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Фијатова фабрика од сутра опет ради
Након тронедељног колективног годишњег одмора у свим фабрикама Групације Фијат
Крајслер аутомобили широм света (тзв. „ Ферагоста”), производња ће сутра бити настављена и
у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија.
Редовна овогодишња производња у ФЦА Србија од данас ће поново бити организована
у две радне смене, а из фабричких погона ће излазити уобичајених 450 готових аутомобила
свих верзија модела “Фијат 500Л” дневно.
Подсетимо да је колективном годишњем одмору, у ФЦА Србија претходила тронедељна
тотална обустава рада запослених који су, поред осталог, тражили повећање зарада за око 30
одсто и боље услове рада. Добили су, међутим, повећање зарада од неких шест одсто,које ће
им у целости бити исплаћивано тек од фебруара наредне године, као и обећање да ће
средином септембра бити формирана комисија која ће да утврди стварно стање у производном
процесу, везано за примедбе радника да, услед недовољног броја запослених, завршавају по
више радних операција, што за последицу има и све већи број повреда на раду.
Извори нашег листа наводе да су радници ФЦА Србија на колективни годишњи одмор
отишли „више него незадовољни“ исходом преговора између руководства фабричког
Самосталног синдиката, које је организовало штрајк, и менаџмента компаније. Радници
сматрају да је договорено повећање зарада безначајно, а да формирање комисије која треба
да размотри примедбе запослених на стање у производном прцесу није било потребно, пошто
у компанији постоји правилник који регулише ту проблематику и који је, како тврде, одлично
функционисао док су на већини кључних позиција у ФЦА Србија били Италијани.
Запослени у ФЦА Србија ће борбу за веће зараде и боље услове рада моћи да наставе
већ крајем ове године, за кад је најављен почетак преговора о новом колективном уговору
којим ће бити дефинисан и њихов материјални и радни положај и статус у наредне три године.
Исход тих преговора у многоме ће зависити и од тога ко ће у њима да заступа њихова права и
интересе.
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МУП демантује да је забрањен скуп радника
Гоше
Министарство унутрашњих послова (МУП) саопштило је да није забранило скуп радника
Фабрике шинских возила "Гоша", најављен за уторак, 22. август, и да ће, у складу са законом,
предузети све мере и радње у циљу његовог мирног и безбедног одржавања.
У саопштењу се наводи да полиција, у складу са Законом о јавном окупљању, не
одобрава најављене скупове, већ у законом јасно прописаним условима може донети одлуку о
неодобравању њиховог одржавања.
У конкретном случају полиција је примила пријаву о одржавању јавног скупа и одговорно
лице обавестила о мерама које, према закону, као организатор треба да предузме у погледу
његовог безбедног одржавања, стоји у саопштењу.
Полиција ће, у складу са законом, предузети све мере и радње у циљу мирног и
безбедног одржавања скупа.

Министарство изненађено протестом радника
Гоше
ФоНет
Поводом најаве запослених у Фабрици шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке,
да ће у уторак, 22. августа протестовати испред Владе Србије, министарство привреде
саопштило је данас да је "веома изненађено", да "протести радника нису решење", већ да је
"решење је у преговорима".
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Министарство привреде веома је изненађено најавом протеста радника "Гоше",
приватне компаније у власништву Лиснарт холдинг лимитеда, испред зграде Владе Србије,
будући да су пре непуних месец дана представници синдиката јавно поручивали да им је
држава, која и нема власничког удела у тој фирми са седиштем на Кипру, дала изузетно
коректну понуду.
"Држава је урадила све што је могла. Након договора са министром привреде Гораном
Кнежевићем можемо да прекинемо штрајк, али та одлука зависи и од тога колико ће генерални
директор понудити да се плати новца радницима. Понуда испред Владе Србије изузетно је
коректна за нас раднике", рекао је председник Штрајкачког одбора "Гоше" Милан Вујичић после
састанка са министром Кнежевићем и директором "Гоше" Милутином Шћепановићем крајем
јула, наведено је у саопштењу.
Министарство привреде у потпуности разуме тежак положај радника "Гоше", као и зашто
су штрајковали скоро пет месеци, будући да их је претходни власник "ЖОС Трнава из
Словачке" ојадио за око 20 плата, годинама им није уплаћивао доприносе, па немају ни
повезан радни стаж.
Нејасно је, међутим, зашто битно мењају поруку коју су недвосмислено послали пре
само месец дана, поново траже помоћ државе и најављују протесте.
Иако је "Гоша" у потпуности приватна компанија, држава је учинила све, у скаду са
законом, како би помогла радницима.
Обезбеђена им је једнократна новчана помоћ од 60.000 динара по запосленом, а
здравствене књижице су оверене до 30. септембра 2017. године захваљујући уплати од 6,5
милиона динара Републичком фонду за здравствено осигурање из буџета Републике Србије.
Обезбеђена је и подршка око репрограмирања дуга за уплату пореза, доприноса и
повезивање стажа - а дугови према држави износе више од 500.000.000 динара, како би
радници и даље могли да рачунају на здравствено осигурање и повезивање стажа. Такође,
држава је обезбедила "Гоши" могућност да настави производњу кроз послове са "Хестилом" и
"Југоимпорт СДПР".
Понуђена су и нова запослења за раднике "Гоше", али се на оглас предузећа "Милан
Благојевић - наменска" из Лучана у којем су тражили 83 радника из "Гоше" није јавио нико,
пише у саопштењу Министарства.
Министар привреде Горан Кнежевић поручио је да протести нису решење, и још једном
позвао власника те фабрике да седну за сто, како би заједнички дошли до најбољег решења за
раднике "Гоше", закључено је у саопштењу Министарства привреде.
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Штрајкачи „Гоше“ у уторак у Београду
Штрајкачи „Гоше“ најавили су за уторак протест испред зграде Владе Србије, преноси
регионални информативни портал Подунавље.инфо.
Пошто ни после безмало пет месеци од почетка штрајка у паланачкој Фабрици шинских
возила „Гоша“ нема помака у решавању проблема који су довели до обуставе рада, штрајкачи
су за уторак најавили долазак у Београд.
Протестоваће испред зграде Владе Србије, а неколико организација и удружења грађана
је најавило да ће им се придружити.
– Сад и све да нам исплате, ми у уторак свакако идемо у Београд. Почели су људима да
нуде паре само да се не иде, јер су се јавили многи да ће да дођу да нас подрже… Скупили
смо новац за пут, уговорили са аутопревозником, иде нас 170, три аутобуса и један минибус –
каже Милан Вујичић, председник штрајкачког одбора.
Штрајкачи су, подсетимо, пре десетак дана понудили пословодству да почну да раде и
пре прве исплате, уз обавезу да им се предочи, и потпише, када ће добити новац и колико, али
ни на то им није договорено.

