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КГ:Трећи дан без "фијата" са траке
Извор: Бета
Крагујевац -- Око 2.000 радника из производње из две смене у "Фијат Крајслер аутомобили
Србија" у Крагујевцу је трећи дан у штрајку.
Радници траже од послодавца повећање зараде, реорганизацију, исплату бонуса ефикасности
за 2016. годину и покриће трошкова превоза када се ради ван стандардног радног времена.
"Радници који штрајкују на својим радним местима у производним целинама одлучни су да
истрају до испуњења захтева", рекао је Бети председник Самосталног синдиката у тој фабрици
Зоран Марковић.
Он је навео да се послодавац од почетка штрајка није огласио поводом захтева радника, нити је
позвао синдикат на преговоре.
"Инспекција рада је 26. јуна наложила послодавцу и синдикату да наставе преговоре како би се
споразумно нашло решење за настали спор. Послодавац није поступио по том решењу", рекао
је Марковић.
У Савезу самосталних синдиката Крагујевца су јуче саопштили да је за испуњење главног
захтева радника да се повећа бруто износ основице зараде са 38.000 на 45.000 довољно 0,5
одсто профита који ФЦА остварује у Србији.

Настављен штрајк у „Фијату“
Аутор: Б. Карталовић
Синдикат израчунао да повећање плате за 60 евра износи свега 0,5 одсто профита италијанске
компаније
Крагујевац – У други дан генералног штрајка у „Фијату“ ушло се са рачуницом Самосталног
синдиката да би повећање плате, што је један од основних захтева радника, италијанску
компанију у Србији коштало свега 0,5 одсто профита.
Зато је Самостални синдикат, под чијим је окриљем протест у Крагујевцу започео у уторак,
позвао менаџмент компаније „Фијат-Крајслер аутомобили Србији“ да изађе у сусрет
радницима, будући да, како наводе у свом саопштењу, производња и доходак не би много
трпели.
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Непријављени радници бежали са градилишта од инспекције
Извор:Танјуг
Инспекција рада открила да је од 1.134 затечена радника, њих 181, односно 16 одсто, радио без
уговора, а због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори су поднели 26
прекршајних пријава
Инспекција рада је током појачаних контрола на градилиштима у Србији претходих дана
открила да је од 1.134 затечена радника, њих 181, односно 16 одсто, радио без уговора о раду и
пријаве на обавезно социјално осигурање, док је стотинак њих побегло са градилишта
приликом доласка инспекције, саопштено је данас из Министарства за рад.
Контролама је било обухваћено 247 послодаваца, а због утврђених прекршаја у области радних
односа инспектори су поднели 26 прекршајних пријава, издали два прекршајна налога, а
донели су и 67 налога за отклањање утврђених неправилности.
У области безбедности и здравља на раду инспектори су поднели 12 захтева за покретање
прекршајног поступка, донели су 49 решења са налозима за отклањање утврђених недостатака,
као и 14 решења о забрани рада на месту рада због непосредне угрожености безбедности и
здравља запослених, наводи се у саопштењу.
Током надзора инспекције рада откривено је и пет нерегистрованих субјекта који су се бавили
извођењем грађевинских радова - три на територији Зајечарског и два на територији
Шумадијског округа.
Инспектори су одмах донели пет решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да
одмах покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље
обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.

