феноменалних школа у Србији, јер се само са њима неће направити резултат.
Потребно је да и остале школе дођу на виши ниво", закључио је он.
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Странци улазе у српску војну индустрију
Аутор:Р. Драговић
Држава припремила измене прописа о производњи и промету наоружања и војне опреме.
Моћи ће да газдују с највише 49 одсто акција
ПРВЕ акције домаћих фабрика одбрамбене индустрије могле би да се нађу у страним рукама
већ следеће године. Нови закон о производњи и промету наоружања и војне опреме већ на
јесен биће пред народним посланицима. Његовим усвајањем странци ће моћи да постану
власници највише 49 одсто капитала у фабрикама наоружања, муниције и војних средстава.
Отварање врата домаће наменске индустрије за капитал из света тумачи се као историјски
корак у развоју ове привредне гране. Од странаца се очекује да додају гас производњи
наоружања и муниције, али и да помогну да се освоји савремена технологија и да оружје и
муниција "мејд ин Србија" изађу на нова тржишта.
У Министарству одбране немају дилему о томе да ће страни капитал удахнути нови живот
војној индустрији и напомињу да већ постоји интересовање за улагање из свих делова света.
Први наредни циљ, заказан за 2020. годину, јесте извоз српског наоружања и муниције вредан
милијарду долара.
- Страно знање и капитал омогућиће освајање технологије којом ће бити могућа производња
атрактивних и исплативих производа. Искуство и контакти партнера из света биће драгоцени и
у изласку на тржишта земаља којима Србија сада нема приступ - наводе у Министарству
одбране. - Интересовање већ постоји, а добродошли су партнери из целог света, посебно
држава с којима Србија има пријатељске односе - ЕУ, Русије, Кине, САД... У кругу могућих
партнера су и великани попут италијанске "Берете" или кинеског привредног гиганта "Поли
технолоџис".
На најаву уласка странаца у војне фабрике, војни синдикати и део стручњака за безбедност
гледали су сумњичаво, страхујући од угрожавања безбедности државе и њене борбене моћи.
Међутим, предложени нацрт закона предвиђа и више заштитних механизама за државу.
Министарство одбране, између осталог, издаваће одобрења за улагање страним компанијама.
Сви партнери из света мораће да испуњавају низ услова, међу којима и да њихово пословање
није противно нормама Уједињених нација.
Да Србија производи изузетно квалитетне и повољне производе наменске индустрије, сматра и
Зоран Драгишић, са Факултета безбедности, и напомиње да је у страном капиталу шанса за
ширење производње.
- Наше фабрике тренутно не могу да избаце количину муниције и наоружања која може да се
прода. Странци ће, како је предложено, располагати са највише 49 одсто акција, што гарантује
сигурност њиховог рада и ограничење приликом доношења одлука.
Драгишић напомиње да улазак страног капитала у војне фабрике није безбедносна претња за
Србију. Поред мањинског пакета акција и ограничене могућности за доношење одлука, једна
од најјачих брана против злоупотреба биће - жеља за профитом.
ЦЕЊЕНА МУНИЦИЈА
СТРАНИ улагачи свој интерес ће тражити у производњи наоружања и сложенијих компоненти
војне технике. Међутим, основа домаће наменске индустрије и убудуће ће бити производња
пешадијске и артиљеријске муниције, која има изузетну прођу на светском тржишту. Интерес
за повећање обима производње ове робе препознао је и наш државни врх. У фабрику у
Узићима код Пожеге, која ће производити око 100 милиона метака годишње, биће уложено око
90 милиона евра.
НАМЕНСКОЈ - 50 МИЛИОНА ЕВРА
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ФАБРИКЕ одбрамбене индустрије Србије прошле године су произвеле и продале оружје и
муницију вредне готово 490 милиона долара. План војног врха је да ове године буде премашен
износ од 600 милиона зелених новчаница. Иако је Влада ове године са 50 милиона евра
директне финансијске подршке помогла највеће произвођаче оружја и муниције, то није
довољно за модернизацију алата и веће повећање капацитета. Осим даљег улагања, план
државе је и да се направи заокрет ка сложенијим системима који имају већу цену на тржишту.

