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Укидање пенала за превремено пензионисање средином године
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Новим законом о ПИО, који би требало да буде усвојен до јула, казне за одлазак у пензију пре
65. године требало би да престану да важе
У министарству рада су недавно Политици потврдили да су измене закона у току, али да нису у
потпуности дефинисана конкретна решења (Фото Д. Јевремовић)
Пенали за одлазак у пензију пре 65. рођендана могли би бити укинути средином године, када
се очекују измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, каже за „Политику” Љубисав
Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС).
„Најављено је да ће се изменом постојећег закона о ПИО, на коме радна група ради већ дуже
време, престати с трајним кажњавањем пензионера”, каже он.
ОПШИРНИЈЕ У ШТАМПАНОМ И ДИГИТАЛНОМ ИЗДАЊУ
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Могуће делимично укидање пенала за прерани одлазак у пензију
Аутор: Политика

Пенали за одлазак у пензију пре 65. рођендана могли би бити делимично укинути средином
године, када се очекују измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Ову информацију за Политику наводи Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних
синдиката Србије.
"Најављено је да ће се изменом постојећег закона о ПИО, на коме радна група ради већ дуже
време, престати с трајним кажњавањем пензионера", каже он.
Уместо трајног умањења пензија од 0,34 одсто месечно, предлог синдиката је да казне не
важе после 65. године и да након тога пензионери наставе да примају пуну старосну
пензију.
Упркос чињеници да је Савез самосталних синдиката Србије још пре годину и по дана
Социјално-економском савету поднео иницијативу за укидање казнених поена за одлазак у
пензију пре 65. године, а тадашњи премијер Александар Вучић и министар рада Александар
Вулин свесрдно подржали овај предлог, епилог приче се тек сада назире. Накнадно објашњење
зашто ни до краја 2017. године, када се очекивало да ће овај предлог закона угледати светлост
дана, и даље није донет јесте да се чека последња ревизија аранжмана са ММФ-ом. Међутим, и
то је прошло.
У Министарству рада су недавно потврдили да су "измене закон у току, али да нису у
потпуности дефинисана конкретна решења".
Како се незванично сазнаје из извора блиског радној групи која ради на измени закона, на
решењу проблема се ипак ради како би се предлог закона до краја пролећа нашао пред
владом. Из синдиката кажу да су очекивали да ће коначна верзија закона бити готова до краја
марта, али је тај рок пробијен.
Иако би ово била одлична вест за све будуће пензионере, па и оне који су се превремено
пензионисали, с друге стране, не чуди што држава не жури јер се месечно овако сачува
1,7 милијарди динара, које би се иначе исплаћивале пензионерима да нема
пенала. Ако се то помножи са 12 месеци, долази се до цифре од 20,4 милијарде динара које
остају у буџету.
Орбовић каже да је крајње време да се прекине с кажњавањем радника који одлазе у
превремену старосну пензију, а којима се због тога примања трајно умањују 0,34 одсто за сваки
месец пре навршених 65 година живота.

5

ОД "ФИЈАТА" ВЕЋА ДОБИТ ЗА ДРЖАВУ: Нови уговор између торинске
Фабрике аутомобила и државе Србије биће знатно измењен
М. ЂОШОВИЋ
Извесно је да ће "Фијат" и после истека десетогодишњег уговора остати у
Крагујевцу, али ће, према најавама званичника државе Србије, пословати под
другачијим условима
ИЗВЕСНО је да ће "Фијат" и после истека десетогодишњег уговора остати у Крагујевцу, али ће,
према најавама званичника државе Србије, пословати под другачијим условима. То би градски
и државни буџет могло да увећа за више милијарди динара, у зависности од пословања ове
компаније.
- Нови уговор с торинском компанијом ће, за разлику од претходног, бити у интересу грађана
Србије - каже премијерка Ана Брнабић. - Ми смо, такође, имали улогу медијатора у
преговорима између синдиката и пословодства "Фијата" и издејствовали да се потпише нови,
трогодишњи уговор.