Захтев произвођача: Малина бар 1,83 евра
Аутор:Е. В. Н.
Грађани који се баве узгојем "црвеног злата" на протесту најавили блокаду путева и хладњача.
Окупљивачима дали рок да до 7. јула повећају цену
КЉУЧА око малине и ове године. Малинари су у среду на протесту у Ариљу најавили да ће 7.
јула блокирати све путеве до откупних места и хладњача, ако држава не реагује и утиче да се
откупна цена повећа на 1,83 евра, односно 250 динара за килограм.
Колико је "вруће" међу малинарима, најбоље показује и инцидент који се догодио у Ариљу,
када је дошло до кошкања произвођача и откупљивача. Реаговала је и полиција и брзо смирила
страсти.
На протесту су произвођачи најавили радикалније акције. Захтевају успостављање тржишне
вредности "црвеног злата", у сезони када малине, због временских неприлика, неће бити
довољно да се напуне хладњаче. За 1. јул заказан је састанак у Влади Србије са министрима
пољопривреде и трговине. Кажу да ће инсистирати да хладњачари до 7. јула прихвате цену од
250 динара, а у супротном уследиће излазак на улице са механизацијом.
- Блокираћемо саобраћајнице и хладњаче - став је малинара изречен са говорнице у центру
Ариља. - Тражимо и смену Рада Љубојевића, власника фирме "Сирогојно компани" са места
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председника Привредне коморе Ужица и трећег по величини извозника малине, јер је он у
сукобу интереса.
Испред Асоцијације малинара Добривоје Радовић је рекао да је велики проблем потписивање
уговора са откупљивачима и да малинаре неће претворити у "политичаре". Уз то, он је
затражио да проблем реши председник државе Александар Вучић.
- Очекујемо цену од 1,83 евра - казао је Радовић. - Мачва је продавала малину по цени од 120
динара. Ако се не постигне договор до 3. јула, па да цена буде 1,83 евра, биће све блокирано у
Србији. Једна француска компанија понудила је 158 динара за килограм, али узалуд када су
произвођачи са југа Србије већ продали део малина по ценама од 80 до 120 динара.
Међу произвођачима који су били у Ариљу, дошли су малинари из Ужица, Бајине Баште,
Пријепоља, Косјерића, Пожеге и Нове Вароши. Протеста је било и у Пријепољу. Тамо за
килограм малине добијају 130 динара.
- Ове године малину у Полимској долини "тукле" су разне непогоде, од снега, мраза и ниских
температура, па све до недавног града, међутим, ништа је није уништило као што је ниска
овогодишња откупна цена - сматрају произвођачи овог јагодичастог воћа.
ПРОСИПАЛИ НА АСФАЛТ
МАЛИНАР Незир Брајанац из Велике Жупе, надомак Пријепоља, под засадом малине има
скоро два хектара. Незадовољан тренутном ценом током протеста он је просуо неколико гајби
малина на пут и том приликом казао да је ово слика и прилика државе у којој живимо.
- У гајбу малине стане око 2,2 килограма, цена радне снаге, односно, берача износи 80 динара,
половину од тога, од остатка треба да платим репроматеријал и да нешто и зарадим - истакао је
револтирани Брајанац. - Са овом ценом, међутим, осуђени смо на пропаст.
УВОЗ УНИШТАВА
ПРЕДСТАВНИЦИ малинара подсетили су да је Србија извезла 90.000 тона малине прошле
године, а увезла малину из 25 држава. Иначе, просечна цена малине прошле године била је 313
динара. Малина сад већ доста подбацује, а то се види ових дана у засадима широм западне
Србије. Плод споро дозрева па је прилив у хладњаче смањен, а то даје наду да ће у наредним
данима бити времена да се цена коригује. То се већ дешава, уочи протеста, хладњачари су у
Ариљу откупну цену повећали са 100 на 163 динара.

Крагујевац: Минималац нам не храни децу
Аутор:М. Луковић
Наставља се генерални штрајк радника фабрике "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у
Крагујевцу
НИ другог дана генералног штрајка радника "Фијатове" фабрике аутомобила нема јасних
назнака да ли ће и када ће почети преговори с руководством компаније о решавању радничких
захтева. Производња аутомобила у крагујевачкој фабрици је стала, а радници тврде да ће
обустава рада трајати све док им се не испуне захтеви. Кључни је повећање плата, јер
минималац, који како кажу, већина носи кући, не могу да исхране породице.
Из Савеза самосталних синдиката Крагујевца позвали су руководство "Фијата" да се одрекне 0,5
одсто профита и тако испуни повећање бруто износа основице зараде са 38.000 на 45.000
динара.
- Захтев за повећање бруто основице од 7.000 динара, односно 57 евра по раднику, на
годишњем нивоу, за 2.000 радника који су у штрајку, чини износ од 1.371.000 евра - пише у
саопштењу тог синдиката. - Како је "Фијат" извезао лане аутомобила у вредности од 1,07
милијарди евра, да бисте испунили захтеве радника довољно је да одвојити 780. део новца
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оствареног од продаје. То је 0,5 одсто од профита, ако претпоставимо да је профит око 20 одсто
од оствареног извоза.
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић каже да пословодство својом пасивношћу
крши закон о штрајку и угрожава компанију. Он напомиње да радници остају при својим
захтевима и да неће наставити производњу. На потезу је, каже, пословодство фабрике.
- Упутили смо још једно писмо челницима фабрике и чекамо њихов одговор. На наше позиве
упућене у последњих неколико дана нико од руководећих људи фабрике није реаговао. Ми
настављамо генерални штрајк и очекујемо наставак преговора око решавања проблема поручује Марковић.
Проблеми су почели када је прошле године из крагујевачке фабрике аутомобила отпуштено
око хиљаду радника а обим посла остао исти. Запослени много више раде и траже да се за то
додатно ангажовање адекватно и награде.
Зоран Марковић
- Преговори о овим захтевима са пословодством су почели почетком године. После низа
састанака, речено нам је да ће пословодство крагујевачке фабрике након консултација са врхом
"Фијата" дати одговор до 21. јуна. То се није десило, нити је било одговора после два штрајка
упозорења. Радници су зато одлучили да ступе у генерални штрајк - појашњава Марковић.
РАДЕ САМО СЛУЖБЕНИЦИ
КАКО кажу у штрајкачком одбору, рад је обуставило 2.150 производних радника, док
службеници нису у штрајку. У "Фијату" је запослено 2.460 људи.
Производња стоји у погонима Пресерај, Каросерија, Лакирница и Монтажа. У последња два
дана са трака није сишао ниједан "фијат 500 Л", а иначе се у две смене произведе 440 возила.