Шарчевић: Спремне отпремнине за 1.200 запослених у просвети
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да је за запослене у просвети
обезбеђено 1.200 отпремнина, да сада предстоји да се уради листа технолошких вишкова, те да
се види ко за њих може да аплицира.
Број отпремнина, како каже, утврђен је са Министарством дражавне управе и локалне
самоуправе, а реално би било да се реализује по усвајању Закона о систему образовања и
васпитања, на јесен.
"Видећемо ко може да аплицира. Ми данас имамо појаве да су људи технолошки вишкови и да
одбијају позив да раде, а да су плаћени", рекао је министар за Танјуг.
Он је додао да је образовни систем "апсолутно нерационалан", да се последењих 16 година
Србија смањила за град величине Новог Сада, а број запослених у образовању је остао исти.
"Само се иста ''пита развлачила'' на више делова и прикривала бројем ђака у одељењима", каже
Шарчевић.
Он је додао да се у образовном систему ништа "неће ломити преко колена", да ће се смањење
људи радити припремањем отпремнина, али и увођењем у закон да запослени са 65 година
морају у пензију, јер млади људи скоро да немају шансу.
"Људи који завршавају педагошке факултете су сада у проблему и не могу да се запосле. Са
друге стране имате отпор старијих колега који не желе да раде дигиталне обуке. Све то мора да
се покрене. Свакако ће бити незадовољних људи, јер су овде навикли да се стално шири
популизам до граница да смо себе угрозили", појаснио је министар.
Наводи да рационализација неће заобићи ни заводе и разна друга тела, који се финансирају из
буџета преко раздела Министарства просвете.
"Имамо Завод за уџбенике, тамо ради 360 људи, то је превише. У Заводу нико није узимао
отпремнине одавно, а праве велики минус држави", појашњава он и додаје да и остала два
завода немају ону улогу коју би требало да имају.
"Углавном ММФ и остали инсистирају да се уштеде праве на основном и средњем образовању.
А шта је са високим образовањем, шта је са науком, шта је са ''сателитским телима''? Нико њих
није дотицао, а требало би да буду равноправни", нагласио је Шарчевић.
Појашњава да не мисли да свако просветно тело треба да се смањи, негде чак има и премало
запослених, али мора да се преуреди и поново "дизајнира", да се строгим правилима утврди
шта ко ради, јер не може да се "троше паре, а да нема ефеката".
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Како наводи, неће донети ниједну одлуку која ће смањити квалитет образовања у Србији, али
се мора направити ефикаснији образовни систем усвајањем нових закона, који су
припремљени и чекају да уђу у скупштинску процедуру.
"Ми много пара бацамо, а да се не види да бацамо. Рецимо, у једној општини где имате 20
школа, у свакој школи имате домаре. По новом закону тим домара може се сматрати једном
радном јединицом, који ће од школе до школе моћи да ради много више послова који су овако
плаћени обашка", појашњава Шарчевић.
Он додаје да школе много новца губе и на изгубљеним судским споровима, само зато што
ниједан секретар школе, иако је правник, није положио правосудни испит.
"Када бих имао за развој бар део тог новца, који морамо да издвојимо за изгубљене судске
пресуде, ја бих био срећан човек. Сада плашим директоре да не праве нове тужбе и да се не
дешава да не реагују школски одбори", каже министар.
Као пример наводи да су од Агенције за борбу против корупције добили цео списак где је ко од
директора запослио чланове фамилије, да се дешава да Министарство пошаље писмо
школским одборима да предузму мере, а они га потпуно игноришу.
"Чак нас извређају, јер ''они су надлежни''. Њима је неки етос и морални лик људи запослених
у школама небитан. А у школству је све битно", сматра Шарчевић.
Да би деца изашла из школе као добри људи, наставља он, људи који раде у просвети морају
бити мотивисани, морају поштовати правила игре, морају бити креативни, директори добри
менаџери и мора бити добра сарадња са родитељима.
