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SEDMODNEVNI ZASTOJKragujevac: Fijat obustavio
proizvodnju
FoNet
Fabrika Fijat Krajsler automobili Srbija od danas neće raditi, a proizvodnja će biti nastavljena
1. jula, izjavio je predsednik Samostalnog sindikata te fabrike Zoran Marković
KRAGUJEVAC - Kragujevčka fabrika Fijat Krajsler automobili Srbija (FCA) od danas neće raditi, a
proizvodnja će biti nastavljena 1. jula, izjavio je FoNetu predsednik Samostalnog sindikata te
fabrike Zoran Marković.
On je rekao da je sedmodnevni zastoj ranije planiran i da će proizvodnja od 1. jula biti nastavljena
uobičajenim tempom od 600 automobila dnevno, odnosno 12.000 vozila mesečno.
Marković je, meĎutim, istakao da su u sindikatu nezadovoljni nedovoljnom uposlenošću, navodeći
da to "ni za sindikate ni za zaposlene nije dobro, jer niko ne treba da se raduje neradu".
Očekujemo da u narednom periodu predstavnici kompanije i Vlada Srbije stvore ambijent za
proizvodnju novog modela, ili otvore neka nova tržišta. To je ono što očekuju i radnici i sindikat,
rekao je Marković.
On je dodao da će radnici za vreme pauze u proizvodnji primati umanjenu zaradu, koja iznosi 65
odsto standardne plate.
U skladu sa našim kolektivnim ugovorom, zaposleni na plaćenom odsustvu primaju 65 odsto plate
koju ostvaruju kada rade. Zbog toga mi i nismo zadovoljni ovakvim prekidima, bez obzira što su oni
ranije najavljeni, rekao je Marković.
Fabrika zapošljava 3.100 radnika, a još oko 2.000 radnika angažovano je u kooperantskim firmama
koje proizvode delove.
Do sada je u ovoj godini proizvedeno oko 60.000 automobila "fijat 500L".
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Poskupljenje struje diže cene u pekarama
G. Bulatović
Poskupljenje struje će po računici NBS već u avgustu direktno uticati na rast cena za 0,6 odsto, a
očekuje se da će uslediti i indirektan udar na novčanike graĎana.
Samo cena hleba ostaje ista: Pekari nemaju izbora
U Uniji privatnih pekara kažu da hleb, i pored skuplje struje, neće poskupeti od jeseni. Navode da
je za to zaslužan dobar rod pšenice i tendencija pada cena žita i brašna. Ipak, „Blic“ je kontaktirao
sa više vlasnika malih pekara, koji ne isključuju mogućnost da poskupi pecivo.
- Već su nam proizvoĎači sira koji koristimo za svoje proizvode najavili mogućnost poskupljenja od
jeseni. Ako oni poskupe, a i naši računi za struju budu viši, moraćemo bar za par procenata da
povećamo cenu peciva. Ali, o tome ćemo odluku doneti tek na jesen - saglasni su pekari.
I prodavci na pijacama veruju da će njihovi snabdevači podići nabavne cene mleka, jaja, a možda i
povrća i voća. Ugostitelji kažu da za sada o povećanju cene struje ne razmišljaju. Ni u samostalnim
trgovinskim radnjama nisu sigurni da li će na jesen povećati svoju zaradu.
- Ljudi sve manje kupuju kod nas. Ako cene dignem i za procenat, smanjiće mi se prodaja - glasno
razmišlja jedan od trgovaca sa kojima smo razgovarali.
Učešće i do 30 odsto
- Mislim da će se prvo baš pekare pojaviti sa višim cenama. Ne
mogu da prihvatim tvrdnje da ovo poskupljenje neće uticati
na povećanje ostalih cena. U prehrambenoj industriji cena
struje učestvuje u troškovima i do 30 odsto - kaže za „Blic“
agrarni stručnjak Milan Prostran.
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ISTRAŽUJEMO Za pristojan život plata 99.000 dinara
Suzana Lakić, Gorica Avalić, Vladimir Lojanica
Za pristojan život u Srbiji zaraĎuje tek 177.000 ljudi ili 2,3 odsto naše populacije. Ostali žive ispod
granice pristojnog života, ne odlaze na zimovanja, letovanja, u bioskop, restorane...