Минималац не сме бити нижи од границе
сиромаштва
22,3 одсто повећање сатнице довело би минималац на 27.749 динара

5

Да ли ће садашња минимална цена рада у Србији од 130 динара, која важи од почетка
ове године, остати или ће бити промењена, биће познато половином септембра, када је рок за
утврђивање минималца за наредну годину.
Иако се још не зна да ли ће промене бити и колико би се минималац могао увећати,
познато је да се ставови учесника преговора – послодаваца и синдиката – разликују. Наиме,
послодавци указују на то да је простора за повећање минималне цене рада мало, те да би
евентуално цена рада могла бити повећана на 140 динара, док синдикати сматрају да би
морала бити виша.
У Савезу самосталнх синдиката Србије урађена је анализа о висини цене рада, односно
минималне зараде у Србији. У обзир је узето неколико параметара, а има пет варијанти о томе
колико би требало да износи минималац у Србији. По речима председника Савеза
самосталних синдиката Војводине Горана Милића, поједине варијанте подразумевају
повећање сатнице за више од 50 одсто у односу на садашњу, што је слободно се може рећи
нествариво, али је извесно да се не би смело ићи испод износа који се везује за доњу границу
сиромаштва у Србији.
– Када би репер за минималану зараду у Србији био износ неопходан за минималну
потрошачку корпу из маја ове године, то би значило да би минимална зарада била 36.000
динара, а цена радног сата 207 динара – каже Милић. – То би било повећање од 59,2 одсто и
јасно је да тај износ немогуће достићи, али би било фер у складу с нормама за егзистенцију
запослених.
Стручни тим ШШ-а израчунао је да би, у случају да минимална зарада буде 70 одсто
минималне потрошачке корпе из маја, она износила 25.200 динара, што би значило да би цена
радног сата била 145 динара, односно повећање би у односу на садашњу износило 11,5 одсто.
Уколико би минимална зарада била 60 одсто нето просечне зараде за мај, која је била 47.136
динара, минималац би се зауставио на 28.282 динара.
– У том случају би цена радног сата била 163 динара, повећање у односу на садашњу
цену рада достигло 25,4 одсто, а то је уједно и предлог Европске конфедерације синдиката –
каже Милић.
Као један од модела за одређивање минималне цене рада у Србији узет је и планирани
раст БДП-а и досадашња стопа инфлације, што би довело минималну сатница на 140 динара,
минималац на 24.360 динара, а у односу на садашњи повећање би било 7,7 одсто.
– Као репер за одређивање минималне цене рада предложена је и доња граница
сиромаштва у Србији, која износи 27.749 динара. У том случају би цена радног сата била 159
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динара, а повећање би достигло 22,3 одсто у односу на садашњу цену радног сата. Сматрам
да би тај проценат повећања минималне цене рада требало да буде узет у обзир приликом
одређивања минималне цене рада за следећу годину јер све испод тога раднике ставља у
веома лош положај – каже Милић.
И док се чека одлука о евентуално новој цени рада у Србији, треба рећи да ће онима
који примају минималац коверта бити исте дебљине до краја године јер се промене примењују
на почетку следеће. А да подсетимо, садашња цена рада од 130 динара по радном сату значи
да они који раде за минималац месечно донесу кући од 20.800 динара, што је најнижа месечна
зарада, до 23.920 динара, колико износи максимална минимална зарада. Наиме, сваки месец
нема исти број радних дана.
Коверте дебље за неколико стотина
Будући да је последњих година приликом промене минималне цене рада сатница
увећавана око десет динара, тешко да се може очекивати да ће се нешто значајно променити.
Иако се не зна колико би евентуално повећање могло бити, реланије је да оно, ако га буде,
достигне износ од 140 динара по радном сату, него да буде више. Дакле, уз 140 динара по
сату, коверте би биле дебље свега неколико стотина динара јер би за 160 сати минималац био
22.400 динара, за 168 сати – 23.520, за 176 сати – 24. 640, док би највиша минимална зарада, у
месецим када се ради 184 сата, била 25.760 динара.

7