Више детаља о новој сарадњи није саопштено, а "Новости" незванично сазнају да ће се суштина
измене уговора односити на укидање бенефита државе и Крагујевца - компанији ФКА.
У првом уговору "Фијат" је био ослобођен локалних пореза на имовину и урбанистички план,
као и на истицање заштитног знака. С обзиром на то да се фабрика простире на више од 140
хектара и да су обележја ове компаније видљива на "сваком кораку" у граду, "крвна слика"
локалног буџета би требало значајно да се поправи. Наставак сарадње донеће и многобројна
финансијска растерећења државној каси. Држава, највероватније, више неће плаћати пуне
доприносе за око 2.500 радника. Сразмерно власничком уделу, измириваће се и обавезе на
добит, ПДВ, имовину... Списак олакшица које ова компанија ужива у Србији је дугачак и за
многе стручњаке из ове области скоро "непристојан" у тржишном пословању.
Назнаке новог курса у сарадњи државе Србије и "Фијата" постале су видљиве после протеста
радника због висине плата средином прошле године, када су представници Владе посредовали
у преговорима између пословодства и синдиката. После тога дефинисан је уговор о
принадлежностима за раднике у наредне три године, чиме је први пут пробијен рок трајања
уговора ороченог на десет година. Просечна плата је почетком године увећана на 42.500
динара, а запослени у кооперантским фирмама нису обухваћени тим договором. Прошлог
месеца саопштено је и да ће компоненташ "Мањети Марели ПЦМА" постати део породице
торинско-српске компаније.
Према речима Зорана Марковића, челника Самосталног синдиката ФКА Србија, процес
припајања стотинак радника требало би да буде завршен до Празника рада - 1. маја. Они ће од
тог тренутка примати (увећану) просечну плату, на нивоу матичне компаније.
НОВИ МОДЕЛ
ДЕСЕТОГОДИШЊИ уговор о пословно-техничкој сарадњи између државе Србије и "Фијата"
истиче 29. септембра. Од почетка производње модела "500 Л" потражња за овим аутомобилом
није значајно осцилирала, али се сви стручњаци слажу да је време за производњу новог
модела. То ће, како сазнајемо, бити део новог уговора, али ће и држава Србија, највероватније,
сразмерно свом улогу у фабрици (финансијски), учествовати у изради новог аутомобила.
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Љајић: Нема економског раста без повећања извоза
Танјуг
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић је изјавио вечарас у Мостару да
Србија треба да повећа робну размену са БиХ, као и да повећање извоза може да убрза
привредни раст наше земље.
"Са БиХ имамо робну размену на нивоу од 1,7 милијарди евра годишње, наш извоз је био
(прошле године) око 1,2 милијарде", рекао је Љајић Тањугу додајући да је БиХ за нашу земљу
једно до треће извозно тржиште.
Како је рекао, Србија учествује као земља партнер на Међународном сајму привреде у Мостару,
од 10. до 14. априла, како би отворила нова тржишта за наше привреднике.
"Овде смо да би отворили нова тржишта за наше привредника и да они направе неколико
нових уговора и пронађу партнере у Мостару. Сигуран сам да је то најбољи начин за опоравак
наше економије. Нема економског раста без повећања извоза, али да бисте повећали извоз
морате, осим тога што треба да имате квалитетан производ, да обезбедите и нова тржишта",
рекао је Љајић на пријему у организаицији Привредне коморе Србије.
Љајић истиче да су свако ново тржиште и сваки нови партнер шанса више за наше
привреднике да буду конкурентнији.
Према његовим речима, Србија из БиХ углавном увози полупроизводе и сировине, а пласира у
БиХ велики део производа укључујући и житарице ,воће и поврће и друге артикле.