Кабловима до радних места
Аутор:С.БАБОВИЋ
У Крушевцу ниче немачка фабрика "Кромберг и Шуберт". Планирају да запосле 2.500 људи
ГОДИНУ дана након потписивања важних уговора о инвестицији немачке фабрике за
производњу ауто-каблова "Кромберг и Шуберт", на месту где би то улагање требало да се
конкретно реализује тренутно је огромно градилиште.
Приликом обиласка градилишта, Немци су председника Србије Александра Вучића упознали
са својим плановима.
- У наредних четири до пет година уложићемо око 30 милиона евра, а наш план је да у том
периоду упослимо 2.500 људи - рекао је Данијел Вилтшер, пројектни менаџер компаније
"Кромберг и Шуберт". - Конструкција би требало да буде завршена ове године. Почетком 2018,
упослићемо 300, а до краја наредне године 600 радника.
Председник Вучић напомиње да се воде разговори да цифра од 2.500 упослених у
аутомобилском гиганту не буде и коначна, односно да се додатно ангажује још око 1.500
радника. За сада, интензивно се гради 18.000 квадрата производне хале, која ће представљати
једну од највећих у Србији. Ангажоване су домаће грађевинске фирме. Кашњења - нема.
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Протест наставника средњих стручних школа
Пише: В. А.

Чланови Форума средњих стручних школа Београда најавили су за данас у 11 сати протест и
перформанс у парку Мањеж, преко пута Министарства просвете, како би исказали
незадовољство уписном политиком у средње школе.
Председник Форума Милорад Антић каже за Данас да ће представници тог синдиката тражити
хитан пријем код министра просвете Младена Шарчевића како би се уважиле примедбе
појединих средњих стручних школа. Он истиче да Министарство мора да води рачуна о
средњем стручном образовању и да су захтеви школа за отварање појединих профила у складу
са интересима родитеља, ученика и привреде, те да не стоје оцене да се наставници боре за
своја радна места.
Представници неколико средњих стручних школа указали су на проблеме на недавној
конференцији за новинаре, након чега је уследио састанак са челницима Министарства
просвете, али помака до сада није било. Антић верује да још има времена да се одобри упис на
неке образовне профиле, за које влада интересовање и деце и привреде, наводећи пример
Техничке школе из Железника, којој није одобрено да упише једно одељење смера
администратор рачунарских мрежа, иако школа има кадровске и техничке услове и
верификована је за то занимање. Примедбе имају и наставници Средње школе у Барајеву у
којој је лане уведен образовни профил комерцијалиста, а ове године је без образложења
укинут.
Незадовољни уписном политиком су и запослени у Техничкој школи у Обреновцу, Правнопословној, Туристичкој, али и Музичког школи "Мокрањац", која је ове године остала без
етномузиколошког смера.
Данашњи протест подржаће и представници Синдиката радника у просвети Србије,. чији је
члан Форум средњих стручних школа Београда.
Министар просвете Младен Шарчевић раније је изјавио да критике плана уписа у средње
школе нису вођене интересима деце, већ парцијалним интересима. Он је објаснио да се
Министарство приликом прављења плана уписа руководило критеријумима броја осмака,
реализацијом прошлогодишњег плана уписа, стратешким опредељењима, захтевима тржишта
и потребом да коначно будемо рационални.
"Ниједно дете неће бити оштећено. Критике су углавном због страха од губитка посла, али не
треба да брину. Школе постоје да би се деца образовала и то образовала за оно што би требало
да раде. Гледали смо која су суфицитарна занимања међу незапосленима и шта треба
привреди. Сада би сви нешто мењали, али онда од реформе не би било ништа", поручио је
министар.