(+) Kliknite za uvećanje

Za život dostojan 21. veka jednoj četvoročlanoj porodici potrebno je, uključujući godišnje
troškove, 197.699 dinara mesečno u proseku ili 4,4 prosečne plate u Srbiji, pokazuje računica
„Blica“.
Svaki od roditelja bi morao da zaraĎuje po 98.862 dinara mesečno ili 1.650 evra ukupno. Ovaj iznos
je prosečnom graĎaninu Srbije nedostižan, iako je za 1.350 evra manji od 3.000 evra, koliko su
Austrijanci ovih dana izračunali da je za normalan život mesečno potrebno samo jednom njihovom
žitelju.
Sa nepunih 200.000 dinara mesečno ili fantastičnih 2,4 miliona dinara (19.800 evra) godišnje
porodica u Srbiji sa dva Ďaka može da plati sve račune, koji uključuju i 6.000 dinara za troškove
četiri mobilna telefona, ali i hranu, školski pribor, ekskurzije...
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U računicu je uključeno letovanje, zimovanje, odlasci u restorane, aktivniji društveni život, te
prosečan kredit u Srbiji od 250 evra mesečno.
Realnost
U Privrednoj komori Srbije izračunali su da je potrošnja hrane u 2014. bila u padu. Trošimo manje
hleba, peciva, mleka, šećera, voća i povrća. Prosečan račun u prodavnici pao je sa nepunih 600
dinara na 300. U Uniji poslodavaca Srbije navode da su pojedinačni pazari u trgovini od 2008. opali
za 30,4 odsto.
Tu su i troškovi jednog automobila, koji samo za gorivo u proseku dostignu 100 evra, što je čak
1.200 evra godišnje.
Po zvaničnoj statistici, tročlanoj porodici treba 67.050 dinara. U Ministarstvu trgovine kažu da su
potrošačku korpu kojom je definisan ovaj iznos pravili prema navikama potrošača i da je to
objektivan pokazatelj potrošnje. MeĎutim, ako malo bolje pogledamo ovu računicu, to bi značilo
da dnevno u proseku jedemo sedam grama junećeg mesa, 40 grama svinjskog, jedan list praške
šunke, tri grama kačkavalja, manje od jednog jajeta...
- Sadržaj potrošačke korpe je nerealno mali. Po toj računici za mesec dana, roditelji i dvoje dece
mogu sebi da priušte jedva dva pileta. Brine i to što ova nedovoljna korpa košta više od 67.000
dinara, a da ni takvu sebi ne može da priušti većina graĎana - kaže Vera Vida, predsednica Centra
za zaštitu potrošača.
Gordana Knežević, trgovac iz Užica, zaraĎuje manje od toga i, kako kaže, „odriče se svega i
svačega“.
- Kako i ne bi kada suprug i ja zajedno zaradimo 45.000 dinara mesečno. Starija ćerka je završila
osmi, mlaĎa treći razred i štedimo na svemu, osim na njima. Ove godine ćemo u Čanj na letovanje,
a prethodni put smo bili na moru pre tri godine. Jeftino smo iznajmili neki smeštaj pa se nadamo
da ćemo u aranžmanu „paradajz turista“ moći da proĎemo sa 400 evra. Sigurno nećemo putovati
automobilom jer je star 25 godina - priča Kneževićeva za „Blic“, za koju su večere u restoranima,
kako kaže, misaona imenica.
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Prekid proizvodnje u "Fijatu" do 1. jula
Kragujevčka fabrika "Fijat Krajsler automobili Srbija" neće raditi, a proizvodnja će biti nastavljena
1. jula, izjavio je "Fonetu" predsednik Samostalnog sindikata te fabrike Zoran Marković.
Marković je rekao da je sedmodnevni zastoj ranije planiran i da će proizvodnja od 1. jula biti
nastavljena uobičajenim tempom od 600 automobila dnevno, odnosno 12.000 vozila mesečno.
Marković je, meĎutim, istakao da su u sindikatu nezadovoljni nedovoljnom uposlenošću, navodeći
da to "ni za sindikate ni za zaposlene nije dobro, jer niko ne treba da se raduje neradu".
Očekujemo da u narednom periodu predstavnici kompanije i Vlada Srbije stvore ambijent za
proizvodnju novog modela, ili otvore neka nova tržišta. To je ono što očekuju i radnici i sindikat,
rekao je Marković.
Dodao je da će radnici za vreme pauze u proizvodnji primati umanjenu zaradu, koja iznosi 65 odsto
standardne plate.
U skladu sa našim kolektivnim ugovorom, zaposleni na plaćenom odsustvu primaju 65 odsto plate
koju ostvaruju kada rade. Zbog toga mi i nismo zadovoljni ovakvim prekidima, bez obzira što su oni
ranije najavljeni, rekao je Marković.
Fabrika zapošljava 3.100 radnika, a još oko 2.000 radnika angažovano je u kooperantskim firmama
koje proizvode delove.
Do sada je u ovoj godini proizvedeno oko 60.000 automobila "fijat 500L".

