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Посао за 2.500 радника
Г. Ћировић

Немачка компанија "Кромберг и Шуберт" отворила фабрику у Крушевцу. Председник Вучић:
Отвараћемо фирме и смањивати незапосленост
КОЛИКО год да сам фабрика до сада отворио, а цифре нећу да изговарам, осим оне једне - да
ниједну нисам затворио, узбуђење које осећам тешко се речима може описати. Када стигне
оваква фабрика, индустријски гигант попут "Кромберга и Шуберта", са њом стиже и сасвим
нова вера у себе, свој рад, сопствене могућности, и сопствену будућност. Морамо да отворимо
још много фабрика како бисмо створили услове да људи виде будућност у свом граду.
Ту мислим и на Крушевац и на цео Расински округ, на Ћићевац, Варварин, Брус,
Александровац и Трстеник. У том послу нико нас и ништа не може зауставити. Зато је сада
свима јасно да две ствари не могу да се блокирају. Једна је време, а друга отварање фабрика у
Србији.
Ово је у четвртак у Крушевцу изјавио председник Србије Александар Вучић отварајући
новоизграђену фабрику за производњу ауто-каблова познате немачке компаније "Кромберг и
Шуберт".
У новој крушевачкој фабрици, која се простире на 23.000 квадратних метара, тренутно је
запослено 565 радника, а уколико све буде текло по плану, та цифра ће се до краја 2022. попети
и на 2.500 запослених. А, ако се инвестиција покаже позитивном у погледу ефикасности и
трошкова, компанија намерава проширење капацитета и запошљавање чак 4.000 људи.
- Убеђен сам да ћемо оправдати поверење ове компаније и да ће овдашњи људи жељни посла и
изазова показати да је Србија најбоља дестинација за инвестиције. Наставићемо да отварамо
фабрике и да запошљавамо људе, да уклањамо све препреке развоју и напретку, да мењамо
лоше демографске податке. Љубав и бизнис не трпе катанце и баш због тога ћемо ми остати
отворена земља без брава и реза за све који желе да у њу уложе и раде. Неће нам бити тешко да
наставимо са подстицајима инвеститорима јер следимо логику да новац ствара новац - додао је
председник Вучић. - Са великом надом могу да најавим још једну инвестицију "Кромберг и
Шуберта" у Србији и надам се да ће они у једном од четири града о којима се разговара
инвестирати у још једну овакву фабрику.
Он је истакао да је циљ да се незапосленост у Србији спусти испод 10 одсто.
- Пре краја године повећаћемо плате у јавном сектору, биће повећана и минимална цена рада.
То су добре вести, а да би их било још више у годинама пред нама, мораћемо да радимо још
више и одговорније - рекао је Вучић.
Укупна вредност инвестиције компаније "Кромберг и Шуберт" у Крушевцу је 29 милиона евра.
Влада Србије издвојила 9,5 милиона евра подстицајних средстава, док је локална самоуправа
уступила 6,2 хектара земљишта и обезбедила све неопходне инфраструктурне прикључке.
Као породична фирма "Кромберг и Шуберт" настала је 1906. године. У 45 фабрика широм света
у којима производи каблове за аутомобилску индустрију, ова фирма тренутно запошљава више
од 48.000 радника, а укупни приход који је остварила прошле године износио је 1,6 милијарди
евра.
Пригодној свечаности и пресецању врпце присуствовали су и амбасадор Немачке у Србији
Аксел Дитман, др Жељко Матијевић, председник групације "Кромберг и Шуберт",
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градоначелница Крушевца Јасмина Палуровић, челници суседних општина, као и бројни
гости.
ПРЕД капијом и у кругу фабрике председника Вучића у четвртак је дочекало неколико хиљада
Крушевљана и њихових комшија из суседних општина.
- Многи су се смејали, а многи нису веровали када смо пре неколико година почели разговоре
са представницима фабрике "Кромберг и Шуберт". Данас је овде запослено 565 људи, а биће их
још више из целог Расинског округа. Пред нама ће бити тешких времена и спољних и
унутрашњих притисака, зато је важно да останемо јединствени и чврсти, да сачувамо Србију, да
народ буде богатији, да нам деца буду жива и здрава и да их имамо много више него данас поручио је окупљенима председник Вучић.