Захтевају исплату једнократне помоћи
Пише: Н.Ковачевић
Радници ЈКП „Биоктош“,који су чланови Независног синдиката, организовали су јуче
једночасовни штрајк упозорења, током кога су захтевали од пословодства и локалне
самоуправе да запосленима у том предузећу исплате једнократне помоћи у износу минималне
зараде.
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Стаменко Новаковић, председник тог синдиката, истако је да се тражи поштовање анекса
Посебног колективног уговора који је Влада Србије, након како је рекао остварених уштеда у
буџету после смањења плата у јавном сектору и пензија, у договору са синдикатима комуналне
делатноисти прихватила и објавила у Службеном гласнику, а који је ступио на снагу у априлу
ове године.
- Анексом је предвиђена исплата једнократне солидарне помоћи свим запосленима у
комуналним делатностима у висини минималне цене раде, а то је износ од 22.620 динара,
рекао је Новаковић и навео да ће у „Биоктошу“, предузећу који, између осталог, брине о
хигијени града, уколико не буде удовољено захтеву, бити организован генерални штрајк.
Он је додао да су представници синдиката свих градских комуналних предузећа више пута
разговарали са челницима градске власти, али да договор није постигнут.
- Исплата ни на који начин неће угрозити пословање „Биоктоша“, јер је у 2016. години
предузеће пословало позитивно са око 40 милиона динара. За исплату помоћи је потребно
вишеструко мање новца и то не би узроковало повећање цене наших комуналних услуга, тврди
Новаковић и објашњава да је, од укупно 230 запослених у том предузећу, рад на један сат
прекинуло њих 130.
Наводећи да су зараде запослених у том предузећу знатно испод републичког просека, односно
да перач улица, гробар или радник који износи смеће зарађује од 33.000 до 35.000 динара са
накнадама за топли оброк и минули рад, он је додао да би та исплата на кратко ублажила
тешко материјално стање ужичких комуналаца.
Новаковић је обакснио да су радници штраком упозорења позвали директора да предузме мере
како би се исплатила та помоћ, шо угледу на друге градове, попут Београда, Ниша, Кладова и
других.
- Радници у нашим јавним предузећима нису у тешком материјалном положају, редовно
примају плату и све накнаде. Сачекачемо неколико месеци како бисмо утврдили колико новца
морамо да издвојимо за отпремнине радника који ће остати без посла, због рационализације у
јавном сектору града, као и то које инвестиције су планиране до краја ове године. Након тога,
уколико добијемо јасно тумачење, можемо да исплатимо део или цео износ те помоћи само
оним запосленима чије су плате најниже, рекао је за локалне медије градоначелник Тихомир
Петковић и додао да је градска власт омогућила ЈКП „Биоктош“ да у градски бужет уплати
половину остварене добити, уз обавезу да тај новац искористи за инвестиције.
Вишак у јавном сектору
У градској администрацији, јавним предузећима и установама, како је рекао градоначелник,
запослено је 1.365 радника на неодређено време и њих 140 који су ангажовани на одређено
време, али ће, додао је, на основу одлуке Министарства за државну управу и локалну
самоуправу, до краја године без посла остати 100 радника у ужичком јавном сектору.

Производња "фијата 500л" пала са 440 на 0 комада дневно
Пише: З. Радовановић
БРОЈКА: Испуњење захтева би коштало 780. део извоза Фијата из Србије
У компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија настављен је јуче започети генерални штрајк,
те је у крагујевачкој фабрици трећи дан заредом у потпуности обустављена производња свих
верзија модела "Фијат 500Л".
- До штрајка, из фабричких погона ФЦА Србија дневно је излазило 440 готових аутомобила.
Према информацији Штрајкачког одбора, у ФЦА Србија рад је обуставило 2.150 од укупно
2.460 радника, тако да само службеници не штрајкују.
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Упркос налогу Инспекције рада да менаџмент ФЦА Србија мора да поштује Закон о штрајку,
што подразумева и стални контакт са представницима радника, пословодство те компаније до
јуче иза поднева није се одазивало на позив фабричког огранка Самосталног синдиката да
започну преговоре о захтевима запослених који између осталог траже повећање основне плате
са 38.000 на 45.000 динара.
Руководство СССС у Крагујевцу јавно је јуче позвало Фијат да се одрекне 0,5 одсто профита који
остварује у Србији и испуни главни финансијски захтев радника за повећање износа основице
зараде са 38.000 на 45.000 динара. Позвали су "и доносиоце одлука у Србији, која је власник 33
посто капитала у овом предузећу, да их подрже у доношењу овакве одлуке".
- Захтев за повећањем бруто износа основне зараде за 7.000 динара по раднику или око 57 евра,
на годишњем нивоу за око 2.000 радника који су у штрајку, чини износ од 1.371.000 евра. Како
је Фијат у 2016. години, према подацима Народне банке, извезао возила у износу од 1,07
милијарди евра, за испуњење захтева радника је потребан 780. део новца оствареног од продаје
или око 0,5 одсто од профита, ако претпоставимо да је профит око 20 посто од оствареног
извоза - наводи се у обраћању синдиката.