"Не постоји неки посебан сектор на који треба ставити фокус, све зависи какве су могућности и
комплементарност наших привреда. Привредници најбоље налазе путеве за повећање
трговинске сарадње. Прошло је време када су државе различитим уговорима контролисале
одређену врсту роба и производа, то је време за нама, посао државе је да створи политички
амбијент и пословну климу и да има добре уговоре".
Љајић истиче и да Србија са БиХ има уговор о слободној трговини у оквиру ЦЕФТ-а споразума
и да је држава са своје стране урадила добар део посла и да је сада на привредницима да
пронађу путеве за повећање извоза.
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је рекао Тањугу да очекује наставак раста
спољне трговине са БиХ и нагласио да у тој размени пољопривреда учествује са нешто више од
од 400 милиона евра.
Како је рекао, пољопривреда је значајан сегмент и око 200 наших компанија из прехрамбне
индустрије учествује у тој сарадњи, а циље је да се још боље позиционирамо.
"Да привучемо компаније које ће бити присутне овде за недостајће производе. Све што има
везе са храном је интересантно за нас, пошто је Србија лидер у региону по призводњи хране".
Недимовић истиче да је за нас важна свака "мала ниша у свакој земљи" и да треба да будемо у
већој мери присутни у БиХ.
Србија је земља партнер на 21. Сајму привреде у Мостару, од 10. до 14. априла и наступиће под
слоганом "Будућност нас спаја", а око 60 компанија из Србије представиће своје производе и
услуге.
Сајам ће сутра отворити председник Србије Александар Вучић, а Србија је земља партнер на
овогодишњој манифестацији.
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Луфтханза отказала 800 летова
Срна
Стотине летова компаније Луфтханза је отказано уочи сутрашњег једнодневног штрајка
упозорења радника јавног сектора, саопштено је из компаније.
Уместо 1.600 летова на аеродромима у Франкфурту, Минхену, Келну и Бремену, само ће 800
бити реализовано, наводи се у саопштењу Луфтханзе, а што ће погодити око 90.000 путника.
Такође, отказано је и 58 међународних летова.
Немачки синдикат радника "Верди" саопштио је да ће у штрајку учествовати особље на земљи,
царинске службе и аеродромске ватрогасне службе.
Луфтханза је саопштила да путници могу да измене датуме поласка или одласка без додатних
трошкова или да авионске карте замене за возне, ако се ради о домаћем саобраћају, преноси
ДПА.
Синдикат "Верди" запретио је да ће блокирати и друге привредне секторе Немачке у току ове
седмице, укључујући домаћи транспорт, предшколске установе и правне службе.
Преговори о зарадама у јавном сектору почињу у неделу 15. априла.

Бивши радници пропалих друштвених предузећа у Нишу чекају одговор Владе Србије у вези са
исплатом неисплаћених зарада и најављују радикализацију протеста

Траже исти аршин за све
Бивши радници пропалих друштвених предузећа већ десет година, сваког петка, протестују
испред Градске куће, тражећи да им се исплате зарађене, а неисплаћене, зараде.
Данас
Њима су се, однедавно, придружили и ратни војни резервисти, којима се дугују ратне дневнице
за учешће у ратним сукобима на Косову и Метохији 1999. године. Подршку су, кажу, добили од
Полицијског синдиката Србије и Војног синдиката. Поручују да ће, уколико од представника
власти не добију „коначне одговоре о динамици и начину исплате заосталих зарада“, поставити
шаторе испред Градске куће, у којој се, иначе, налазе кабинети градоначелника Дарка
Булатовића и чланова Градског већа.
– Упорно нам говоре да не постоји законски основ за исплату наших зарада, те да је потребно
донети неки лекс специјалис. При том игноришу чињеницу да је 40 одсто радника пропалих
друштвених предузећа у Србији већ примило зараде, по разним основама. Да не говоримо о
томе да и Уставни суд налаже њихову исплату, а постоје и бројне пресуде Европског суда за
људска права у Стразбуру које, такође, налажу измиривање те обавезе. Очигледно је, дакле, да
држава не жели да реши овај проблем, поготову не жели да га реши системски, али зато уме да
нам шаље извршитеље на врата када ми не извршимо своје обавезе – коментарише за Данас
Жарко Ђорђевић, представник Организационог одбора бивших радника пропалих друштвених
предузећа у Нишу.