"Делује познато, јасно, али ко уштимује целу ту причу постигао је успех. Није поента да имамо
30 одсто феноменалних школа у Србији, јер се само са њима неће направити резултат.
Потребно је да и остале школе дођу на виши ниво", закључио је он.

Вучић о Фијату: Враћамо дугове Тадићеве владе
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је тачно да је Србија дала
компанији Фијат 3,5 милијарде динара, али је нагласио да је то било испуњавање уговорниих
обавеза, које је потписала влада на челу са Мирком Цветковићем.
"Србија није ништа поклонила, већ испуњавала своје уговорне обавезе, које је потписала
претходна влада, Тадићева и Цветковићева.
"Чудим се када кажу да је Србија исплатила 2015. Јесте, али на основу уговора од раније, а не
нових", рекао је Вучић и подвукао да су њега и сада владу премијерке Ане Брнабић обавезују
потписи и Бориса Тадића и Мирка Цветковића.
Он је додао да постоји још обавеза из ранијег периода које нису извршене, али да је 96-97 одсто
испуњено.
"Тако се понаша одговорна влада. Вратили смо дугове Русима", рекао је Вучић.
Председник је истакао да је добро што је Србија спровела мере фискалне консолидације, јер
сада има новча да испуни своје обавезе.
"Да је била она влада која је потписала уговоре, не би могла да испуни те обавезе", рекао је
Вучић.
Вучић је истакао да је тренутни јавни дуг 65,8 одсто, и да се Србија враћа у "нека добра
времена", наводећи пример да је 2012. био 56 одсто.
"То је велики успех и људи треба да буду задовољни. Имамо велики суфицит и надам се да ћемо
моћи да убрзамо наш раст", рекао је Вучић.
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ФАС: Штрајкачи вечерас о иницијативи Брнабићеве
Пише: ФоНет

Самостални синдикат и Уједињеног гранског синдиката Независност Фијат Крајслер
аутомобили (ФЦА) Србија одлучиваће вечерас о иницијативи премијерке Ане Брнабић да
посредује у преговорима представника компаније ФЦА и Штрајкачког одбора и могућем
замрзавању штрајка.
Пракса Фиата свуда у свету је да не преговара док је штрајк у току, а разговари почињу када се
штрајк замрзне, објашњено је представницима Штрајкачкоог одбора због чега се представници
менаџмента ФЦА још не оглашавају поводом тахтева радника крагујевачке фабрике
аутомобиле.
Због тога ће вечерас синдикати ФЦА разговарати о иницијативи Брнабић и донети
одговарајуће закључке, али ће коначну да одлуку донети штрајкачи које ћемо о свему
обавестити у понедељак на редовним окупљањима у првој смени у 12 часова и другој у 17, рекао
је ФоНету председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић.
Он је рекао да је коначна одлука у рукама штрајкача који су и поднели највећи терет штрајка
започетог у уторак 27. јуна.
Нису сви штрајкачи чланови синдиката, сли су се веома дисциплиновано и одговорно
понашали током штрајка, па смо сматрали да је поштено да они одлуче о иницијативи
Брнабић, а не да се о њиховим захтевима и проблемима одлучује у Београду, рекао је
Марковић.
Он је најавио да ће у понедељак, без обзира на вечерашње закључке Самосталног синдиката и
Уједињеног гранског синдиката Независност, у понедељак бити настављен генерални штрајк са
потпуном обуставом производње фиата 500Л.
У две смене се дневно производи 440 аутомобила, током потпуне обуставе рада, за 10 дана са
монтажних трака није сишло 4.400 планираних возла, а смањена је и производња у погонима
коопераната који матичну фабрику снабдевају деловима.
Производни радници ФЦА траже повећање бруто основице зараде са 38.000 на 50.000 динара,
реорганизацију рада, која би растеретила раднике који раде по више операција, исплату бонуса
ефикасности и исплату накнаде за трошкове превоза ван стандардног радног времена.