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/udovicki_prva_otpustanja_od_septembra_.4.html?news_id=303741

Analiza Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ukazala na viškove u zdravstvu, policiji i
pravosuđu

Udovički: Prva otpuštanja od septembra
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Broj zaposlenih i troškovi rada u zdravstvu u Srbiji jedni su od najviših u Evropi, a nisu ispraćeni
rezultatima, pokazala prva analiza rada javnog sektora
AUTOR: B. CVEJIĆ Beograd - Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori
Udovički najavila je juče da će prva otpuštanja u javnom sektoru početi već od septembra. U prvoj
fazi, radi konsolidacije finansija, neophodno je da se državna uprava smanji za 9.000 zaposlenih, a
da bi do kraja godine u javnom sektoru trebalo da bude 20.000 ljudi manje.
To se ne mora postići samo otpuštanjem, već se računa i na prirodni odliv i
dobrovoljni odlazak iz službe, rekla je Udovički na jučerašnjem predstavljanju publikacije
"Kvartalni monitoring".
Podaci i procena koju je ministarka iznela proističu iz studije koja je obradila
strukturu i broj zaposlenih, troškove i efikasnost rada u javnom sektoru, što je prva analiza takve
vrste uraĎena u Srbiji.
Najveći potencijal za uštede i unapreĎenje efikasnosti u državnom sektoru, pokazalo
je istraživanje Ministarstva, nalazi se u oblastima zdravstva, policije i pravosuĎa, a potom i
odbrane. U sektorima obrazovanja i javne administracije, s druge strane, prostora za uštede nema,
ali je zato u ovim resorima neophodno povećati efikasnost rada, pokazuje analiza objavljena u
ponedeljak na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.
Kako se navodi, broj zaposlenih u javnom zdravstvu Srbije na 100 stanovnika i troškovi
rada u ovom sektoru u odnosu na BDP jedni su od najviših u Evropi, ukoliko izuzmemo skandinavske
zemlje. Posmatrano u odnosu na BDP, Srbija na zarade u zdravstvu troši tri odsto, a ukoliko se
posmatraju ukupna izdvajanja društva na zdravstvo, uključujući i plaćanja od strane stanovništva,
Srbija troši 10,6 odsto BDP-a, što je stavlja u rang sa najrazvijenijim zemljama Evrope.
- Ovako visoka izdvajanja na zdravstvo, nažalost, nisu propraćena rezultatima, s
obzirom na to da se Srbija nalazi pri dnu evropske lestvice po kvalitetu zdravstvene zaštite,
ostavljajući iza sebe samo Crnu Goru, BiH i Rumuniju. Ovo je nalaz Evropskog istraživanja koje
meri generalni kvalitet zdravstvenih usluga i zdravstvenog sistema - navodi se u analizi
Ministarstva.
Što se tiče sektora policije, dodaje se, velike uštede su moguće i u kratkom roku, bez
strukturnih reformi. "MUP Srbije već radi na smanjivanju rashoda za zarade tako što u novom
zakonu preciznije definiše poslove i pojam policijskih službenika. Ovim se proširuje broj onih
službenika koji će imati status državnog službenika, bez beneficija koje nosi status policijskog
službenika", ukazuje se u analizi. Rashodi za zarade u sektoru policije u Srbiji iznose 1,4 odsto BDPa, što je dvostruko više od proseka cele EU. Razlozi za visoke rashode zarada leže kako u visokom
broju zaposlenih, tako i u visokom prosečnom trošku po zaposlenom, ocenjuju u Ministarstvu koje
vodi Kori Udovički.
Prema njihovim navodima, pravosuĎe, troškovno gledano i poredeći se sa evropskim
zemljama, ima veoma slične karakteristike kao i sektor policije. Ukupni rashodi za pravosuĎe
iznose 0,8 odsto BDP-a, što je dvostruko više i od proseka novih članica EU i od proseka cele EU. Što
se tiče broja zaposlenih u sektoru pravosuĎa, analiza pravosuĎa koju je sprovela Svetska banka
pokazuje na primer da Srbija ima znatno više sudija na 100.000 stanovnika u odnosu na većinu
evropskih zemalja, ali manje od Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Grčke. Broj zaposlenih
sudija u Srbiji je u 2014. iznosio 41 na 100.000 stanovnika, što je za 16 sudija više od prosečne
vrednosti posmatranih zemalja.
U sistemu lokalne samouprave, takoĎe, postoji značajan prostor za uštedu, što je
utvrĎeno kako na osnovu poreĎenja broja zaposlenih meĎu opštinama u Srbiji, tako i u odnosu na
normu propisanu Zakonom o odreĎivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji iz
2009. godine. "Samo svoĎenjem broja zaposlenih na pomenutu zakonsku normu - četiri zaposlena
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na 1.000 stanovnika, u svim jedinicima lokalne samouprave koje su iznad propisanog maksimuma,
broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi bi se smanjio za 10 odsto", navodi se u analizi.
Mala administracija
Prema analizi Ministarstva državne uprave, republička administracija, a naročito
državna uprava, nije predimenzionirana, "već je po svemu sudeći mala, što delom objašnjava
nedostatak kapaciteta koji kao građani svi osećamo". Prostor za uštede u ovom sektoru, navode,
nije značajan, ali je neophodna reorganizacija državne uprave.
BDP Srbije tri puta manji od proseka EU
Deo BDP-a koji se u odnosu na zemlje Evropske unije u Srbiji izdvaja za neki sektor ne
govori mnogo o ulaganju, jer je bruto društveni proizvod Srbije tri puta manji od proseka EU.
Posmatrano po zemljama članicama, razlika je daleko veća. Primera radi, Srbija je u 2013. imala
BDP od 45,5 milijardi dolara, Hrvatska 57,9 milijardi, Slovenija 47,9 milijardi. Među manje
razvijenima je i Grčka sa BDP-om od 242 i Portugal sa 227 milijardi, ali zato Nemačka ima 3.730
milijardi dolara, Britanija 2.678, Francuska 2.806, a Italija 2.149 milijardi dolara.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pomoc_ceka_delegaciju_mmfa_.55.html?news_id=303776

