ПРЕС КЛИПИНГ
17. август 2017.

"Капитал и зарада важни, рад само трошак, докле?" (стр.2)
ПОВЕРИОЦИ ФАС-А ОДБИЛИ “БАТАГОН”: Танак кофер за Фабрику
акумулатора (стр.2)
НБС очекује нижу инфлацију у овој и наредној години (стр.3)
Вулин: Војска добија још хиљаду професионалаца до краја године
(стр.4)
Чак 8.500 медицинских сестара траже нов закон (стр.5)
Радници Гоше долазе 22. августа у Београд (стр.6)
Галеникина пилула (стр.7)
Шарчевић: С премијерком ускоро о дугу просветарима из 2014. (стр.8)
Радници Гоше најавили протест испред владе 22. Августа (стр.8)
Самостални синдикат сматра да има услова за повећање минималца
(стр.9)
Минималац за седам година повећан за 35 динара, синдикалци тврде
да може бити већи (стр.10)
Протест радника Гоше 22. августа испред зграде Владе у Београду
(стр.10)

1

"Капитал и зарада важни, рад само трошак, докле?"
Извор: Б92
Београд -- Да су се само послодавци питали, минимална зарада у Србији не би била повећана
последњу деценију, саопштио је Савез самосталних синдиката Србије.
Како наводе у саопштењу, “последња анкета Уније послодаваца Србије, коју су спровели међу
омаленом чланству, још једном је показала да су им капитал и зарада једино важни, а да је
радна снага само нужан трошак”.
“Додуше, највише захваљујући Унији, чија је репрезентативност од почетка била упитна, с
обзиром на то да представљају свега десетак одсто чланства, минимална зарада је за последњих
седам година повећана за свега 35 динара”, наводи синдикат.
Тако и сада, како додају, када синдикати и послодавци треба да се договоре о новој цени рада
за 2018. годину, већина послодаваца истиче да нема довољно простора да се „минималац“ са
130 динара по сату повећа.
“Ни јасни законски параметри, који се узимају у обзир приликом утврђивања минималне
зараде, нису довољни Унији послодаваца која повећање условљава умањењем пореза и
доприноса на зараде и пооштравањем казнене политике за оне који послују у сивој зони”,
наводе из СССС.
Истичу да се и сами залажу за смањење намета послодавцима и смањење фискалних намета,
као и оштрију казнену политику за нелојалну конкуренцију и рад „на црно“, али и додају да
реалне основе за значајно повећање минималне зараде постоје, што би била и одлична
смерница за раст минималних и зарада уопште, јер у Србији „минималац“ прима више од
300.000 радника.
СССС додаје да су последице дугогодишње ниске минималне цене рада у Србији оставиле дубок
траг и видљиве последице на запослене и њихов материјални и социјални положај.
“Поред израженог сиромаштва већине грађана, „минималац“ је допринео и егзодусу младих у
иностранство, због чега је настао и проблем недостатка појединих кадрова, посебно
висококвалификованих”, наглашавају из СССС.