Брнабић наложила преговоре о Фијату на највишем на нивоу
Пише: ФоНет
Председница Владе Ана Брнабић, поводом штрајка у Фијату, наложила је данас преговоре на
највишем нивоу, менаџмента компаније ФИАТ из Италије, пословодства из Србије и
представника штрајкачког одбора и најавила да ће лично посредовати преговорима.
Председница Владе Србије, Ана Брнабић требало је рано јутрос да се састане са председником
Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисавом Орбовићем и штрајкачким одбором радника
фабрике ФИАТ у Крагујевцу, како би разговарали о решењу проблема у фабрици у Крагујевцу,
наводи се у саопштењу.
Како се истиче, састанку је присуствовао само Љубисав Орбовић, а иако су били позвани,
представници Штрајкачког одбора се из непознатих разлога нису појавили, упркос томе што су
свој долазак потврдили касно у суботу увече.
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Због изузетне важности коју фабрика ФИАТ у Крагујевцу има за економију Србије, за град
Крагујевац, домаће компаније које су ангажоване од стране ФИАТ и за запослене раднике и
њихове породице, председница Владе Ана Брнабић наложила је данас да се започне са
преговорима на највишем нивоу, наводи се у саопштењу.
То значи, као се истиче, да ће преговорима посредовати лично председница Владе и да у њима
учествују менаџмент ФИАТ из Италије, пословодство из Србије и представници штрајкачког
одбора.
Штрајкачки одбор позван је да хитно уђе у преговоре и тако покаже одговорност према
радницима ФИАТ и целој Србији, јер ФИАТ чини важан део домаће економије.
Данашњи разговори требало је да буду наставак првих разговора који су у четвртак започети на
личну иницијативу председнице Владе Србије, Ане Брнабић са циљем да се штрајк прекине и
нађе прихватљиво решење за све стране, подсећа се у саопштењу.

Мартиновић: Незапослено 645.000 лица
Пише: ФоНет
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић изјавио је данас да је у
Србији, према евиденцији службе, 645.000 лица незапослено, што је најмањи број од 2000.
године.
Мартиновић је рекао да се у целој земљи бележе позитивна кретања на тржишту рада и да је
повећан број запошљавања лица са евиденције Националне службе.
Он је данас, на свечаној додели уговора корисницима субвенција за самозапошљавање,
програма стручне праксе и јавних радова у Ужицу, истакао да је и у овом граду смањен број
незапослених за 10 одсто захваљујући активним мерама политике запошљавања.
Националну службе за запошљавање и Ужице издвојили су за те мере и програме 20 милиона
динара, а служба и општина Севојно два милиона динара за упослење укупно 132 лица, рекао је
Мартиновић.
Он је подсетио да Служба има потписане споразуме са више од 130 локалних самоуправа у
Србији о заједничким улагањима.
Локалне самоуправе препознају политику запошљавања као приоритет и у својим буџетима
определили су више од 600 милиона динара, а Национана служба 500 милиона динара, рекао
је Мартиновић.
Национална служба за запошљавање ће ове године у филијалу Ужице уложити још 100
милиона динара и тако у програме обуке, образовања или запошљавања укључити још 1.000
лица, рекао је Мартиновић.
Мартиновић је истакао и да ће програмима јавних радова ове године у Србији бити обухваћено
око 8.000 лица.

Каубојштина на Гошиним леђима
Пише: Љиљана Буквић
Сила све законе руши ових дана у Смедеревској Паланци. Бар када су политичари у питању.
Каубојштина у Скупштини општине, "отмице" одборника, преметачине по становима, претње
на сваком ћошку, приватна обезбеђења по ходницима градског здања.
Два семафора даље, на пружном прелазу код цркве, радници Гоше седе на шинама, око њих,
пржећи се на преподневном сунцу, само део је нашао место у хладу оронуле зграде. Девет сати
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је, почео им је 102. дан штрајка. Траже, у оквирима закона, оно што им је отео страни
послодавац, оно што им је држава не контролишући га, отела.
