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Сутра "дан Д" за Фијат: Маркионе саопштава нови петогодишњи план
Извор: Танјуг, Новости С Р Б И Ј А
Очи свих 235.915 радника Фијат Крајслер групације (ФЦА), наравно и око 2.000 запослених у
Крагујевцу, упрте су у Серђа Маркионеа, извршног директора компаније, који је најавио да ће 1.
јуна саопштити нови петогодишњи план седмог по величини произвођача возила на свету,
пишу данашње "Вечерње новости".
Председник Самосталног синдиката ФЦА Србија Зоран Марковић каже за тај дневник да
уговор Републике Србије и ФЦА важи - не до краја ове године, како се то често наводи у
јавности, већ до 2023.
- До 19. октобра ове године важи споразум о субвенцијама и другим погодностима које Србија
даје, а до 2023. према уговору, Србија може да понуди Фијату свој део акција - један део акција
или свих 33 одсто - додао је он.А С
Тренутно, производња фијата 500 Л у крагујевацкој фабрици се одвија по плану. Радници ће
како је то уобицајено, у свим фабрикама ове компаније у свету, на тронедељни колективни
годишњи одмор кренути 1. августа, пишу "Новости".
Велики број европских медија спекулише да ће Маркионе обнародовати да се из Италије сели у
Пољску производња "јефтиних аутомобила", мисли се на "панду", а да ће се у тим фабрикама,
пре свега оној у Напуљу, правити модели "Џипа" и "Алфа ромеа".
Према истим изворима ФЦА група ће под бредном "фијата" убудуће прозиодити само моделе
породице "500" и "панда" што би значило да ће фијат 500 Л, којии је и даље најпродаванији у
свом сегметну у Европи наставити да силази са линија крагујевачке фабрике. Има и медија
који увеликио пишу да ће се у Крагујевцу правити нека везрија модела базираног на
платформи "фијата арго", који се прави у Бразилу и који би био пласиран под именом "фијат
примо".
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КОЛИКИ РАЧУН, ТОЛИКИ СТАНДАРД Просечан рачун грађана
Србије је 450 динара, а Београђана 600
Ауторка: Данијела НишавићА Н А Ц / Р А С С Р Б И Ј А
Просечна куповина грађана Србије износи свега нешто више од 450 динара, док су рачуни
нешто већи у Београду - 600 динара. У малопродаји годишње купци оставе у просеку 60.000
динара, показују подаци секторске анализе тржишта малопродаје у неспецијализованим
продавницама претежно храном, пићем и дуваном.
Анализа коју је израдила Комисија за заштиту конкуренције указује да је за три године повећан
број објеката у малопродаји и то за 19 одсто, као и да је за петину увећана њихова
површина.Ф О Т О : М . Ј О Ш И Д А / Р А С С Р Б И Ј А
- Тржиште није засићено, значи да има простора за нове играче, истиче се у извештају.
Од укупног броја малопродаје, осамдесет одсто чине продавнице класичног типа ге продавац
услужује купце, ка о имање самоуслужне радње. Само један одсто од укупног броја чине
хипермаркети

односно

објекти

већи

од

две

хиљаде

квадрата.