Штрајк у Фијату блокирао производњу
Пише: Фонет

У компанији Фиат Крајслер аутомобили (ФЦА) у Крагујевцу данас је настављен генерални
штрајк започет јуче, а и даље су заустављене производне линије и прекинута продукција
модела 500Л.
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић изјавио је ФоНету да радници настављају
протест на својим радним местима и да очекују почетак преговора са послодавцем.
Још увек немамо никаквих информација од послодавца о почетку преговора и штрајк се
наставља до испуњења наших захтева или потписивања споразума са руководством. У штрајку
учествује 90 одсто радника у првој и другој смени, рекао је Марковић.
Према нејговим речима, у синдикату сматрају да је неопходно да се у решавање овог проблема
укључи и држава Србија која у власништву капитала крагујевачке фабрике има 33 одсто.
Нису у питању само радници у компанији, већ не ради ни фабрика, а то значи да не раде ни
кооперанти. С обзиром да је ФЦА највећи српски извозник, сваки дан нерада у фабрици кошта
и државу јер умањује њен извозни потенцијал, истиче Марковић.
ФЦА је, у прва четири месеца 2017. године, остварила извоз вредан 382 милиона евра, а већ
годинама је убедљиво највећи српски извозник, па би сваки дужи прекид производње могао
нанети велику штету фабрици, али и буџету Србије јер њено учешће у БДП износи три одсто,
сматрају у синдикату.
Синдикат ФЦА тражи повећање основних зарада са 38.000 на 45.000 динара бруто, бољу
организација рада која би смањила преоптерећеност радника, исплату бонуса за 2016. годину и
надокнаду трошкова превоза за запослене који су ангажовани ван стандарног радног времена.
Уговор Владе Србије и италијанског Фиата о заједничкој инвестицији вредној 1,2 милијарде
евра потписан је 2008. године, а пројектовани капацитет је 300.000 возила годишње.
Међутим, због кризе на светском тржишту аутомобила и смањене производње, фабрика у
Крагујевцу је прошле године отпустила око 1.000 радника и укинула трећу смену од када је и
почела другачија организација рада која је додатно оптеретила преостале запослене.
Прошле године када је у ФЦА било више запослених произведено 85.000 возила, а после
одласка око 1.000 радника план за ову годину остао је исти, рекао је Марковић.
У служби за односе са јавношћу ФЦА је речено да компанија за сада неће коментарисати
штрајк запослених и обуставу рада.
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На црно ради бар 16 одсто грађевинаца Београд
Пише: Н. Д.

Током појачаних контрола које је инспекција рада протеклих дана обавила на градилиштима у
Србији откривено је да је од 1.134 затечена радника 181 или 16 одсто, радио без уговора о раду и
пријаве на обавезно социјално осигурање, саопштило је Министарство рада.
Контролама је било обухваћено 247 послодаваца, а на неколико локација радници су у тренутку
доласка инспекције побегли са градилишта. Према проценама инспектора, са контролисаних
градилишта је побегло више од 100 радника.

Влаховић о експозеу: Обрадовао ме део о расту БДП
Аутор:Јелена Петровић
Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић каже да га је обрадовало што је
мандатарка навела да ће раст БДП у наредној периоду бити базиран на инвестицијама и на
расту извоза. Додаје да су сада инвестиције испод 18 одсто БДП, а уколико хоћемо да имамо
стопе раста од четири, пет одсто, треба да буду 22 одсто БДП. Сматра да је то могуће.
Како ће проблеме какви су партократија, јавна предузећа уредити мандатарка Ана Брнабић кад
није влада на чијем челу је био Вучић који је политички снажнији?
Проблем партократије не може да реши премијер који је на то место дошао из експертске
заједнице и то је пре свега политичко питање, и мислим да су добри ветрови кренули у марту
кад су расписани конкурси за професионалце, рекао је на то Влаховић.
При томе, како оцењује, требало би да се одустане од тога да директори имају лимитиране
плате, "јер онда нећете добити професионално руководство". Ако кажете да плате неће бити
веће од 1500 евра, па ко ће се прихватити такве одговорности да води једно јавно или
комунално предузеће, пита Влаховић.
Наводи да су јавна предузећа од 2004. године постала партијски плен, и да се о томе отворено
говори кад се формира политичка коалиција.
Реструктурирање јавних предузећа је техничка ствар и то није проблем, навео је. "Проблем је
донети одлуку да та јавна предузећа морају бити корпоративизована и професионално вођена",
каже и додаје да је то кључна препрека.
Ја верујем да постоји политичка зрелост да се таква одлука донесе, навео је додајући да томе у
прилог иду и најаве министра Вујовића када је рекао да праве реформе тек предстоје.
Мандатарка је данас рекла да имамо 6,4 запослених у државној управи на 100 становника, што
је на нивоу европских држава, али ако упоредите број запослених у приватном сектору и у
државној управи, е ту нисмо као у Европи, примећује Влаховић. Он истиче да треба ојачати
приватни сектор.
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Каже да га је данас обрадовало што је мандатарка навела да ће раст БДП у наредној периоду
бити базиран на инвестицијама и на расту извоза, и то што, том приликом, није помињала раст
текуће буџетске потрошње.
"Што се инвестиција тиче, оне су испод 18 одсто БДП, али не треба заборавити да су
претпрошле године, биле на нивоу од 16 процената", наводи Влаховић, додајући да се ипак
види благи помак.
Али, каже Влаховић, ако хоћемо да имамо стопе раста од 4 или чак пожељних пет одсто, ми
треба да имамо инвестиције од 22 одсто БДП:
"Кад се преведе у цифре, то значи да годишње треба да инвестирамо - што држава, што
приватне инвестиције - треба преко 7,5 милијарди евра... А то је, ја мислим достижно".
Јавна предузећа требало би да буду генератори развоја, а не потенцијални дестибилизатор
јавних финансија, сматра он.
Каже да га радује то што је министарка Брнабић истакла да ће се залагати за дигитализацију и
четврту технолошку револуцију, јер смо трећу, како каже, пропустили бавећи се другим
стварима током деведесетих година. Сада је то начин да се ухвати корак са развијеним светом,
наводи.
Дигитализација треба да умањи и корупцију, додаје. То је процес који држава мора да прође,
каже, да би била ефикаснија.
Радује ме да је образовање постављено на прво место, наводи Влаховић, у свом коментару
експозеа. "Образовање је темељ".
Коментаришући проблем дуговања појединих локалних самоуправа и комуналних предузећа,
Влаховић је рекао да самоуправе, уместо да смање трошкове, оне посежу за инструментом који
им је 2009. тадашња Влада дозволила, а то је подизање пореза на имовину. Оцењује да се у
појединим локалним самоуправама плаћа порез на имовину који је далеко од тржишне
вредности, а то није добро за инвеститоре.