- Знамо ми да они нису дошли зато што нас воле. Купили су фабрику у Србији да добију
јефтиног радника, да не плаћају у Словачкој или негде друго по хиљаду и више евра. Дошли су
да израбе радничку класу, а за то имају потпуну подршку државе. Јесмо ми приватна фирма,
али ваљда постоји закон који штити и нас - прича председник Штрајкачког одбора Гоше док
седимо на прузи, стотинак метара од воза који чека да откуца 10 часова да би се радници
склонили, а он кренуо.
Месецима су штрајковали у кругу фабрике а сада су на прузи, не би ли их ко чуо и видео.
Писали су, причају углас, и пишу свима редом, али нико се не јавља да их заштити. Бивши
власник ЖОС Трнава појединима дугује и до милион динара за плате, четири милиона евра
дугују држави за доприносе које нису плаћали четири године. Здравствене књижице тек
недавно оверене су, али само до септембра.
Шта после?
- Не знам. Тражили смо од Вучића да дође и преконтролише шта се ради, од 25. априла нико
није долазио. Почињемо да сумњамо и у правни систем, у све - прича Вујичић.
Најтеже је онима који су стигли пред пензију. Маринковић Добрица ради деценијама у Гоши
на одржавању као електротехничар. У пензију би требало да иде за осам месеци.
- Имам 39 година стажа, требало би да имам толико да је све уплаћено, али није - каже
Маринковић. Он и супруга која има годину стажа мање у истој фирми препуштени су сами
себи. Немају другог начина да зараде, а Добрица каже да је живео у иностранству и да добро
зна да "нигде не цвета цвеће", али да се зна шта је уређена држава.
Немају сви заједно пуно вере да ће ово њихово штрајковање било шта променити. Причају
углас како је Гоша некада радила, како сада има посла до нове године да не стају. Како је
некада било 1.200 радника, а сада ни 350. Болесни су, пред пензијом, а последњи динар добили
су пре два месеца.
- Супруга не ради и то мало што смо имали, сачували, потрошило се сада. Срећом деца су се
оженила и поудала. Имам и болесну мајку, ташта поломила кук, непокретна - прича са сузама у
очима господин у драп качкету.
Завршавају једни другима реченице, знају све, и теорије завере и ко стоји иза чега, али их
ништа то не занима. Желе новац који им се дугује, стаж да оду у пензије и желе да раде!
- Да штрајкујемо глађу, јел то треба? И онако смо болесни, треба још неко да умре - добацују.
Кажу да је све почело много пре него што ће се колега Драган Младеновић крајем марта убити.
Плате су почеле да касне још 2012. Тада су се први пут побунили.
- Онда је у суботу пре него што ће се Драган убити део њих био позван да ради и они су добили
тада плате за март да би радили. У понедељак се побунимо, тражимо од директора да плате за
јануар, посвађамо се са њим у уторак. Драган се обесио у среду, после посла, тај дан је рекао
"неће мене више нико да за..бава, данас ћу то да завршим". Сачекао да оде последњи колега.
Кад је директор тадашњи Иван Хемшилд чуо сутрадан да се овај обесио рекао је да ће због
оваквих услова дати још пет посто на плату - причају радници.
Добијали су месецима по 2.000 или 5.000 динара, по један, два или три одсто од плате, да
имају за хлеб, да преживе.
Звиждук пиштаљке означио је крај протеста за тај дан. Тачно је 10 часова и радници су сложно
одлучили да неће ићи по првобитном плану испред зграде Општине. За десет је јуче била
заказана седница СО на којој је опозиција затражила смену градске власти, на којој су
напредњаци.
- Испред општине не идемо, не желимо да се мешамо у политику, тражимо оно што је наше,
оно што нам је узето. Да л је то Кена или Пера или Вучић, нас не интересује - рекли су и
разишли се за неколико минута.
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У том тренутку две улице даље у згради Општине у узаврелој атмосфери отказана је седница
СО. Бивши председник општине сада главни опозиционар у граду Радослав Милојичић Кена из
ДС гласно је пред камерама и окупљенима оптужио владајућу гарнитуру СНС у Паланци да су
"не политичка већ криминална организација" и да под присилом држе два одборника. Према
његовим речима ти одборници су у спа центру у Ковачици, али су тамо и остали одборници из
редова напредњака.