Просечна

величина

малопродајног објекта је 200 квадрата.О Т О : Б О Ј А Н А М А Ј С Т О Р О В И Ћ
Најјачи по приходима и површини објеката
Највећих десет малопродајних ланаца учествује са 65 одсто у укупној продајној површини, док
сви остали учесници појединачно имају мање од 1,4 одсто тржишног учешћа.
Ограничења
-Анализа је показала да учесници на тржишту нису препознали баријере за улазак на тржиште,
што је очекивано имајући у виду максимално поједностављену и убрзану процедуру за
оснивање привредних друштава. Као једине баријере на тржишту препознали су ниску куповну
моћ становиштва уз чињеницу да се тешко мењају навике у куповини у смислу куповине на
мање и у мањим објектима као и недостатак простара за отварање нових - каже се у анализи
Комисије за заштиту конкуренције.
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Мали: У јуну разговори са ММФ-ом о повећању плата у јавном сектору
Извор: ТанјугО : О . Б У
Новоизабрани министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је приоритет одржати
макроекономску стабилност, наставити одговорну фискалну политику и да ће радити на томе
да наредне године јавни дуг Србије буде испод 50 одсто БДП.
Мали је то рекао за РТС али и додао да, уз дужно поштовање претходним министрима, није му
само циљ да "чува касу" већ и да обезбеди новац за све развојне пројекте.
Како је рекао одговорна фискална полтика даје место за повећање плата и пензија, а оно што
очекује нови министар је да се у наредним месецима, конкретно у јуну, разговара и са ММФ о
повећању плата у јавном сектору.
Према његовом мишљењу, повећање потрошње је аспект који нам гура економију напред.
Посланици Скупштине Србије изабрали су Синишу Малог за министра финансија. "За" је
гласало 154 посланика, док је против било њих 30. Уздржаних није било. Полагањем заклетве и
потписом пред парламентом, Мали је и формално ступио на нову функцију, што су посланици
владајуће већине пропратили су громогласним аплаузом.
"Као министар финасија водићу рачуна о сваком динару. Циљ нам је да буџет Србије буде што
већи. Највећи изазов за мене је да стопа нашег екомноског раста буде у будућем периоду што
виша", рекао је Мали.
Оценио је да је раст БДП-а од 4,5 одсто у првом кварталу ове године "сјајна вест за грађане
Србије" и истакао да је у питању навећа стопа раста у Европи.
"Хоћу да та стопа раста буде све виша и виша јер то значи инвестиције у инфраструктуру, нови
километри аутопутева, нове фабрике...", навео је нови министар финансија.
Подсетио је да је као градоначелник Београда наследио огромни јавни дуг који је како каже
био скоро милијарду и 200 милиона евра као и рекордан буџетски дефицит од 20 одсто.
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"Ми смо се протекле четири године успешно носили с тим. Јавне финансјије Града Београда су
потпуно стабилизоване, а Република Србија у овом тренутку имам другачију врсту изазова",
каже Мали
Објашњава да је садашње стање јавних финасија превасходно последица тешких али, истиче
"храбрих одлука које је влада донела на челу са председником Вучићем 2014. године".
"Наше јавне финасије су стабилизоване, претходне три године имамо суфицит у буџету
Србије", рекао је Мали и подсетио да је учешће јавног дуга у БДП-у тренутно 59,9 одсто а да је
пре неколико година та цифра била преко 70 одсто.
Каже да као министар финасија има велике планове, пре свега да одржи макроекономску
стабилност.
"Наставићемо са одговорном економском политиком, водићемо рачуна о сваком динару
грађана. Превасходно ми је важно да већ наредне године удео јавног дуга у БДП-у буде испод
50 одсто чиме смо за грађане Србије урадили велику ствар", рекао је Мали и поручио да ће
јавне финасије бити стабилне.
Рекао је и да није циљ министра финасија само да чува јавну касу него да, каже, обезбеди новац
за развојен пројекте за улагање у инфраструктуру, нове фабрике, нова радна места... а све то,
каже " како би нашој деци обезбедили бољу будућност у овој земљи".
Говорећи о платама и пензијама и повећању јавне потрошње, Мали је рекао да је потребно
повећање плата и пензија и да је то сада и могуће захваљујући, каже, одговорној фискалној
политици коју је влада водила.
"Одговорна фискална политика коју је влада водила даје нам места за повећање. Миаслим да је
фер да сви они који су поднели терет реформи у претходном периоду сада виде корист од тих
реформи. Председник Вучић је најавио за ову годину укидање закона о смањењу пензија, то је
веома важно", рекао је Мали.
С друге стране, каже, оно што очекује у наредних пар месеци и о томе ће разговарати са ММФом, који долазе половином јуна, је и о повећању плата у јавном сектору.
"То су две ствари за наредни периоду и за будућност ове земље веома важне. Повећање
потрошње је један аспект који нам гура економију даље. Хоћу да се борим са председницом
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владе за свако ново радно место, сваку нову инвестицију и као министар финасија моја дужност
ће бити да обезбедим новац за све то у буџету", поручио је Мали.
На питање у вези са критикама које су се чуле од опозиције на његов рачун Мали је рекао да му
не сметају јер, наводи, када би се бавио тим неаргументованим критикама онда не би ни радио
свој посао за који је плаћен.
На те критике одговараћу својим радом и резултатима рада као што сам то радио претходне
четири године, нагласио је Мали.Ф О Т О : С А В А Р А Д О В А Н О В И Ћ / Р А С
Он је нагласио да су грађани Београда на претходним изборима, одржаним пре само два
месеца, рекли шта мисле о тим резултатима и подвукао да је СНС освојила апсолутну већину у
градском парламенту.
Како је рекао на исти начин, са истим жаром и истом енергијом бавиће се и новим послом и
бориће се за децу Србије.
Миали је истако да и његовој и другој деци Србија треба да буде она земља у којој ће да остваре
своју будућност и своје снове.
"То је моја мисија, мој задатак и заједно са председником Вучићем, Аном Брнабић и осталим
члановима владе бавићу се управо тим" поручио је нови министар финансија Србије.