Приоритети Владе - образовање, дигитализација, стабилност
Аутор:Маја Николић
Образовање, дигитализација, финансијска стабилност су међу приоритетима нове владе, рекла
је мандатарка Ана Брнабић. Визија ове владе је развој предузетништва заснован на знању и
иновативности, напоменула је она.
Мандатарка за састав нове владе Ана Брнабић рекла је да ће највећи изазови њене владе бити
наставак економских реформи и убрзање привредног раста. Она је у Скупштини Србије рекла
да ће међу изазовима бити и наставак реформе државне управе и ефикаснији рад државних
службеника.
"Од државних службеника очекујем да буду сервис грађана", рекла је Брнабићева.
Међу изазовима су, како је рекла, и балансирана спољна политика, образовање и привлачење
стручњака уместо одлива мозгова и успостављање партнерства између свих сегмената друштва
и укључивање цивилног сектора у друштвене иницијативе.
"Наш циљ је да до 2019. године дефицит опште државе буде испод један одсто, што нас доводи
у ранг фискално најодговорнијих земаља. Са даљим растом БДП-а планирамо да ниво јавног
дуга спустимо испод 60 одсто до краја мандата ове владе. Ово би створило додатни простор за
повећање плата и пензија, нове инвестиције у инфраструктуру или чак превремену отплату
кредита, што би убрзало даље смањење јавног дуга", рекла је Брнабић.
Она је рекла да су смањење пореза и доприноса и повећање плата у јавном сектору директно
повезани са јавним финансијама.
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На градилиштима без пријаве 181 радник, стотинак побегло
Аутор:Д. Мл.
Грађевинарство је област у којем радници веома често раде без пријаве, на црно, а у овом
сектору такав начин ангажмана радника готово да је редован појава.
Будући да је у току грађевинска сезона, и да се на много места гради, Инспекција рада
појачано контролише градилишта како би се ова појава што више сузбила. И показало се да је
то добар корак јер је током контрола претходих дана откривено да је од 1.134 затечена радника
- 181, односно 16 одсто, радило без уговора о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање,
док је стотинак њих побегло са градилишта приликом доласка инспекције, саопштено је из
Министарства за рад.
Контролама је било обухваћено 247 послодаваца, а због утврђених прекршаја у области радних
односа инспектори су поднели 26 прекршајних пријава, издали два прекршајна налога, а
донели су и 67 налога за отклањање утврђених неправилности.
У области безбедности и здравља на раду инспектори су поднели 12 захтева за покретање
прекршајног поступка, донели су 49 решења с налозима за отклањање утврђених недостатака,
као и 14 решења о забрани рада на месту рада због непосредне угрожености безбедности и
здравља запослених.
Током надзора инспекције рада откривено је и пет нерегистрованих субјекта који су изводили
грађевинске радове - три на територији Зајечарског и два на територији Шумадијског округа.
Инспектори су одмах донели пет решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да
одмах покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље
обављање делатности до испуњења за то прописаних услова.