- Опозиција је прикупила 28 гласова за седницу на којој је требало да се расправља о смени
градске власти. СНС нема легитимитет јер да има довели би 25 одборника и одржали седницу.
Овако знају да немају, па су два одборника под принудом одвели. Опозиција има 24 одборника
и они су овде - рекао је Милојичић.
Док је он држао говор у ходнику испред сале се, осим многобројних новинарских екипа,
окупило и неколико симпатизера СРС, обучених у мајице са ликом Војислава Шешеља. Они су
држали транспаренте "Неспособни сте, хоћемо ванредне изборе", "Нећемо сендвич, хоћемо
воду"... Једна госпођа са врха степеница добацила је Кени "срам те било", у тренутку када је он
упозорио на лошу ситуацију у Гоши.
- Немој само ти да ми причаш о Гоши, муж ми ради тамо. Немој њих да помињеш - наставила
је госпођа гласно.
У свеопштем хаосу глас напредњака није могао да се чује. Не зато што су тихи, већ зато што их
није било. Незванично, сви су на спа третману у Ковачици, под заштитом. Портпаролка
председника општине Топлице Пинторовића рекла је новинарима да ће се он обратити "у току
дана", сат и по касније на телефонски позив рекла је да се још не зна "какве су активности"
председника општине, тако да смо за његов коментар остали ускраћени.
Од локалних новинара и појединих грађана на улици сазнајемо незванично да је последњих
неколико дана права еуфорија на улицама овог града. Људи причају о џиповима који се
возикају градом, разбацаним момцима испред Скупштине, Ластином аутобусу паркираном у
центру града који је наводно одвео све те људе у Ковачицу. Једној одборници претурано је по
стану, комшије су чуле вику и бацање столица по дворишту. И она је наводно приморана да оде
у Ковачицу, али се то са сигурношћу не зна, јер се никоме не јавља на телефон већ три дана.
Док пљуште међусобне оптужбе међу политичарима на локалу, радници извлаче дебљи крај. И
док први имају новца за приватна обезбеђења и аутобусе који одвозе људе у непознатим
правцима, ови други се жуљају на шинама, јер немају да плате аутобус који би их одвезао до
Београда, где би од власти затражили само оно што им припада.

ШТРАЈК У ФИЈАТУ Штрајкачи нису дошли на састанак са
премијерком
Извор:Блиц
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић требало је рано јутрос да се састане са
председником Савеза самосталних синдиката Србије Љубисавом Орбовићем и штрајкачким
одбором радника фабрике "Фијат" у Крагујевцу, како би разговарали о решењу проблема у
фабрици у Крагујевцу.
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Састанку је присуствовао само Љубисав Орбовић а, иако су били позвани, представници
штрајкачког одбора се из непознатих разлога нису појавили, упркос томе што су свој долазак
потврдили касно синоћ.
Због изузетне важности коју фабрика "Фиат" у Крагујевцу има за економију Србије, за град
Крагујевац, домаће компаније које су ангажоване од стране "Фиат-а" и за запослене раднике и
њихове породице, председница Владе наложила је данас да се започне са преговорима на
највишем нивоу.
То значи да ће преговорима посредовати лично председница Владе и да у њима учествују
менаџмент "Фиата" из Италије, пословодство из Србије и представници штрајкачког одбора.
Штрајкачки одбор позван је да хитно уђе у преговоре и тако покаже одговорност према
радницима "Фиата" и целој Србији, јер "Фиат" чини важан део домаће економије.
Данашњи разговори требало је да буду наставак првих разговора који су у четвртак започети на
личну иницијативу премијерке Брнабић, са циљем да се штрајк прекине и нађе прихватљиво
решење за све стране.

Штрајк у ФЦА се наставља, одлучили синдикати, а сутра се
изјашњавају штрајкачи
Извор:Бета
Самостални синдикат и синдикат "Независност" фабрике "Фијат Крајслер аутомобили" (ФЦА)
Србија донели су заједничку одлуку да се штрајк наставља и да нема преговора док послодавац
не изађе са својим предлозима о захтевима штрајкача, речено је новинарима после скупштине
оба синдиката која је трајала више од два сата у Крагујевцу.