Смањење умањења пензија
Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће у новембру а најкасније до краја године
бити укинут Закон о привременом уређивању начина исплате пензије који је постао чувен по
томе што је, уместо да уреди исплату, унередио супстанцу пензија изнад 25.000,00 динара.
Од његовог ступања на снагу 28. октобра 2014. године, пензионерима се не исплаћују пензије
утврђене правноснажним решењима ПИО фонда, већ умањене у зависности од њихове висине.
Саопштено је да ће после укидања Закона пензије бити веће за 8,4% до 13% у односу на 2014.
годину. У најави је речено и то да је укидање Закона са оваквим растом пензија усклађено са
председницом Владе а да се њихов договор заснива на економским и политичким
параметрима. Околност да правни параметри нису узети у обзир забрињава, јер су доношење и
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укидање Закона, као и последице које услед тога настају, правна питања која се не могу
слободно договарати већ морају бити заснована на Уставу.
Устав, у чл. 70. и 97, одређује да право на пензију уређује системски Закон о пензијском и
инвалидском осигурању којим се једино и може утврдити или изменити висина пензије. Закон
о привременом уређивању начина исплате пензија није изменио, нити је могао да измени,
висину пензија, па је она номинално остала иста и после његовог доношења. О томе сведоче
месечни обрачуни пензијских примања ПИО фонда са два податка: први се односи на износ
пензије утврђене на основу системског закона; други се односи на износ привременог умањења
по спорном закону. Први податак није могао бити мењан, јер означава имовину корисника
пензије стечене радом на основу системског закона чије мирно уживање јемчи члан 58 Устава.
Други податак говори о насртају Закона о привременом уређивању начина пензија на
имовинско право корисника пензије, којим се противправно одузима део пензије стечене
уплаћивањем доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у току радног века.
С обзиром на речено, по укидању закона којим је нарушено Уставом зајемчено мирно уживање
имовинског права на пензију, најпре се корисницима мора вратити оно што им је
противправно одузето, па се тек онда може говорити о евентуалном повећању пензија. Али, не
у односу на 2014. годину, него у односу на висину пензије коју би корисник остварио да Закон о
привременом уређивању начина исплате пензија није донет. Притом се мора узети у обзир и то
да су пензије, док је тај закон био на снази, реално умањиване суспензијом њиховог априлског
и октобарског усклађивања са повећањем трошкова живота на основу члана 80б Закона о
изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Уколико држава, по престанку спорног закона, не поступи како би морала (ако хоће да буде
правна), корисници пензија ће, непосредно или преко својих синдиката, наставити започети
пут заштите својих права, а ако их не остваре пред домаћим судовима – затражиће правду пред
Европским судом за људска права у Стразбуру. Њима ће се придружити и наследници умрлих
пензионера захтевом за накнаду штете у висини неостварене наследничке добити услед
неуставног умањивања пензија њиховим прецима. Корисници пензија и њихови наследници
имају право и на камату. Пошто грађани плаћају камату кад су у доцњи са обавезама према
држави, онда и држава мора да плати камату због доцње према грађанима.
Повериоци своја потраживања могу да остварују према ПИО фонду – као дужнику обавезе, и
према Републици Србији – као гаранту обавезе тог фонда по члану 173 Закона о пензијском и
инвалидском осигурању. (Аутор је бивши судија Врховног суда Србије и универзитетски
професор у пензији)