ПОВЕРИОЦИ ФАС-А ОДБИЛИ “БАТАГОН”: Танак кофер за Фабрику
акумулатора
Аутор:Ј. Бекић
Одбор поверилаца Фабрике акумулатора Сомбор није прихватио предлог компаније "Батагон";
Ни појачана понуда од четири и по милиона евра није задовољила власнике дугова ФАС
ОДБОР поверилаца Фабрике акумулатора Сомбор (ФАС) није прихватио другу, побољшану
понуду од четири и по милиона евра швајцарске компаније "Батагон интернешнел" АГ, која је
недавно дала једину понуду за куповину Фабрике акумулатора Сомбор вредну три и по
милиона евра, а касније и нову, бољу понуду за куповину тог произвођача акумулатора.
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- Одбор поверилаца ме је обавестио да је понуда "Батагона" одбијена, па сам о томе
информисао ову фирму - каже Предраг Љубовић, стечајни управник у Фабрици акумулатора
Сомбор.
Он додаје да се обратио "Батагону" и пренео им да понуда није прихваћена и да, уколико буду
желели, могу упутити нову понуду, истичући да му није познато да ли ће швајцарска компанија
после тог одбијања остати заинтересована за куповину фабрике акумулатора.
- Уколико "Батагон" одустане, тражићемо новог купца. Неће бити расписан нови оглас, јер за
постојећи, који је још увек отворен, знају сви евентуално заинтересовани.Треба само да испуне
услове огласа, што неће бити лако, а потом и да дају своју понуду- појашњава Љубовић.
Процењена вредност произвођача акумулатора је 24,57 милиона евра. Та цена је мања од
половине процењене вредности, па је Одбор поверилаца проценио да је то мала цена.
Швајцарски бизнисмен Далибор Матић је приликом отварања понуде изјавио да, уколико им
повериоци одборе куповину фабрике, нови власници планирају да у њу уложе у првом
кварталу милион евра. Фабрика би првенствено производила за тржишта Русије, Немачке,
Швајцарске, Италије и Француске. За почетак би ангажовали 450-500 радника, а касније би
дошли до капацитета од 800 запослених.
Матић је у жижу јавности дошао због емотивне везе са певачицом Аном Николић, а на
отварању прве понуде за ФАС дошао је у друштву некадашњег вицегувернера Дејана Симића,
који је био оптужен у афери "Кофер", али је касније ослобођен оптужби.
СВЕТСКА БАНКА
Одбор поверилаца чине представници Светске банке, као највећег повериоца, Комерцијалне
банке, Хал банке, Медиоланум инвеста, који је откупио потраживања Банке Интеза, као и
представник око 800 бивших радника. Фабрика акумулатора Сомбор је од 2006. године
пословала у саставу "Фармакома МБ", власника Мирослава Богићевића, а 2015. године, због
финанијске блокаде од 36 милиона евра, у њој је проглашен стечај.

НБС очекује нижу инфлацију у овој и наредној години
Извор:Танјуг
Народна банка Србије снизила је пројекцију инфлације за ову и наредну годину у односу на
прогнозу из маја, али ће она остати у границама циља од 3,0 одсто плус/минус 1,5 процената у
том периоду
БЕОГРАД - Народна банка Србије снизила је пројекцију инфлације за ову и наредну годину у
односу на прогнозу из маја, али ће она остати у границама циља од 3,0 одсто плус/минус 1,5
процената у том периоду.
Пројекција је снижена због мањег од очекиваног раста потрошачких цена током другог
тромесечја 2017, као и нижих увозних цена изражених у динарима, како примарних
пољопривредних производа, тако и нафте, наводи се у августовском Извештају о инфлацији,
који је данас представљен у НБС.
Потрошачке цене су у другом тромесечју порасле за 0,5 одсто, што је мање него што је
предвиђано у мају.
Међугодишња инфлација се спустила последњих месеци на 3,2 процента у јулу, док је базна
инфлација (која искључује волатилне цене енергената и хране) остала ниска и стабилна на
нивоу од око 2,0 одсто. Њен ниво је у јулу износио 1,7 процената.
Према процени НБС, инфлација ће се у августу додатно смањити услед "изласка из
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међугодишњег обрачуна прошлогодишнејг поскупљења меса, а затим ће се у септембру наћи на
незнатно вишем нивоу него крајем другог тромесечја".
Коментаришући потенцијалне ефекте суше на потрошачке цене, Бранко Хинић, заменик
генералног директора Директората за економска истраживања и статистику у НБС, рекао је да
очекује да ће се агрометеоролошки фактори одразити на примарну пољопривредну
производњу, пре свега на кукуруз и соју.
Према његовим мречима, то неће утицати на мању понуду на домаћем тржишту, јер посртоје
довољне залихе, али ће вероватно количине за извоз бити мање.
Нагласио је, такође, да на те цене доминантно утичу кретања на међународном тржишту, тако
да је, према његовом мишљењу, могуће само краткорочно одступање тих цена на домаћем
тржишту.
Хинић је додао да не очекује значајније осцилације у понуди воћа и поврћа.