Судбина имовине Фабрике акумулатора Сомбор у стечају
Аутор:Љ. Малешевић
На основу решења Привредног суда у Сомбору из 2015. године о отварању поступка стечаја и
решења стечајног судије о проглашењу банкрота Фабрике акумулатора Сомбор, стечајни
управник огласио је продају имовине стечајног дужника методом непосредне погобе.
Имовина Фабрике акумулатора Сомбор АД, која је била у власништву Концерна “Фармаком МБ
“ у Шапцу, подељена је у осам целина, а прво јавно отварање писмених понуда заказано је за
20.јул у 12 часова; у Фабрици акумулатора Сомбор у Сомбору, Градина 3.
Ово је већ трећи пут да ова фабрика у стечају, која послује у оквиру концерна “Фармаком МБЖ
Шабац, тражи купца, а као заинтересовани већ су се помињали инвеститора из Сједињених
Америчких Држава, Швајцарске и Канаде. Процењена вредност фабрике, као правног лица је
24.569.775 евра, а коначну одлуку о избору најбољег понуђача/купца непосредном погодбом
доноси стечајни управник, односно одбор поверилаца, уколико је понуда нижа од 50 одсто
процењене вредности.
Ваља подсетити да је Фабрика акумулатора Сомбор постала део “Фармакома МБ” 2006. године
и да је до пре шест година, пословала као успешна фирма. Наиме, 2011.године у фабрици је
било запослено 820 радника и извозило се 10.000 акумулатора. Годину дана касније, кренуо је
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суноврат, па је некада успешна и позната фабрика акумулатора чак два пута била у рукама
закупца. Под последњим закупцем, фирмом ДЕМ Хелос, Фабрика акумулатора Сомбор радила
је с око 30 процената капацитета и једва стотинак радника. Сада је ситуација још гора - већ
више од шест месеци у халама сомборске фабрике нема ни производње ни радника.
Поред процењене вредности фабрике, као правног лица, процењена је и вредност објеката и
опреме тргосировине на 272.525.00 евра. Ту су управна зграда , зграда за смештај електронског
отпада, топионица, складиште, базен, опрема и канцеларијски материјал, а продају се и
пословни простори, гараже, станови, салаши...
Као посебан део огласа о продаји имовине непосредном погодбом су возила, а реч је о 89
различитих четвороточкаша - виљушкара, камиона, приколица, ровокопача, а свако возило
има процењену вредност у динарима.
Оглас је отворен до до коначне продаје, односно уновчења комплетне имовине Фабрике
акумулатора Сомбор, без новог оглашавања.
Заинтересованих већ има
Стечајни управник Фабрике акумулатора Сомбор Предраг Љубовић указјуе да је оглас о
продаји имовине прилагођен жељама заинтересованих купаца , па се због тога продаје фирма
као правно лице, а посебно део њене имовине.
- Заинтересованих већ има и за имовину и за фирму као правно лице – рекао је Љубовић. Продајну документацију већ су купили “Багатон” из Швајцарске, “Exida” из САД и једна
компанија из Канаде

Свилановић: Највећи напредак у повећању броја радних места у
региону
Извор:Бета
Генерални секретар Савета за регионалну сарадњу (РЦЦ) Горан Свилановић изјавио је данас у
Дубровнику да су земље Западног Балкана постигле највећи напредак у отварању нових радних
места, додајући да их је до сада у региону отворено 400.000, од чега највећи број у Србији.
Свилановић је рекао на конференцији за новинаре после усвајања годишњег извештаја о
примени стратегије "Југоисточна Европа 2020", да су земље Западног Балкана постигле
разнолик напредак у испуњењу њених циљева.
У извештају се наводи да Србија предводи регион по броју отворених радних места и броју
високообразованих младих људи који долазе на тржиште рада, да је на задовољавајућем нивоу
по привлачењу директних страних инвестиција, али да је перцепција о ефикасности владе
ниска, рекао је Свилановић.
Свилановић је нагласио да је напредак у испуњењу циљева стратегије разнолик и да варирају
од земље до земље. Неравномерност напретка најбоље се види у цифри од 400.000 радних
места, од чега је 300.000 остварено у Србији, а остатак у осталих пет земаља.
Према његовим речима, од 11 циљева које су министри економије земаља региона усвојили
2013. године испуњена су два - трговински баланс и број високообразованих младих који
долазе на тржиште рада.
"Једно су цифре које ја могу да представим као просек региона - шест економија у процесу
придруживања, односно оно што ми зовемо Западни Балкан. Неки од тих циљева су остварени
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на регионалном нивоу, али када ви погледате вашу земљу нису једнако остварени резултати",
казао је генерални директор РЦЦ.
Истакао је да су неки од бројева јако велики, али да су у ствари везани за једну или две земље.
Један од циљева који реално могу да се испуне до 2020. је повећање броја запослених, чему у
прилог говори 400.000 отворених радних места у земљама региона у последњих пет година,
рекао је он.
Свилановић је казао да регион добро стоји у циљу коришћења обновљиве енергије, али то је
захваљујући чињеници да у Албанији и Босни и Херцеговини и Црној Гори због богаства водом
бројке стоје јако добро, али то није случај у Србији која није ни близу испуњења циља.
Што се тиче испуњења циља о привлачењу страних инвестиција најбоље стоје Црна Гора,
затим Србија, потом Македонија, док у другим земљама инвестиције стагнирају, рекао је
Свилановић.
Пратећи мерило Светске банке о перцепцији ефикасности влада у земљама региона тај циљ је
такође близу остварења.
Циљ који није близу испуњења је трговина унутар региона Западног Балкана.
"То је индикација укупног пада трговине на глобалном тржишту због кризе. Трговина је укупно
пала, пала је и у региону. Немамо охрабрујуће податке. Није довољно интензивирана трговина
унутар региона", рекао је генерални секретар РЦЦ.
Како је навео питање страних директних инвестиција је такође проблематично и у тој области
је испуњена само једна трећина зацртаног циља до 2020. године.
Генерални секретар РЦЦ-а ће у четвртак, заједно са хрватском министарком спољних и
европских послова Маријом Пејчиновић Бурић копредседавати састанком министара спољних
послова Процеса сарадње у Југоисточној Европи (СЕЕЦП).
Тај Процес покренут је 1996. године са циљем да се југоисточна Европа трансформише у регион
стабилности, безбедности и сарадње у складу са европским интеграционим токовима кроз
унапређење међусобног дијалога и сарадње.
Чланице СЕЕЦП-а су Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, ГРЦЦка, Хрватска,
Македонија, Молдавија, Румунија, Србија, Словенија и Турска.

ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ У КРУШЕВЦУ "Да су тражили више, више би и
добили"
Извор:Танјуг, Бета

Председник Србије Александар Вучић обишао је данас радове на изградњи фабрике компаније
Кромберг & Сћуберт у Крушевцу, која је почела 6. марта, док је целокупна вредност
инвестиције 29 милиона евра.
Компанија, која ће производити делове за ауто-индустрију неће имати утицаја на животну
средину, а намерава да запосли 2.500 радника до 2022. године, док ће 2018. запослити 500 до
600 радника.
Како је раније изјавио директор за инвестиције и производњу те компаније Карстен Мејер,
"Кромберг & Ссуберт" у Крушевцу већ је примио 11 радника.
Градоначелник Крушевца Драги Несторовић раније је рекао да земљиште на којој ће бити
фабрика део учешћа града Крушевца и да је уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини без обавеза плаћања накнаде потписан између представника града и немачке
компаније.
Немачки инвеститор на том земљишту гради индустријски објекат од 24.000 квадратних
метара, са производним простором од 18.000 квадратних метара у коме ће производити
каблове, жичне системе, производе технологије бризгања за аутоиндустрију.
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Завршетак радова, почелих маја ове године, планиран је за 21. децембар ове године, а почетак
производње за март 2018.
Испред градилишта окупили су се грађани који су дошли да поздраве председника Републике.
Срећан сам због Кромберга и Шуберта, да су тражили и више дали бисмо
Председник Србије изјавио је да је циљ Владе Србије да се у Крушевцу немачкој компанији
Кромберг и Шуберт, највећем произвођачу компоненти за ауто индустрију запосли 4.000
радника, али и да очекује да процес приватизације 14. октобра данас буде позитивно окончан
што ће омогућити отварање још неколико стотина радних места.
- То је оно што смо хтели и шта тражимо и зато сам срећан... Још људи не разумеју какав ће
ефекат та фабрика имати на Крушевац и цео округ - рекао је Вучић новинарима током
обиласка радова и додао да је поносан што је Влада Србије донела правичну одлуку о
субвенцијама и успела да победи бројне конкуренте.
Вучић је навео да се Србија никада не би изборила за такву лепотицу од фабрике да нису дате
субвенције чиме је уједно спасен живот у Крушевцу.
- Дали смо боље услове, и инвеститорима рекли шта год вам понуде у окружењу, понудћемо
вам боље, да не идете даље. Нису се мучили. Знали смо ко су нам конкуренти. Да су тражили
више дали бисмо и више, а дали смо доста, јер ко ће запослити 4.000 радника у Крушевцу рекао је председник Србије и апеловао на младе да се пријаве за посао у тој фабрици највећој у
расинском округу.
Инвестиција је вредна скоро 29 милона евра, Влада Србије је пројекат подржала са 9,5 милиона
подстицајних средстава, а град је уступио 6,2 хектара.
Вучић је рекао да је чуо да се на посао јављају људи његових година, а да би био задовољан да
се пријаве млади и да на време напусте родитеље и почну да да раде. Председник је рекао да је
задовољан што су Немци дошли у Крушевац и подсетио да је данас незапосленост смањена са
23 одсто на 14.
- Очекујемо да и 14. октобар, који је зарастао у траву, мени до кука, претворимо у модерну
фабрику и да у њему ради 500, 600 радника - рекао је Вучић.
Председник је изразио задовољство што на Видовдан види нове фабрике, радове... и додао да
очекује да ће Кромберг и Шубет дуго остати у Крушевцу и доприносити да у градској каси буде
више новца, да се граде путеви, сређују фасаде, уређују путеви до крушевачких села.
Он је изнео податак да је у Крушевцу незапосленост била и 23 одсто али да је сада смањена на
14. 06 одсто те да ће се број запослених и надаље повећавати наводећи да се завршавају
разговори за долазак још једног страног инвеститора у тај град.
Председник Србије позвао је младе да се пријаве за посао, јер је, како је рекао, чуо да су се
пријавили "људи мојих година" те да је време да се полако одвајају од родитеља, запошљавају.
Како је рекао веома је задовољан што је овде и што се баш на Видовдан доводе нове фабрике.
"Ово је наш Видовдан - да видимо нове фабрике, нове путеве...", каже председник Републике.
Вучић је поменуо да је у периоду од 2002. године до пре неколико година престало да ради
много фабрика које су биле у Крушевцу али да се сада отварају нове и људи запошљавају.
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