Отказан најављени протест оружара у Београду
Штрајкачки одбор фабрике “Застава оружје“ одлучио је да откаже за сутра најављени протест
крагујевачких оружара у Београду, испред Владе Србије, рекао је ФоНету председник
фабричког синдиката Драган Илић.
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Пише: ФоНет
Он је објаснио да је протест отказан због тога што се за пут у Београд пријавила само трећина
од 2.500 запослених, додајући да је то “знатно мање него што је очекивано”.
За протест у Београду пријавило се око 800 радника, због чега смо закључили да тај број није
довољан, с обзиром да су наши захтеви значајни за све запослене и да је за једну такву
синдикалну акцију требало да се одазове минимум 50 одсто радника, прецизирао је Илић.
Крагујевачки оружари траже од државе да њихова фабрика буде изузета из поступка
приватизације, која се предвида новим Законом о наоружању и војној опреми, као и да
запослени буду изузети из програма владе о умањењу зарада од 10 одсто.
Они су, почетком маја, те захтеве исказали на протесту испред скупштине Србије, а протекле
недеље предочили су их и министру одбране Александру Вулину.
Према Илићевој процени вецина штрајкача одустала је од протеста, иако ни један од њихових
захтева није испуњен, због притисака и застрашивања које је вршило руководство.
Ми верујемо да је то последица застрашивања и притиска вршеног од стране руководства које
је тражило да се радници писмено изјашњавају да ли учествују или не учествују у штрајку,
казао је Илић.
Он је додао да је осипању штрајкаца допринело и инсталирање видео надзора у производним
погонима.
Ових дана монтирају се камере у свим производним погонима, иако је финансијска ситуација у
фабрици изузетно тешка, руководство је сматрало да је то приоритет и већ је постављен већи
број камера и то искључиво у производним погонима, па верујемо да је све то утицало да се
позиву за протест у Београду одазове мањи број људи од очекиваног, рекао је Илић.
Менаџмент фабрике је раније саопштио да би најављени протест у Београду био
“контрапродуктиван” и да протести нису пут ка решењу проблема.
Радници су такоде информисани да је извесна исплата бонуса од 10.000 динара сваком
раднику, као и да ће Надзорни и Извршни одбор запосленима који су штрајковали омогућити
да надокнаде радне сате радом суботама.
Више од половине запослених у фабрици “Застава оружје”, је, због неиспуњених захтева
потпуно обуставило рад 23. маја.
Медутим, 28. маја већина штрајкача је прекинула протест и почела са радом, након чега је
донета одлука о прекиду штрајка у фабрици. Тада је и најављен нови протест оружара у
Београду који је данас отказан.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК КРАГУЈЕВЦА И ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИКАТА
ПОТПИСАЛИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић као представник Послодавца и представници два
репрезентативна синдиката – председник Синдикалне организације Самосталних синдиката
градских управа Сандра Радосављевић и повереник Синдиката Независност Дарко Гребовић
потписали су Колективни уговор код Послодавца којим се ближе уређују права, обавезе и
одговорности по основу рада запослених.
То је први пут да је у Градској управи Крагујевац, захваљујући иницијативи најпре Синдикалне
организације Самосталних синдиката градских управа, а потом и Синдиката Независност,
потписан такав документ. Иницијатива је било и раније али нису дале резултате.
Након четири месеца рада на тексту Колективног уговора, усаглашени су ставови послодавца и
синдиката, тако да су се потписивањем Колективног уговора стекли услови за већа права
запослених.
У изради Колективног уговора сви учесници у преговорима и стручне службе руководиле су се
гранским анексом посебног колективног уговора за државне органе који важи за запослене у
локалним самоуправама.
Колективни уговор закључен је на период од три године.

Сутра "дан Д" за Фијат: Маркионе саопштава нови петогодишњи
план
Тренутно, производња фијата 500 Л у крагујевацкој фабрици се одвија по плану

Очи свих 235.915 радника Фијат Крајслер групације (ФЦА), наравно и око 2.000 запослених у
Крагујевцу, упрте су у Серђа Маркионеа, извршног директора компаније, који је најавио да ће 1.
јуна саопштити нови петогодишњи план седмог по величини произвођача возила на свету.
-Председник Самосталног синдиката ФЦА Србија Зоран Марковић каже да уговор
Републике Србије и ФЦА важи - не до краја ове године, како се то често наводи у
јавности, већ до 2023.
- До 19. октобра ове године важи споразум о субвенцијама и другим погодностима које Србија
даје, а до 2023. према уговору, Србија може да понуди Фијату свој део акција - један део акција
или свих 33 одсто - додао је он.
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Тренутно, производња фијата 500 Л у крагујевацкој фабрици се одвија по плану. Радници ће
како је то уобичајено, у свим фабрикама ове компаније у свету, на тронедељни колективни
годишњи одмор кренути 1. августа.
Велики број европских медија спекулише да ће Маркионе обнародовати да се из Италије сели у
Пољску производња "јефтиних аутомобила", мисли се на "панду", а да ће се у тим фабрикама,
пре свега оној у Напуљу, правити модели "Џипа" и "Алфа ромеа".
Према истим изворима ФЦА група ће под бредном "фијата" убудуће прозиодити само моделе
породице "500" и "панда" што би значило да ће фијат 500 Л, који је и даље најпродаванији у
свом сегметну у Европи наставити да силази са линија крагујевачке фабрике. Има и медија
који увеликио пишу да ће се у Крагујевцу правити нека везрија модела базираног на
платформи "фијата арго", који се прави у Бразилу и који би био пласиран под именом "фијат
примо".