Вулин: Војска добија још хиљаду професионалаца до краја године
Извор:Танјуг
КРАЉЕВО – Ове године је, до данас, у Војску Србије примљено 820 професионалних војника,
а до краја године ће 968 професионалних војника заузети своје место у редовима Војске Србије,
рекао је министар одбране Александар Вулин.
Поред њих, још 46 официра ће преузети своје командне дужности до краја године и на тај
начин додатно ојачати редове наше војске, рекао је он током данашњег обиласка Центра за
обуку логистике у Краљеву.
Према његовим речима, на тај начин се решава један од главних проблема Војске Србије –
попуна припадницима, како би наша војска могла да испуни све своје задатке, да се понаша
одговорно и у складу са законима, као и у складу са очекивањима наше земље.
„Влада Републике Србије и врховни командант ће учинити све да се материјални положај
поправља и да се врши одговарајућа попуна. Можете бити сигурни да, док је војска оваква, наш
свакодневни живот и уопште наш начин живота биће сачувани и безбедни”, каже Вулин.
Током данашње посете гарнизону Краљево, министар у пратњи начелника Генералштаба
Војске Србије генерала Љубише Диковића и команданта Команде за обуку генералпотпуковика Ђокице Петровића, обишао је припаднике Центра за обуку логистике Команде за
обуку у касарни „Рибница”, где их је заменик команданта тог центра потпуковник Милан
Терзић информисао о тежишним задацима и стању у јединици.
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Чак 8.500 медицинских сестара траже нов закон
Пише: Љ. Буквић
* Радица Илић: Закон је катастрофалан, нема поправке, треба писати нов *
Министарство: Радили смо са свим репрезентативним синдикатима * У кабинету
Ане Брнабић кажу да ће нацрт на јавну расправу до краја седмице
Последњих дана у Министарству државне управе и локалне самоуправе крчка се текст закона о
запошљавању у јавном сектору који би, како је Данасу потврђено у кабинету премијерке Ане
Брнабић, требало до краја седмице да се нађе и на јавној расправи.
Међутим, та вест никако не радује најмање 8.500 медицинских сестара и техничара који су пре
месец дана Влади предали петицију да се овај нацрт закона повуче и направи нови.
- Поправке нема, ми тражимо да се повуче па да се онда седне и разговара са свима, људи се
плаше за будућност, јер је текст закона катастрофалан. Због тога смо Влади 21. јула и предали
петицију коју је потписало 8.500 медицинских сестара и техничара, али на то нико није
реаговао - каже за Данас Радица Илић, председница Синдиката медицинских сестара и
техничара.
Она каже да је медицинских сестара у Србији 65.000 и да не мисли да је 8.500 потписа мало,
као и да су они репрезентативни синдикат који није учествовао у састанцима када се правио
закон. Држава је, напомиње Илић, јасно ставила до знања какав закон жели и они су се томе
успротивили. Текст нацрта је, тврди, само за повлачење, никако дораду и то из више разлога.
- Здравство је специфично и ако кажете да редован рад траје док постоји потреба за пружањем
помоћи или ставите одредницу која каже "док траје пружање помоћи" - шта то значи? Ако
жена крене да се порађа, посао сестре траје док се порођај не заврши, остајемо до краја
порођаја, али нама то неће бити плаћено као прековремени рад јер постоји то што су они
назвали "неопходност" - истиче Илићева.
Она каже да не зна да ли другима у јавном сектору овај закон одговара или не, али напомиње
да они нису могли да ћуте јер се ради о будућности запослених у здравству, те да су морали да
реагују овако.
- Кажу у закону, морате да радите на радном месту које је упражњено док се не прими неко
други, а на то место више никад никог ни не приме. Дешава се да једна сестра ради на три
радна места. Они законом уређују да морате да радите све што вам непосредни руководилац
каже, дакле ако вам сутра каже да узмете метлу и чистите, нећете моћи да се буните. Ако то
стоји у закону, онда после ни бог отац више не може да вас заштити - напомиње Радица Илић.
Она додаје како се у тексту закона практично сваки члан који регулише финансије условљава
средствима у буџету, што значи, како каже, "ако Вучић нема пара, сутра ћемо морати сви да да
волонтирамо".
Радица Илић каже да њих у Синдикату не занима политика јер су тренутно и опозиција и власт
"исти".
- Сви игноришу 8.500 људи, сви ћуте о томе, и власт и опозиција. Било је неких који су хтели да
помогну, али не желимо да увлачимо политику, јер искуства показују да сваки синдикат који се
приклони некој политичкој опцији не прође добро. Сви су исти, јер да није тако неко би се већ
позабавио овим - напомиње наша саговорница.
Овај синдикат тражи да се повуче нацрт, како би се онда ушло у преговоре са свима из јавног
сектора, из здравства, судства, просвете.
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- Не можете да позовете две синдикалне централе на састанке, синдикате у којима су климачи,
који нама ломе кичму, они су ту из неке користи, а шта је са обичним радницима, судијама,
професорима, сестрама - истиче Илићева.
У Министарству државне управе за Данас кажу да су са свим репрезентативним синдикатима
радили на овом закону, те да ће га, чим добију примедбе, послати на јавну расправу.
И у кабинету премијерке Ане Брнабић за наш лист потврђују да су видели петицију, односно да
су "упознати" са њом и да су је проследили Министарству државне управе, које је и предлагач
закона и које је "већ дуго у интензивним разговорима са свим синдикатима на ту тему".
- Јавна расправа о Нацрту закона почиње до краја ове седмице. Током јавне расправе, сви
синдикати моћи ће да искажу своје мишљење о наведеном Нацрту закона, као што су то могли
да учине и до сада, током неформалних састанака и честих консултација које је Министарство
организовало, и пре самог почетка јавне расправе - истичу за Данас у кабинету премијерке.
За две месеца 40 сестара отишло у Немачку
Председница Синдиката Радица Илић каже да се заборавља да су просвета и здравство два
основна стуба сваког друштва и да без њих друштво и не може да опстане. Она подсећа на
катастрофалну ситуацију с којом се сусреће свакодневно.
- Само у последња два месеца 40 медицинских сестара са једног Института је отишло за
Немачку, људи свакодневно одлазе, а остају да раде они који су се за 500 евра
преквалификовали и завршили обуке. Имали смо скоро случај у Кладову где медицинска
сестра није знала да стави браунилу. Раде они које не знају посао, не бојте се, њих сигурно неће
позвати у иностранство јер тамо воде рачуна да добију стручне људе, оне са искуством напомиње Радица Илић.