"Заједнички договор је да се штрајк наставља, не мењамо наша четири захтева и очекујемо да
нам се послодавац, колико сутра, обрати", рекао је новинарима председник синдиката
"Независност" у ФЦА у Крагујевцу Зоран Станић.
Према речима председника Самосталног синдиката у ФЦА Зорана Марковића, данашња
заједничка одлука скупштине оба синдиката биће представљена штрајкачима и они ће се о
томе коначно изјаснити сутра на скуповима код управне зграде у 12 часова за прву смену и 17
часова за другу смену.
"Обавестићемо штрајкаче да је наша одлука да се штрајк наставља док послодавац не изађе с
конкретним предлозима за прекид штрајка. Ми од нашег послодавца очекујемо да он да
конкретне предлоге Штрајкачком одбору да бисмо с њима могли да изађемо пред штрајкаче и
да им кажемо да су то минимални услови под којима ми обустављамо штрајк. Наше закључке
са скупштине и са сутрашњих скупова штрајкача послаћемо и послодавцу и Влади Србије",
рекао је Марковић.
Он је навео да синдикати нису данас одбацили иницијативу премијерке да се преговара, већ
само траже колико-толико неку гаранцију, минимум од послодавца.
"Основно питање на скупштини је било због чега би се у овом тренутку замрзао штрајк, ако
радници немају никакву преузету обавезу послодавца, а сутра је већ 10. дан генералног
штрајка, радници долазе на посао без плате и топлог оброка. Нама треба нека гаранција или
понуда од послодавца, а ми имамо ћутање послодавца и неизјашњавање послодавца", рекао је
Марковић новинарима у Крагујевцу.
Производни радници ФЦА у Крагујевцу сутра ће наставити генералну обуставу рада у обе смене
која је почела 27. јуна.
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Тражи се повећање износа бруто основице зараде са 38.000 на 50.000 динара, реорганизација у
циљу растерећења радника, исплата бонуса ефикасности за 2016.годину и плаћање трошкова
превоза ван стандардног времена.
Према најави синдиката, подршку штрајкачима ФЦА у Крагујевцу сутра ће дати представници
синдиката металаца из Италије и Самосталног синдиката металаца Србије.
Најављен је долазак у Крагујевац националног координатора за аутомобилску индустрију у
Фиому-у -ЧГИЛ Микеле де Палма и Валентине Орацини, Фијат аутомобили, задужена за
Европу.
У старој управној згради Заставе биће у 15 часова одржана ванредна седница председништва
Самосталног синдиката металаца Србије, поводом штрајка у ФЦА.
Конференција за новинаре биће одржана на мосту, испред улаза у ФЦА, на којој ће се обратити
представници синдиката из Италије, председник Самосталног синдиката металаца Србије
Зоран Вујовић и представници Штрајкачког одбора.

Једно јаје зарадимо за 3 МИНУТА, а чоколаду за 3 САТА... Шта мислите
колико нам треба за аутомобил?
Аутор:Данијела Нишавић
Ако узмемо априлски просек плате од 49.635 динара, раднику у Србији је потребно 15 минута
рада да би могао да купи литар млека, минут више за килограм шећера, док за килограм
свињског меса већ мора добро да се презноји: сат и 20 минута.
Према подацима Министарства трговине, за три минута рада - зарадили сте за једно јаје, за
девет - за килограм брашна или кромпира, а за 18 - литар јогурта. За чокаладу већ оде више од
трећине радног дана (три сата и 12 минута), али за веш машину више од трећине радног месеца
- тачно 11 дана, два сата и 14 минута рада. С овом рачуницом, да не потрошите ниједан динар за
друге потребе, за куповину "шкоде фабије" потребно вам је годину дана, пет месеци и четири
сата рада.
Министарства трговине нуди и неке оптимистичне податке. Тако смо у априлу за просечну
плату од 49.635 динара могли да купимо 13 литара уља више него годину дана раније, четири
литра јогурта више, 41 килограм брашна више, кромпира чак 120 килограма више. У просеку...