Оружари отказали протест планиран за четвртак
Надзорни и Извршни одбор фабрике Застава оружје ад јутрос су на улазу у круг предузећа
запосленима доставили информацију да је исплата износа од 10,000 РСД бонуса извесна, а у
складу са раније постигнутим договором Надзорног одбора, Извршног одбора и представника
Штрајкачког одбора Самосталног синдиката.
Надзорни одбор и Извршни одбор ће запосленима који су штрајковали омогућити да
надокнаде изгубљене радне сате радом суботама.
У информацији се додаје да је упућен позив Штрајкачком одбору за одржавање састанка у
циљу потписивања Споразума о престанку штрајка.
Најављени одлазак у Београд, испред зграде Владе и Министарства одбране, за четвртак
31.05.2018. године, а по одлуци Штрајкачког одбора о прекиду штрајка од 28.05.2018. године,
је контрапродуктиван и није пут ка решењу проблема истиче се у информацији.
У току дана Штрајкачки одбор Синдиката Застава оружје потврдио је да је донета одлука о
отказивању протеста који је био заказан за четвртак 31. мај испред зграде Владе и
Министарства одбране.
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Радници "Дунав група агрегата" продају бродове да исплате плате
Аутор: Н. СУБОТИЋ
Некадашњи радници "Дунав група агрегата" успевају да дођу до заосталих
потраживања. Од продаје пловила измирене неисплаћене зараде за више од 100
радника
НЕКАДАШЊИ радници "Дунав група агрегата", новосадске бродарске компаније, раније
познате као "Херој Пинки", како је "Новостима" потврдио Новица Цветковић, један од бивших
радника и представник запослених у преговорима са пословодством фабрике, све су ближи
наплати потраживања од ове готово угашене фирме.
Већ су, како каже Цветковић, продајом бродова на које су радници ставили хипотеке, измирени
дугови за трећину, од укупно тристотинак радника који су због заосталих зарада тужили
предузеће, а и осталих 200 радника на најбољем су путу да, такође продајом бродова, дођу до
свог новца.
Већина некадашњих радника, подсећамо, добила је пресуде против предузећа, и како би дошли
до новца, ангажовали су извршитеље који су, после дефинитивног одбијања плана
реорганзације "Агрегата", ушли у поступак продаје и наплате дугова радницима. Дугови,
односно, заостале зараде су, како каже Цветковић, по раднику, са каматама, достигле и по
четири милиона динара.
- Чекали смо неколико година, имали смо и проблем са покушајима усвајања плана
реорганизације, па затим увођења стечаја, који би продају додатно успорили - подсећа
Цветковић. - Ствари, за нас, некадашње раднике "Дунав група агрегата" напокон иду добро.
Колеге су успеле да намире дуг због неисплаћених зарада и осталих давања. Требало би, и ја, са
колегама, сваког дана да дођем на ред, како бисмо и ми добили наш део потраживања, који је,
са каматама, већ премашио 12 милиона динара.
Радници, како напомиње Цветковић, већ сада имају и нова потраживања. Они, наиме, траже
зараде за целу 2015. и период до маја 2016, које такође нису исплаћиване, а судска одлука
компанију обавезује да им "повеже" неуплаћени радни стаж.
БЛОКАДЕ"ДУНАВ група агрегати", некадашњи "Херој Пинки", подсећамо, некада је и ван
граница Србије била фирма позната по успешном раду. За њу, међутим, последњих година,
знају само по неколико блокада Дунава бродовима, због неисплаћених зарада и доприноса
радницима.
Продаја ће, како најављује Цветковић, потрајати доста дуго, јер је ово предузеће имало у свом
саставу више од 90 бродова, самоходних, а и оних без погона.
Душан Боровица, власник "Агрегата", раније је, подсећамо, наводио како верује да за
"Агрегате" има наде, и како би нови план реорганзације требало да буде усвојен. Њиме је, како
је објашњавао, требало да буде решен и проблем са Пореском управом, односно, дуговима
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фирме за порез, а такође и дугови фонду ПИО за доприносе за раднике. Показало се, међутим,
да план ипак није усвојен.
"ЛАЗАРЕВАЦ" - ТРОЈИЦИ КАПЕТАНА
ЦВЕТКОВИЋ (на слици) је, иначе, са још тројицом колега, ставио хипотеку на брод
"Лазаревац" - самоходни теретњак. Од његове продаје би, како каже, требало да буде довољно
новца да се измире потраживања све тројице капетана, који су радили, прво у "Херој Пинкију",
а касније и у "Агрегатима".
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