Радници Гоше долазе 22. августа у Београд
Пише: ФоНет
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који штрајкују готово пет
месеци, најавили су да ће 22. августа одржати миран протест пред зградом Владе Србије.
Позивамо раднике из других фирми да нам се придруже и помогну у покушају да приморамо
владу да реши наш проблем и проблем свих радника у Србији, поштујући све правне норме
које до сада нису поштоване, поручили су радници Гоше.
Они су навели да, и поред свих покушаја и прихватања разних обећања, нису успели да добију
прихватљиво решење какво би довело до окончања штрајка и почетка рада.
Радници тврде да су их напустили послодавац, синдикат и влада.
Протест радника “Гоше” испред локалне управе
Око 200 радника Фабрике шинских возила “Гоша” протестовало је данас испред зграде
Скупштине општине Смедеревска Паланка због тога што у протеклих скоро пет месеци штрајка
нико од представника локалне самоуправе није показао никакво инетерсовање за њихове
проблеме.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић рекао је ФоНету да је то био миран протест
незадовољних радника, који су два сата безуспешно чекали да им се обрати неко од локалних
функционера.
Председник општине и остали функционери нису нашли за сходно да нам се обрате. Прошло је
време избора па им радници вероватно више нису интересантни, а можда мисле и да смо
помрли, јер до сада никада нису дошли у “Гошу” да нас бар подрже, рекао је Вујичић.
Он је истакао да је данашњи протест најава протеста који ће се следеће седмице одржати
испред Владе Србије у Београду.
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У уторак, 22. августа, 170 људи организованим превозом креће за Београд. Припремамо и
транспаренте са одговарајућим порукама, а биће ту и парола које сигурно не желе да виде и
чују, најавио је Вујичић.
Према његовим наводима, данас је упућен проглас свим радницима са позивом да им се
придруже на протесту у Београду.
У прогласу смо написали да се ми не боримо само за нас, већ за већа радничка права свих
запослених у Србији, казао је Вујичић.