Razgovor predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovanja sa premijerom Aleksandrom
Vučićem završen bez konkretnog dogovora

Pomoć čeka delegaciju MMF-a
AUTOR: V.A.

Beograd - Razgovor premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima reprezentativnih sindikata
obrazovanja završen je bez konkretnog dogovora. Vučić je ponovio raniji stav da će prosvetni
radnici biti prvi koji će osetiti boljitak, ali nije rekao ni koliku pomoć možemo da očekujemo, niti
kada će ona biti isplaćena, izjavila je za Danas Jasna Janković, predsednica Unije sindikata
prosvetnih radnika.
- Vrlo sam nezadovoljna ishodom sastanka. Oni su nas zvali na razgovor, a ispalo je da smo došli u
vladu da bismo se prošetali po kišnom danu i popili kafu. Vučić se zbog obaveza kratko zadržao na
sastanku, a najveći deo vremena smo razgovarali sa ministrima prosvete i državne uprave i lokalne
samouprave - SrĎanom Verbićem i Kori Udovički - kaže Jankovićeva.
Ona navodi da su sindikati dobili obećanje ministarke Udovički da će nacrt zakona o platnim
razredima biti obelodanjen u prvoj polovini jula, kada će se sprovesti i neformalna javna rasprava.
Jankovićeva podseća da su sindikati obrazovanja poslali u više navrata svoje predloge, ali da dosad
nisu pozvani da se uključe u radnu grupu koja priprema pomenuti zakon.
- Prosveta je ureĎen sistem, u kojem svako dobija platu prema vrsti stručne spreme. U obrazovanju
nema problema, nas zanima gde ćemo biti u odnosu na druge korisnike budžeta - navela je
Jankovićeva, ocenjujući da posle podele Ďačkih knjižica prosvetni radnici odlaze na raspust "bez
ideje šta bi moglo da se desi naredne školske godine".
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I Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije nezadovoljan je ishodom
jučerašnjeg razgovora.
- Vučić je obećao neku pomoć u poslednjem kvartalu ove godine, ali se ništa neće znati dok ne
proĎe poseta delegacije MMF-a, koji u Srbiju dolaze 18. avgusta - ističe Brajković za Danas.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sirotinji-zbog-poreza-plene-imovinu-tajkunima-dele-ukore