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Да није реч о нечијем хиру већ о решавању егзистенцијалних проблема радници то упорно
понављају наглашавајући да је велики број њих суочен са разним болестима, неки су
међувремену и умрли, чекајући да држава изврши своју обавезу. „Сви смо задужени на све
стране, а држави дугујемо за струју, грејање, воду… Често немамо новца ни за лекове, а дешава
се да деци немамо шта да изнесемо на сто“, поручују разочарани радници.
– У Србији су, чини се, улица и масовни протести једини начин да грађани остваре своја права.
Нико не треба да се стиди да прозове актуелну власт и Александра Вучића да решавају
проблеме, јер је то њихова дужност, утолико пре што су обећали да ће нешто учинити у вези с
тим. И ми у Куршумлији смо испословали од државе своје ратне војне дневнице тек када смо
2006. и 2007. године, пуних 150 дана, блокирали зграде општине, суда, па и цео град. Онда је
држава, која је до тада тврдила да у државној каси нема новца за то, негде „нашла“ 27 милиона
евра и исплатила нам дневнице. Проблем је што право на ту „привилегију“, ни две деценије
после завршетка сукоба на Косову, нису успели да остваре остали ратни војни резервисти у
Србији – тврди Дејан Милошевић, председник Удружења Топлички гвоздени пук.
Окупљени радници подсећају да су још у октобру 2016. године, када је Влада Србије заседала у
Нишу, од тадашњег премијера Вучића и министра привреде Горана Кнежевића, добили
обећање да ће им до краја те године бити исплаћене заостале зараде, а да ће нешто касније то
бити учињено и у осталим градовима. Министар Кнежевић је тада тврдио да у буџету „има
пара“ за ту намену. Од тада се, међутим, готово ништа није десило. Прецизније речено, већини
бивших радника исплаћена је само једнократна социјална помоћ у висини минималца, а Вучић
је, неколико месеци касније, поручио да пара за њих, ипак – нема, и да ће исплата онога што су
давно зарадили ићи „у складу са могућностима“.
Међу бившим радницима, који се годинама окупљају испред Градске куће, има оних који
заговарају радикалнија решења, али и оних који су приоритетно за преговоре са
представницима власти. Њихови захтеви, дакле, нису прецизно артикулисани – некада
инсистирају на исплати заосталих зарада само оним радницима који имају извршне судске
пресуде, а некада траже да се зараде исплате и онима чије су фирме у поступку стечаја. За ових
десет година могли су се чути и захтеви да се неисплаћене зарада свима, па и бившим
радницима фирми код којих је поступак стечаја окончан, исплате. Уставни суд Србије је, иначе,
у својим пресудама наложио исплату заосталих зарада радницима чије су фирме у стечају, али
не и онима који су били запослени у предузећима чији је стечај окончан.
„Милостињу“ чека више од 9.000 радника
Нишки Центар за социјални рад је одмах по одласку чланова Владе из Ниша (заседала је у том
граду у октобру 2016. године), евидентирао више од 9.000 бивших радника друштвених
предузећа која су након неуспешних приватизација и реструктуирања отишла у стечај. Њима се
на име заосталих зарада, према прелиминарним пројекцијама, дугује око 4,5 милијарди
динара, и то под условом да им се исплати само минималац. Сви ови радници, који сада чекају
милостињу од државе, били су запослени у шездесетак, у међувремену угашених, предузећа,
међу којима су и она најпознатија – ЕИ Ниш, МИН, Јастребац, Нитекс, Грађевинар…
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Упис у катастар кроји дужину стечаја
Љ. Малешевић
У великом броју стечајних поступака стечајни управници сусрећу се са спорностима у вези са
имовинско правним статусом ове имовине у смислу да њен имовински статус није регулисан у
складу са позитивним прописима, односно у погледу ове имовине нису спроведени
одговарајући уписи у јавне књиге и тиме је доведно у питање право својине стечајног дужника
над том имовином.