Галеникина пилула

Пише: Редакцијски коментар
Држава ће ускоро покушати да прода још једног губиташа.
И то не обичног, малог губиташа који може да банкротира а да се не примети, већ оног са 1.500
запослених, губитком од 300 милиона евра и дуговима од 200 милиона. Што би рекли
Американци, "то биг то фаил". И зато се држава опростила од 110 милиона евра, односно
конвертовала пореске дугове у неких осам одсто акција компаније и тај део капитала по свему
судећи не вреди ни десети део тога. Чак и банке су на крају попустиле и прихватиле понуду "дај
шта даш", па ће за 71 милион евра кредита добити 25 милиона евра.
У некој другачијој привреди никада не бисте погодили да се ради о Галеници, фармацеутској
компанији која је држала 40 одсто тржишта, (данас свега 10 одсто), извозила 70 милиона евра
и рутински правила добит. У нашој домаћој клептократској варијанти буразерске економије, у
којој фирмама руководе партијски војници, предузећа чак и у најпрофитабилнијим гранама
праве губитке који се мере десетинама милиона евра.
За сада је подигнута оптужница против бившег директора Галенике и још неколико људи за
проневеру око 12 милиона евра. С обзиром да је ова компанија била у рукама СПС-а, истраге су,
бар судећи према медијским написима, стигле и до неких високо позиционираних људи у овој
странци. Да ли ће ова афера доживети и правоснажну судску пресуду или ће се развлачити како
би остала као полуга за међустраначке уцене кад затреба, остаје да се види.
Галеника има и предност да има доста генеричких лекова са заштићеним именом, што значи
много, јер се и лекари и пацијенти везују за лекове на које су навикли. С друге стране, скоро
деценијско расуло у овој компанији и повремене несташице кључних лекова довели су до тога
да су Галеникини замењени неким другим, често увозним лековима. Опет, тржиште се
последњих година променило, ушли су јаки играчи и заузели своје позиције. Остаје да се види
да ли ће нови купац, уколико тендер успе, задржати производњу или ће је иселити негде где је
исплативије, а овде задржати само препакивање. Да ли ће инвестирати у нове лекове или ће
трошкове смањити на минимум? Да ли ће се уосталом прекинути пљачка државних компанија,
јер последњих неколико година држава сваког децембра из буџета покрива неспособно или
само лоповско управљање државним ресурсима, плаћа губитке Јата, те Петрохемије, а ево ове
године и Галенике.
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Шарчевић: С премијерком ускоро о дугу просветарима из 2014.
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Министар просвете Младен Шарчевић најавио је да ће ових дана заказати састанак
са премијерком Аном Брнабић на тему погрешно обрачунатих накнада за годишњи одмор
просветара за 2014. и о стандарду и статусу просветних радника.
На питање новинара да ли ће вратити новац запосленима у просвети због погрешно обрачунате
накнаде за годишњи одмор за 2014. годину, Шарчевић је подсетио да је тај проблем био и
прошле године, те да је тада интервенисао, јер је било очигледно да је дошло до грешке.
"Влада је тада вратила новац у року од 15 дана", подсетио је министар.
Како каже, просветари су касно приметили и објавили да сличан проблем постоји и за 2014.
годину.
''Ми већ три месеца са свим синдикатима истражујемо колико је сама информација тачна. У
целу причу смо укључили и министарства финансија, државне управе, рада, лице за мирно
решавање проблема и нико не може да одговори да ли то треба да се да'', рекао је Шарчевић.
„Ми немамо тај новац, да имамо дали бисмо га”, поновио је министар и додао да ће имати
састанак са премијерком вероватно ових дана на ту тему.
На наводе да су синдикати најавили тужбе како би спречили застаревање случаја, Шарчевић је
рекао да на то свако има право.
''Сада имате једну потпуно чудну слику од које беже сви'', рекао је Шарчевић додајући да се
његово министарство трудило максимално да тај проблем реши те да и даље не бежи од тога.

Радници Гоше најавили протест испред владе 22. августа
Извор:Бета
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који штрајкују готово пет
месеци, најавили су да ће 22. августа одржати миран протест пред зградом Владе Србије. Око
200 радника те фабрике протестовало је данас испред зграде Скупштине општине Смедеревска
Паланка.
"Позивамо раднике из других фирми да нам се придруже и помогну у покушају да приморамо
владу да реши наш проблем и проблем свих радника у Србији, поштујући све правне норме
које до сада нису поштоване", поручили су радници Гоше.
Запослени у Гоши су у генералном штрајку од 28. марта ове године због неисплаћених зарада
од 2014. године, неповезаног радног стажа и неоверених здравствених књижица.
Они траже помоћ од председника Србије Александра Вучића, премијерке Ане Брнабић и
министра привреде Горана Кнежевића.
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"Поред свих покушаја и прихватања разних обећања нисмо успели да добијемо прихватљиво
решење које би довело до окончања штрајка и почетка рада", наводи се у писму радника Гоше
упућеном државном врху.
Радници тврде да су их напустили послодавац, синдикат и влада.
Радници протестовали испред општине: Најава протеста испред владе
Око 200 радника “Гоше” протестовало је данас испред зграде Скупштине општине Смедеревска
Паланка због тога што у протеклих скоро пет месеци штрајка нико од представника локалне
самоуправе није показао никакво инетерсовање за њихове проблеме.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић рекао је ФоНету да је то био миран протест
незадовољних радника, који су
два сата безуспешно чекали да им се обрати неко од локалних функционера.
"Председник општине и остали функционери нису нашли за сходно да нам се обрате. Прошло
је време избора па им радници вероватно више нису интересантни, а можда мисле и да смо
помрли, јер до сада никада нису дошли у “Гошу” да нас бар подрже", рекао је Вујичић.
Он је истакао да је данашњи протест најава протеста који ће се следеће седмице одржати
испред Владе Србије у Београду.
У уторак, 22. августа, 170 људи организованим превозом креће за Београд. Припремамо и
транспаренте са одговарајућим порукама, а биће ту и парола које сигурно не желе да виде и
чују, најавио је Вујичић.
Гоша запошљава 358 људи и била је у власништву словачке фирме ЖОС која је ту фабрику
почетком априла ове године продала кипарској компанији Лиснарт за 4,2 милиона евра.

