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Радници Гоше прекидају штрајк у понедељак
Извор: Танјуг
Запослени у фабрици шинских возила одлучили су да прекину петомесечни
штрајк, јер су постигли договор са купцима за које ће радити у наредном периоду
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке
одлучили су да прекину петомесечни штрајк, јер су постигли договор са купцима за које ће
радити у наредном периоду, а први радни дан биће у понедељак, када сви радници добију
новац, преноси РТС.
Постигнут је договор о исплати прве транше за запослене у висини од 30.000 динара.
Са руководством фабрике договорено је да се од продаје постоља за вагоне и плавих путничких
вагона намире сва потраживања послодавца према радницима.
Гоша је приватизована 2007. године, када је постала део компаније ЖОС Трнава из Словачке, а
у марту ове године продата је кипарској компанији "Лиснарт холдингс лимитид" за 4,2
милиона евра.
Радници фабрике су штрајковали су због неисплаћених зарада и неповезаног радног стажа.

Ружић представницима ММФ: Попис радних места са 2.000 послова
смањен на 870
Извор: Блиц
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је у разговору са шефом
Мисије Међународног монетарног фонда Џејсом Руфом да се систем јавног сектора мења из
темеља, јер је циљ да он буде ефикасан, економичан и управљив.
Министар је подсетио да су пописана радна места у јавним службама.
- Око 2.000 тренутно постојећих послова и неколико хиљада различитих радних места у јавним
службама, каталогом су смањена на око 870. Све јавне службе ће морати да ускладе своје
унутрашње организације и послове са Каталогом и ту неће бити више злоупотреба и
измишљања радних места само у сврху запошљавања - рекао је он.
Ружић је рекао да је Министарство припремило сет нацрта закона који уређују радноправне
односе и вредновање рада и систем плата у јавним службама, аутономним покрајинама и
локалним самоуправама и да је план да се они врло брзо нађу пред посланицима.
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Министар сматра да је овакав систем и правичан, јер свим запосленима у јавним службама
омогућава подједнако вредновање рада и награђивања за залагање и резултате, што ће
позитивно утицати на њихову мотивисаност и квалитет услуга.
Када је реч о максималном броју запослених у државним и локалним администрацијама, а
према последним подацима их је и за око 6.700 мање од максималног утврђеног броја.
Говорећи о плановима министар је рекао да се паралелно ради на законима и пратиећим
прописима који регулишу плате запослених у остатку система јавне управе.
- Циљ нам је да их усвојимо до краја године и тиме заокружимо и уредимо цели система - казао
је Ружић.

После више од пет месеци радници "Гоше" се враћају на посао
Аутор: М. Ђ.
После више од пет и по месеци, овог петка ће се у Фабрици шинских возила „Гоша“ за
машинама наћи радници. Исплата од по 30 хиљада динара по раднику, како је било
договорено, обављена је у четвртак, тако да је тај услов за отпочињање производње испуњен,
потврдио нам је и директор „Гоше“ Милутин Шћепановић.
- Данас су распремали фабрику, очистили хале и зграду, знате како то може да изгледа када је
толико штрајк трајао. Неки су новац примили у среду, неки у четвртак, углавном сви су
исплаћени и почињу да раде, то је најважније – каже Шћепановић.
Штрајкачи су, подсетимо, почетком недеље договорили са пословним партнерима да им уплате
10 милиона динара како би тих 30 хиљада динара могло да буде исплаћено.
Тако би требало да штрајк започет 28. марта буде окончан. Запослени у „Гоши“ су штрајка
започели пошто се неколико дана раније један од њихових колега обесио у фабричком кругу не
могавши више да трпи беспарицу и безнађе. Остаје дуг за неисплаћене зараде током
власништва словачке компаније ЖОС Трнава над овом фирмом који је сада веће око 700
хиљада по раднику. Када и како ће то бити исплаћено радницима остаје да се види.
У условима које су радници приликом преговора са полсоводством поставили почетком
штрајк, тај износ би требало да добију у 16 рата.
Држава се са своје стране обавезала да ће помоћи у решавању питања неуплаћиваних пореза и
доприноса у последње четири године власништва Словака, дуг направљен пре но што су фирму
продали кипарској компанији Лиснарт холдинг непосредно по почетку штрајка.
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Синдикат променио објашњење о пореклу средстава за поделу помоћи штрајкачима