Чињеница да се ради о ванкњижној својини у великој мери утиче на могућност и динамику
продаје стечајног дужника, а и на цену.
Наиме, поступак уписа у јавне књиге често битно утиче на динамику продаје непокретне
имовине предузећа које је у стечају. Како би и самим стечајним управницима било јасније како
се уписује имовина у катастар непокретности, па самим тим и имовина стечајних дужника,
Агенција за лиценцирање стечајних управника је, уз подршку Светске банке и Привредне
коморе Србије, организовала семинар на ту тему, на којем су говорили директор Центра за
надзор и развој професије АЛСУ Душко Пантић, помоћник директора Републичког геодетског
завода Миљана Кузмановић Костић и адвокат Михајло Срдић.
По Срдићевим речима, Закон о стечају у више одредби на директан и индиректан начин
регулише питање уписа у катастар непокретности, како у погледу процесних тако и
материјално-правних последица које отварање стечајног поступка може проузроковати на ток
управног поступка као и на остваривање права одређених лица, које су странке или учесници у
стечајном поступку, а која зависе од уписа у катастар непокретности.
Правне последице отварања стечајног поступка настају даном објављивања огласа о
остварању поступка на огласној табли надлежног суда, објашњава Срдић.
Од тог момента, наставља наш саговорник, правни посао располагања стварима и правима које
улазе у стечајну масу, који је стечајни дужник закључио после отварања стечајног поступка, не
производи правно дејство, осим у случају располагања за која важе општа правила поуздања у
јавне књиге, а друга страна има право да захтева враћање противчинидбе из стечајне масе као
стечајни поверилац.
Само правни посао који је настао на бази начела поуздања у јавни регистар па самим тим и у
катастар непокретности може одржати на снази одређени правни посао закључен након
отварања стечајног посутпка под условом да је стицалац савестан, каже Срдић.
Према његовим речима, отварање стечајног поступка се може уписати у катастар
непокретности у својству забележбе личног стања имаоца права. Катастар непокретности је
дужан, истиче Срдић, да на захтев стечајног управника без накнаде достави податке о имовини
и правима стечајног дужника за период од пет година пре отварања стечајног поступка из
збирке исправа и базе података.
Након продаје имовине стечајног дужника која је била оптерећена заложним правом, стечајни
судија по сили закона доноси посебно решење по Закону о стечају којим, указује Срдић,
констатује да је продаја извршена и налаже одговарајућем регистру упис права својине и
брисање терета насталих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом.
То решење с доказом о уплати цене је основ за стицање и упис права својине купца, без обзира
на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза насталих пре извршене купопродаје,
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укључујући и пореске обавезе и обавезе према привредним субјектима пружаоцима услуга од
општег интереса које се односе на купљену имовину, нагласио је Срдић.

Следи расплет за „Петрохемију”, МСК, Рудник Ковин...
Љ. Малешевић
НОВИ САД: Из разговора Драгана Стевновића, државног секретара у Министрарству привреде
и Таза Чапонда, члана техничке мисије ММФ-а јасно је да ће се питање приватизације и
решавање судбине јавних предузећа у Србији наставити и да ће се од наше држава тражити да
тај посао што пре доврши.
Државни секретар Стевановић објаснио је да су јавна предузећа чији је оснивач држава у
2014.години пословала са губитком од око 500 милиона евра, док последњих година бележе
добит. Но, и поред те чињенице приватизација неких јавних предузећа мора бити настављена,
а за ову годину планирано је да најмање 10 некадашњих гиганата добије или новог газду или
стратешког партнера.