С друге стране, у поређењу са 2016. годину за просечну плату сада може да се пазари мање
свињског меса и то за 45 килограма, кафе за четири килограма, 656 комада јаја мање, купуса за
чак 123 килограма...

РЕШЕЊЕ ЗА ШТРАЈК У "ФИЈАТУ"? Ана Брнабић наложила преговоре
на највишем нивоу
Извор:Танјуг
Председница Владе Србије Ана Брнабић наложила је данас да се због изузетне важности коју
фабрика "Фијата" у Крагујевцу има за економију Србије, град Крагујевац, домаће добављаче и
запослене раднике, започне са преговорима на највишем нивоу како би се нашло решење за
проблеме у тој фабрици..
"То значи да ће у преговорима посредовати лично председница Владе и да у њима учествују
менаџмент "Фијата" из Италије, пословодство из Србије и представници штрајкачког одбора.
Штрајкачки одбор позван је да хитно уђе у преговоре и тако покаже одговорност према
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радницима "Фијата" и целој Србији", саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с
медијима.
Брнабићева је рано јутрос требало да се састане са председником Савеза самосталних
синдиката Србије, Љубисавом Орбовићем и штрајкачким одбором радника фабрике "Фијат" у
Крагујевцу, како би разговарали о решењу проблема у фабрици у Крагујевцу, али на састанак је
дошао само Љубисав Орбовић.
Представници Штрајкачког одбора из непознатих разлога нису појавили, иако су били позвани
и потврдили долазак, наводи се у саопштењу. саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с
медијима.
Данашњи разговори требало је да буду наставак првих разговора који су у четвртак започети на
личну иницијативу председнице Владе Србије, Ане Брнабић са циљем да се штрајк прекине и
нађе прихватљиво решење за све стране.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је јуче да је у интересу Србије, Крагујевца и
радника "Фијата" да се њихов штрајк што пре заврши, јер негативно утиче на долазак нових
инвестиција у нашу земљу.

Штрајкачки одбор ФЦА у контакту с премијерком у вези с почетком
преговора
Извор:Бета
Председник Штрајкачког одбора радника Фијат Крајслер аутомобили Србија у Крагујевцу
Зоран Марковић рекао је данас да је одбор од четвртка у контакту са председницом Владе
Србије Аном Брнабић, али је и најавио наставак штрајка и у понедељак.
Штрајк производних радника Фијат Крајслер аутомобили Србија у Крагујевцу биће настављен
и у понедељак, 10. дана протеста, са захтевима да послодавац повећа зараде, исплати бонус за
2016.годину, реорганизује процес рада и плаћа накнаду за превоз за време када нема јавног
превоза, речено је Бети у Штрајкачком одбору.
- Представници Штрајкачког одбора, нас тројица, разговарали смо с премијерком у четвртак, а
пошто је упозната са ситуацијом у фабрици, она је предложила да обави разговор с
представницима компаније ФЦА у петак. Било је очекивано да нови разговор с премијерком
буде данас, али се појавио проблем око састава наше делегације, због чега није ни дошло до
састанка у Београду, о чему сам обавестио премијерку Брнабић - рекао је Марковић.
Он је навео да је премијерка предложила да се решење за ситуацију у ФЦА због штрајка тражи
кроз разговоре у Влади Србије, уз долазак представника Фијата из Торина, пословодства
фабрике ФЦА Србија у Крагујевцу и Штрајкачког одбора.
Марковић је навео да ће сутра у 18 часова Крагујевцу бити одржана заједничка Скупштина
Самосталног синдиката и синдиката "Независност" која ће донети одлуке о којима ће у
понедељак бити обавештени радници ФЦА из прве смене на протестном скупу код управне
зграде у 12 часова, а радници из друге смене у 17 часова.
- Радници ће се у понедељак изјаснити о тим одлукама у вези с предлозима за преговоре о
захтевима због којих су у генералном штрајку од 27. јуна - рекао је Марковић.
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