Сиротињи због пореза плене имовину, а
тајкунима деле укоре
Средином овог месеца Пореска управа Србије објавила је листу највећих пореских
дужника. Како време пролази, тако и та листа изазива мање занимања јавности. Из
године у годину ту се
Најлакше је узети ономе ко мало има
појављују имена старих предузећа, па листа подсећа на некакав каталог привредне изложбе из
самоуправног доба. Али, у неколико претходних објава ту се штошта изменило, посебно на
листи нај-пореских неплатиша у категорији активних предузећа. Ту је све више нових фирми
чије су газде познате. Прво су били чувени привредници-тајкуни па су онда као селебрити
красили стране таблоида, а многи су се после преселили на странице црне хронике. Данас
„красе“ и листу Пореске управе, с дуговима који се мере милионима динара. Могу да се стиде
и ником ништа.
С друге стране имамо грађане који у односу на поменут екипу дугују неколико десетина
хиљада динара. Према њима су порезници знатно строжи и после поступка следи принудна
наплата. Грађани тако оправдано стичу утисак да немају једнак порески третман, а порески
стручњаци сматрају да је за све најкривља сама Пореска управа Србије: требало је да наплати
дуговања док су још била мала. Овако, дужници увећавају дуг и надају се опросту или
репрограму.
У најмању руку је чудно то што су успешни бизнисмени, звани тајкуни, у врху листе. Ту је
већински власник предузећа „Милна Благојевић“ из Смедерева, новосадског „Албуса“ те
фабрике дуванских прарађевина „Монс“ Предраг Ранковић Пецони. Он укупно дугује 2,1
милијарде динара. Потписао је уговор о репрограму па остаје да се на наредним списковима
види колико ће га поштовати. Међу познатим дужницима је и син бизнисмена Мирослава
Мишкоивића. Маркова фирма дугује 910 милиона динара, а он није још стигао да направи ни
репрограм и почне да плаћа.
„Фармаком” има порески дуг од 525,60 милиона. У дужнике из тајкунског лобија спадају и
произвођач врата и прозора „Вујић” Ваљево с 365,10 милиона. Изгледа да је неплаћање
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пореза ушло у моду јер је међу рекордерима и модна кућа „Зекстра група”. Њихов газда
Драган Ђурић је и у управи ФК „Партизн”, а дугује 319,95 милиона… „Дунав група агрегати”
Душана Боровице дугује 516,19 милиона. Није изостао ни „Верано моторс”, који се везује за
име Милије Бабовића – 119,64 милиона.
Порезници очигледно нерадо наплаћују порез поменутим неплатишама.
Али медијима се често јављају грађани којима се плени имовина и штошта распродаје због
дуга који је неколико стотина динара па и нижи од тога. То раде судски извршитељи у
државној служби, наплата неплаћеног пореза није у надлежности приватника. Држава показују
велику дозу ажурности када су у питању грађани и њихова дуговања од неколико хиљада
динара. Исти третман имају и мала предузећа и предузетници. Њима се ни динар не опрашта:
морају да плате све, с припадајућом затезном каматом, која износи 16 одсто годишње.
Осим пореза, грађани редовно плаћају и прекршаје што обавезе нису измирили на време, а
казне се крећу од 5.000 до 50.000 динара. Ко им је крив када се нису на време обогатили и
тако постали недодирљиви за порезнике.
Следећи пример баш објашњава колико обични грађани и предузетници имају мање права од
тајкуна.
– Баш сам недавно имао случај да је једном грађанину потраживан през од 12.000 динара, а
испоставило се да је грешка – каже порески стручњак Ђерђ Пап. – Порезници су били врло
ревносни да то наплате.
Д. Вујошевић
Газде чекају олакшице
Ђерђ Пап напомиње да се многи који не плаћају порез добро сећају да је у неколико наврата
било репрограма дуга, отписивања дела камата и сличних акција. Зато многи бизнисмени не
журе с плаћањем пореза, надајући се новим олакшицама. Истина, код већине дуговања већих
компанија порески дугови су покривени имовином. То је нешто као хипотека коју банке
узимају за обезбеђење кредита.
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