Тако је већ за средину године најављен тендер за РТБ Бор. За ово јавно предузеће урађен је
Унапред припремљен план реорганизације, а у току су активности који се односе на
проналажење стратешког партнера. У Министарству привреде објашљавају да су до сада
интересовање за РТБ Бор показале компаније из Русије, Кине и Канаде.
Панчевачка “ Петрохемија” тренутно послује по унапред припремљеном плану реорганизације
, а у ових месеци треба да се уради нова процена вредности, како би се објавио јавни позив за
њену продају или стратешког партнера. Спровођењем УППР-а држава је власник око 76 одсто
акција “ Петрохемије”, а преосталих 24 процената су у власништву НИС-а и “Лукоила”.
Крајем децембра прошле године расписан је јавни позив за продају капитала Метанолскосирћетног комплекса Кикинда, али није било понуда , па је поступак проглашен неуспешним. У
Министарству привреде најављују нову процену вредности овог предузећа са последњим даном
прошле године, а затим и скоро објављивање новог позива за приватизацију.
Држава планира у овој години и доношење одлуке о примени најоптималнијег начина
приватизације ПКБ корпорације Београд избором једног или комбинацијом више
расположивих модела приватизације. То би значило или продаја капитала, имовине или
стратешко партнерство. Одлука о избору модела приватизације још увек није донета.
Лука Нови Сад чека модел продаје
У Министарству привредне наглашавају да још увек није донета одлука о моделу и методу
приватизације Луке Нови Сад. Да би се објавио јавни позив, како објашњавају, потребно је да
се оконча поступак преноса власничких права на лучкој инфраструктури на Републику Србију
са правом коришћеа у корист Агенције за упрвљање лукама.
Иначе, Лука Нови Сад је једина преостала лука у већинском власништву државе, мада она
успешно послује и уплаћује дивиденду у српску касу.
Прошле године је 12 фирми послало писмо о заинтересованости за приватизацију Луке, међу
којима су биле и компаније из Немачке, Словачке, Дубајиа, али и домаће.
Ваља подсетити да је средином прошле године био објављен јавни позив за достављање понуда
за приватизационог саветника, а као заинтересовани за куповину ПКБ Београд помињане су
две компаније из Србије, као и из Уједињених Арапских Емирта, Кине, Сингапура и Велике
Британије. Писма о намери доставиле су и српске компаније Индустрија меса “ Матијевић” и
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МК Комерц, као и “Ал Дахра” из Уједињених Арапских Емирата. Имена компанија из Велике
Британије, Сингапура и Кине нису била објављена.
Ове године очекује се и јавни позив за приватизацију Рудника Ковин. Министарство привреде
тврди да се ради нова процена вредности капитала са последњим даном прошле године, те да
ће након тога бити одлучено о датуму јавног позива. Рудник Ковин, за разлику од других,
послује без државних субвенција и потпуно је стао на своје ноге након што је приватизација из
2007, када је продат бугарском бизнисмену Христу Ковачком, пропала, а огромни дугови
остали. Интересовање за купоивну показали су инвеститори из Русије и Кине.

Љајић: Нема економског раста без повећања извоза
Извор: Танјуг
МОСТАР: Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић је изјавио вечарас у
Мостару да Србија треба да повећа робну размену са БиХ, као и да повећање извоза може да
убрза привредни раст наше земље.
"Са БиХ имамо робну размену на нивоу од 1,7 милијарди евра годишње, наш извоз је био
(прошле године) око 1,2 милијарде", рекао је Љајић Тањугу додајући да је БиХ за нашу земљу
једно до треће извозно тржиште.
Како је рекао, Србија учествује као земља партнер на Међународном сајму привреде у Мостару,
од 10. до 14. априла, како би отворила нова тржишта за наше привреднике.
"Овде смо да би отворили нова тржишта за наше привредника и да они направе неколико
нових уговора и пронађу партнере у Мостару. Сигуран сам да је то најбољи начин за опоравак
наше економије. Нема економског раста без повећања извоза, али да бисте повећали извоз
морате, осим тога што треба да имате квалитетан производ, да обезбедите и нова тржишта",
рекао је Љајић на пријему у организаицији Привредне коморе Србије.