Новац за раднике Фијата дали "анонимни донатори"
Председник Самосталног синдиката у крагујевачком Фијату Зоран Марковић потврдио је
јуче информацију коју је Данас објавио да руководство те синдикалне организације данима
већ дели новчану помоћ радницима који су летос били у штрајку, као и то да ће укупно бити
подељено до 250.000 евра.
Пише: Зоран Радовановић
Али, објашњење одакле тај новац, у ова два дана је промењено.
Док је секретар Самосталног синдиката у Фијату Саша Ђорђевић претходно тврдио да је новац
дошао из Савеза самосталних синдиката Србије, његов шеф Зоран Марковић сада, када је СССС
то демантовао, каже да су паре обезбедили "анонимни донатори".
- Наш штрајк је снажно одјекнуо и у међународној јавности, тако да од тада добијамо разне
врсте помоћи од бројних иностраних синдиката, удружења и институција. Од њих, поред свега
осталог, добијамо и новац. Имена донатора, на њихов захтев, не могу да откривам - каже
Марковић.
И док остаје неразумљиво зашто би инострани синдикати, удружења и институције хтели да
остану анонимни, Марковић тврди да је све потпуно у складу са законом.
- Новац који делимо је евидентиран и на њега плаћамо порез. До сада смо платили порез на
помоћ коју је добило 1.268 радника, о чему имамо потврду Пореске управе - наводи Марковић
који "категорички тврди да Самостални синдикат у ФЦА Србија у деоби помоћи нема подршку
ни државе ни менаџмента компаније", те да је осим од "донатора" део средстава дошао и из
синдикалног фонда који датира "још из времена Заставе".
Поновимо, међутим, да је секретар Самосталног синдиката Саша Ђорђевић колико прекјуче
изјавио за Данас да се новац дели из Штрајкачког фонда СССС-а, а да ни речју није поменуо ни
домаће ни иностране донаторе, већ само фабрички синдикат и СССС, који "сарађују и кад је
лепо, али и кад је тешко". Први човек СССС-а Љубисав Орбовић је истог дана демантовао да је
дао новац радницима Фијата, после чега је фабрички синдикат променио причу, а Орбовић је
деманти поновио и јуче.
- Не знам ништа... Не знам, стварно одакле тај новац. Али, не знам да ли знате да су синдикати
у фирмама врло моћни и да новцем који располажу деле разне врсте помоћи свом чланству. У
конкретном случају не знам шта раде, нити улазим у те појединости. Сви синдикати по
фирмама су правна лица, имају своје рачуне и надзорне одборе и самостални су у одлучивању и
деловању. Савез, у том погледу, нема никакве ингеренције над синдикалним организацијама
по фирмама и установама - оградио се Орбовић у јучерашњој изјави нашем листу.
Иначе, Самостални синдикат у Фијату месечно од чланарине има приход од око 3.000 евра, од
чега половину даје синдикалној централи, а њему остаје 1.500 евра. Толико о финансијски
"моћним" синдикатима по фирмама и установама.
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У Министарству привреде за Данас такође кажу да не знају одакле новац за помоћ радницима.
"Заиста не знамо ништа о томе. Оно што поуздано знамо јесте да наше министарство ни на који
начин није укључено у то што тренутно ради Самостални синдикат у ФЦА Србија", речено нам
је у Министарству привреде.
Повереник УГС "Независност" у ФЦА Србија Зоран Станић остаје при свом раније изреченом
ставу да је новац ривалском синдикату обезбедио менаџмент Фијата. Он признаје да је
Самостални синдикат "присвојио неки новац из Фонда солидарности" некадашње Заставине
фабрике аутомобила, али да се ту ради о "око два милиона динара, што је 10 до 15 пута мање од
износа који се тренутно дели радницима". Верује и да је прича о домаћим и иностраним
донаторима "пука измишљотина", како би се прикрио стварни "дародавац".
У управи Фијата се у складу са већ устаљеном праксом апсолутног игнорисања јавности, ни јуче
нису оглашавали.
Одакле фабричком Синдикату "на гомили" четврт милиона евра, питање је на које поузданог
одговора и даље нема.
Нови модел Б класе стиже у Крагујевац?
Производња новог модела у Фијату требало би да почне крајем 2019. или, што је вероватније,
током 2020. године. Поједини инострани медији су ове недеље пренели да би Фијатова
фабрика у Крагујевцу, поред модела "500Л", у догледно време могла да почне и производњу
новог аутомобила, који ће, према тим наводима, бити дугачак 399 центиметара, те да је
највероватније реч о моделу из "Б" сегмента. У крагујевачкој фабрици је, иначе, инсталирана
опрема управо за производњу те класе аутомобила.
- Тренутно није познато да ли се ради о европској верзији модела "фијат арго" који је раније ове
године представљен у Јужној Америци, или о "фијату 500 5 порте" или о нечем трећем. Ово би
такође могао да буде и мањи кросовер будући да је тај сегмент профитабилнији у поређењу са
класичним хечбек моделима - наводе страни медији, уз напомену да би о овоме више требало
да се зна у мају или јуну следеће године, када ће бити представљен нови план Групације Фијат
Крајслер аутомобили за период 2018-2022.