Самостални синдикат сматра да има услова за повећање минималца
Извор:Бета

Савез самосталних синдиката Србије оценио је данас да постоје реалне основе за значајно
повећање минималне зараде, иако Унија послодаваца Србије тврди другачије.
У саопштењу тог синдиката је наведено да у Србији "минималац" који износи 130 динара по
сату прима више од 300.000 радника.
- Поред израженог сиромаштва већине грађана, "минималац" је допринео и егзодусу младих у
иностранство, због чега је настао и проблем недостатка појединих кадрова, посебно
висококвалификованих - указао је Самостални синдикат.
У анкети Уније послодаваца Србије две трећине чланова тог удружења се изаснило да се нису
стекли услови за раст минималне цене рада, што по оцени Самосталног синдиката показује "да
су им капитал и зарада једино важни, а да је радна снага само нужан трошак".
- Да су се само послодавци питали у Социјално економском савету, где би требало да социјални
партнери договорају висину минималне цене радног сата, "минималац" сигурно не би био
повећаван последњу деценију - наводи се у саопштењу Самосталног синдиката.
Тај синдиката подсећа да је минимална зарада је за последњих седам година повећана "за свега
35 динара".
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Минималац за седам година повећан за 35 динара, синдикалци тврде
да може бити већи
Аутор: Бета, Дневник

Савез самосталних синдиката Србије оценио је да постоје реалне основе за значајно повећање
минималне зараде, иако Унија послодаваца Србије тврди другачије.
У саопштењу тог синдиката је наведено да у Србији "минималац" који износи 130 динара по
сату прима више од 300.000 радника.
"Поред израженог сиромаштва већине грађана, "минималац" је допринео и егзодусу младих у
иностранство, због чега је настао и проблем недостатка појединих кадрова, посебно
висококвалификованих", указао је Самостални синдикат.
У анкети Уније послодаваца Србије две трећине чланова тог удружења се изјаснило да
се нису стекли услови за раст минималне цене рада, што по оцени Самосталног
синдиката показује "да су им капитал и зарада једино важни, а да је радна снага само нужан
трошак".
"Да су се само послодавци питали у Социјално економском савету, где би требало да
социјални партнери договорају висину минималне цене радног сата, "минималац" сигурно
не би био повећаван последњу деценију", наводи се у саопштењу Самосталног синдиката.
Тај синдикат подсећа да је минимална зарада за последњих седам година повећана "за
свега 35 динара".
Послодавци и синдикати који преговарају о висини минималне зараде у Србији требало би да
постигну договор и изађу са заједничким предлогом до краја августа. У супротном ће, као што
се већ и дешавало, одлуку донети Влада Србије, најкасније до 15. септембра.

Протест радника Гоше 22. августа испред зграде Владе у Београду
Аутор: Н1
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који штрајкују готово пет
месеци, најавили су да ће 22. августа одржати миран протест пред зградом Владе Србије.
"Позивамо раднике из других фирми да нам се придруже и помогну у покушају да приморамо
владу да реши наш проблем и проблем свих радника у Србији, поштујући све правне норме
које до сада нису поштоване", поручили су радници Гоше.
Они су навели да, и поред свих покушаја и прихватања разних обећања, нису успели да добију
прихватљиво решење какво би довело до окончања штрајка и почетка рада.
Радници тврде да су их напустили послодавац, синдикат и влада.

10