Љајић истиче да су свако ново тржиште и сваки нови партнер шанса више за наше
привреднике да буду конкурентнији.
Према његовим речима, Србија из БиХ углавном увози полупроизводе и сировине, а пласира у
БиХ велики део производа укључујући и житарице ,воће и поврће и друге артикле.

Савез за Србију, који окупља Ђилас, од 9. маја
Извор: Марко Лукуниц
Савез за Србију, који намерава да окупи бивши градоначелник Београда Драган
Ђилас, требало би да почне рад 9. маја, наводи се у измењеном предлогу о сарадњи
који је Ђилас упутио коалиционим партнерима Вуку Јеремићу и Саши Јанковићу,
а у који је Н1 имао увид.
Предлог је упућен и Левици Србије Борка Стефановића и синдикату Слога који предводи
Жељко Веселиновић, пише лист Данас.
У новом предлогу се наводи да странке задржавају своје органе и структуре, право на сопствени
развој, али у кључним сегментима политике наступају синхронизовано и у договору.
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Савез за Србију требало би да почне рад 9. маја, на Дан победе над фашизмом, када је и прво
заседање новог сазива Скупштине Београда, на коме ће бити формиран одборнички клуб под
тим именом.
Ђилас за менаџера Савеза предлаже себе, односно, како се наводи у предлогу, личност која не
може бити члан друге политичке организације осим Савеза.
За генералног секретара као првог оперативца Савеза, Ђилас предлаже Љубана Панића, са
којим је блиско сарађивао у недавној изборној кампањи.
Циљеви Савеза за Србију
У предлогу, у који је Н1 имао увид, пише да чланови Савеза могу бити, речју, сви - политичке
странке, покрети, организације, групе грађане, синдикати, појединци...
Наводи се да је циљ Савеза за Србију да, на једном месту, направи алтернативу актуелној
власти и да јединством и идејама мотивише опозиционе бираче на гласање.
Као циљ на парламентарним изборима, када буду расписани, зацртана је хомогенизација свих
опозиционих гласова, али се наводи спремност да се избори бојкотују, уколико не буде
обезбеђен минимум фер услова.
На локалним изборима 2020. године предвиђа се формирање локалних листа које ће бити у
стању да имају више гласова од листа напредњака у што више градова и општина у Србији.
Кад је реч о председничким изборима 2022. године, намера је да се пронађе адекватан
председнички кандидат Савеза око кога ће се, како се наводи, ујединити цела Србија.

Хаос у ауто-гиганту: Упали радници код шефа, демолирали све
Радници Џенерал моторса у Јужној Кореји насилно су ушли у канцеларије компаније после
вести да неће бити бонуса.
ИЗВОР: Б92
Радници су буквално демолирали намештај након што је филијала америчког произвођача
саопштила запосленима да неће бити бонуса због финансијских тешкоћа.
Видео-снимак који је објављен на YТ приказује десетак чланова синдиката коју су упали у
канцеларију директора. Шутирали су и бацали столице.
Синдикат је протестовао због одлуке компаније и позвао извршног директора да поднесе
оставку.
Огласила се компанија која је потврдила да је „насилни инцидент у канцеларијама фабрике
довео до значајне штете имовине компаније“
ГМ, који тражи од синдиката да оживи пословање у Јужној Кореји након повеćања губитака,
предложио је нови инвестициони план од 2,8 милијарди. Након раније претње да ćе напустити
земљу, филијала је прошлог месеца саопштила да намерама да поднесе захтев за стечајем
уколико синдикат не пристане на план реструктурирања, и ако буде вршио притисак на
запослене и владу.
Инцидент је пријављен полицији, саопштила је компанија, додајуćи да ćе предузети правне
радње против радника.
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