Вучић: Биће већи минималац у Србији, боље две плате него ниједна
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће до краја године бити повећана
минимална цена рада у Србији.
Вучић је, после отварања фабрике Кромберг и Шуберт у Крушевцу, најавио да ће бити
повећана минимална цена рада, али није навео када и за колико. То ће, како је рекао, значити
не само за запослене у јавном сектору, који ће такође добити повећање пре краја године, већ И
за све остале запослене у Србији.
Вучич је казао да су могли да бирају да штите као политичари позиције тако што неће
доводити радно интензивне фабрике и да кажуо да имамо високе плате а незапосленост 30
одсто.
- Ми смо мислили да је боље да се људи запошљавају па макар и са нешто нижим платама али
са циљем да незапосленост спустимо испод 10 одсто - навео је српски председник.
Он каже да је боље две плате у породици, макар мало ниже, него да се има једна или ниједну.
- Сада радимо и на томе да примања буду већа и да имамо сада и послове за оне са високом и
вишом стручном спремом и ИТ стручњаке - навео је Вучић.
У Крушевцу је, како је навео, од 2012. године незапосленост смањена скоро за 3.000 људи.
- То је значајан број за Крушевац, недостајала би још једна велика и важна инвестиција, али
овде ће се још људи запослити. Сада их је 565, а треба да буде 2.500 за две године, надам се да
ће још много младих добити посао - рекао је Вучић.

"То што чека пензионере у Хрватској је ТРАГЕДИЈА"
Хрватске пензије су најниже у ЕУ у односу на плату, а постоји ризик да држава у будућности
неће моћи да заштити старије људе од сиромаштва.
То је изјавио Еторе Маркети из главне управе Европске комисије за запошљавање, социјална
питања и укљученост, преноси Сеебиз.
Када за 40 година оде у пензију, особа која је у Хрватској први пут почела да ради 2016. године
имаће 16 одсто мању пензију од садашњих нових пензионера иза којих је 40 година стажа,
показују најновији годишњи извештаји Европске комисије о старењу и примерености пензија
који су представљени у загребачкој канцеларији Европске комисије.
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У односу на постојећа пензијска примања већи пад пензија од хрватских у будућности могу
очекивати само Румуни и Пољаци – око 40 одсто. Задржавање постојећег нивоа пензијских
примања очекује се у Аустрији и Словенији, а лагано повећање у Немачкој и Данској.
У делу извештаја посвећеном Хрватској Комисија је изнела десет реформских потеза у вези са
пензијама: промену закона како би се омогућило запошљавање пензионера, убрзање повећања
доби за одлазак у пензију у зависности од очекиваног животног века или очекиваној доби
здравог живота, јачу пенализацију превремених пензија, преиспитивање посебних програма
који нуде превремено пензионисање, промене у систему бенефицираног стажа, увођење
деломичних пензија сразмерно уплатама, поделу минималне пензије на зарађени део и део
који би припао социјалној пензији.
Такође Комисија тражи да се повлашћене пензије поделе на зарађени и повлашћени део чија
би исплата зависила од буџетских могућности. Девети је предлог прикупљање доприноса на све
облике рада, десети се односи на побољшања у другом пензијском стубу.

Напад на просторије просветног синдиката – Ко је следећи?
Независни синдикат просветних радника Војводине саопштио је да је у
Зрењанину извршен вандалски напад на њихове просторије у центру града.
0Пише: Данас Онлине14. јуна 2018. 14.34
Фото: Независни синдикат просветних радника Војводине
Напад се десио синоћ, 13. Јуна а непознати починиоци су поразбијали стакла на просторијама
које поред просветних синдиката користе још две роганизације, Незавинсни синдикат јавних
служби Војводине и Центра за заштиту потрошаћа Бегеј.
-Ако је циљ био да нас уплаше, то нису успели. Не желимо да се бавимо теоријама завере, али
чињенице су да поменуте организације воде свакодневну и бескомпромисну борбу за радничка
права и права свих грађана нађег града и наше државе. Да ли је то разлог вандалског чина још
увек није познато али очекујемо да полиција хитно пронађе одговорне. Тек када починиоци
буду имали име, када буду одговарали пред ржавним органима, моћићемо да кажемо да
институције функционишу – наводи се у саопштењу НСПРВ.
Напад је осудио Градски одбор ЛСВ, који је затражио тражи хитну реакцију надлежних органа
и привођење починилаца лицу правде. Безбедност свих грађана мора бити на првом месту,
власти морају обезбедити сигурност и имовину сваког појединца, организације или
институција, наводе у ЛСВ.
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Пензионери на ногама - скаче порез на пензије
Париз -- Хиљаде француских пензионера изашло је на улице, протестујући против
повећања пореза на пензије.
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Девет синдиката позвало је пензионере да изађу на улице и супротставе се плановима
француске владе да не повећава пенизију и повећава порез, наводи АП, додајући да је
повећање пореза почело у јануару и да погађа око осам милиона пензионера.
Неки од демонстраната носили су транспаренте са натписом "Макрон - пљачкаш малих стараца
и старица".
Председник Француске Емануел Макрон раније је рекао да фискалне мере владе имају за циљ
да смање дефицит Француске и смање порез на приход радницима, а не да повећају пензије.
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