Ружић: Јавне службе да ускладе унутрашње организације
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је у разговору са
шефом Мисије Међународног монетарног фонда Џејсом Руфом да се систем јавног сектора
мења из темеља, јер је циљ да он буде ефикасан, економичан и управљив.
Пише: Данас Онлине
Министар је подсетио да су пописана радна места у јавним службама. „Око 2.000 тренутно
постојећих послова и неколико хиљада различитих радних места у јавним службама, каталогом
су смањена на око 870. Све јавне службе ће морати да ускладе своје унутрашње организације и
послове са Каталогом и ту неће бити више злоупотреба и измишљања радних места само у
сврху запошљавања“ .
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Ружић је рекао да је Министарство припремило сет нацрта закона који уређују радноправне
односе и вредновање рада и систем плата у јавним службама, аутономним покрајинама и
локалним самоуправама и да је план да се они врло брзо нађу пред посланицима.
Министар сматра да је овакав систем и правичан, јер свим запосленима у јавним службама
омогућава подједнако вредновање рада и награђивања за залагање и резултате, што ће
позитивно утицати на њихову мотивисаност и квалитет услуга.
Када је реч о максималном броју запослених у државним и локалним администрацијама, а
према последњим подацима их је и за око 6.700 мање од максималног утврђеног броја.
Говорећи о плановима министар је рекао да се паралелно ради на законима и пратиећим
прописима који регулишу плате запослених у остатку система јавне управе. „Циљ нам је да их
усвојимо до краја године и тиме заокружимо и уредимо цели система“.
Прекинули штрајк

Радници Гоше добили по 30.000 динара
Штрајкачки одбор и радници Гоша ФСВ одлучили су данас да прекину штрајк и сутра
ујутро почну да раде. Ова одлука донета је након што су свим запосленима "Гоше"
исплаћено по 30.000 динара.
Пише: ФоНет
У саопштењу за јавност они су упутили захвалност председнику Србије Александру Вучићу на
пруженој помоћи, Влади Србије, министрима Горану Кнежевићу и Александру Вулину на
подршци и ангажовању на решавању њиховог проблема.
Захвалност дугујемо и нашем руководству и пословним партнерима који су директно
омугућили почетак рада, истичу радници који се захваљују и представницима локалне
самоуправе.
Надамо се да радници Гоше ФСВ више неће долазити у ситуацију да се на овај начин боре за
своја права. На крају захваљујемо се и медијима на коректном известавању, наводи се у
саопштењу Штрајкачког добра и радника Гоше.
Одлуку о прекиду штрајка, који је трајао преко пет и по месеци радници "Гоше" донели су
пошто су купци производа те фабрике шинских возила из Смедеревске Паланке свим
запосленима исплатили прву траншу у износу од 30.000 динара.
Поред тога, са руководством фабрике је договорено да се од продаје постоља за вагоне и
путничких вагона намире сва остала потраживања радника.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић потврдио је у изјави ФоНету да је Штрајкачки
одбор данас донео одлуку о прекиду штрајка, а радници ће сутра обновити производњу.
Бивши власник "Гоше" остао је дужан радницима за неисплаћене зараде преко 600.000 динара
појединачно, због чега су запосени ступили у штрајк 28. марта, тражећи поред тога и
повезиваје радног стажа као и оверу здравствених књижица.
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