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СПРЕМА СЕ НОВИ ПЕТОГОДИШЊИ ПЛАН: "Фијат" од јесени без
субвенција?
Аутор: П. Ж.
И у крагујевачкој фабрици аутомобила са нестрпљењем очекују обраћање јавности
извршног директора "ФЦА групе". Серђо Маркионе 1. јуна представља
петогодишњи план пословања
ОЧИ свих 235.915 радника "Фијат-Крајслер групације", 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.
- Маркионе ће, да ли баш у петак или можда у понедељак, саопштити какви су развојни
планови "ФЦА групе" - каже Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката "ФЦА
Србија". - Наравно да нас изузетно занима шта ће Маркионе рећи, али не верујем да ће било
коју фабрику, па ни нашу, директно поменути.
Марковић, за "Новости", каже да очекује да ће тек после смерница које буде дао Маркионе борд
директора "сести и разрадити план по фабрикама" - ко ће шта и колико убудуће производити.
- Све остало је, што преносе медији, наши или страни, само нагађање, спекулације без основа каже Марковић. - Ми, сви радници, и ја, наравно да се надамо и верујемо да ће доћи нова
опрема, нови модел, да ћемо радити и зарадити.
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 држава
Србија даје, а до 2023, према уговору, Србија може да понуди "Фијату" свој део акција. Један
део или свих 33 одсто - објашњава Марковић.
Тренутно, производња "фијата 500 Л" у крагујевачкој фабрици се одвија по плану. Радници ће,
како је то уобичајено у свим фабрикама ове компаније у свету, на тронедељни колективни
годишњи одмор (чувени италијански ферагосто) кренути 1. августа.
ИЗА КУЛОАРА
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 груп" ће под брендом "Фијата" убудуће производити само моделе "породице
500" и "панда" што би значило и да ће "фијат 500 Л" (који је и даље најпродаванији у свом
сегменту у Европи) наставити да силази са линија крагујевачке фабрике. Има и медија који
увелико пишу и да ће се у Крагујевцу правити нека верзија модела базираног на платформи
"фијата арго" који се прави у Бразилу и који би био пласиран под именом "фијат примо".
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Просечна пензија већа 1.200 динара
Аутор: Ј. Ж. С.
Колико ће, по увећању, добијати примаоци "средње" пензије од 24.979 динара. До
25.000 динара месечно прима око 1,2 милиона најстаријих
ПОСЛЕ најављеног увећања, просечна пензија у Србији биће виша за око 10 евра. Влада је
предложила да се сви чекови испод 25.000, који Законом о привременом умањењу пензија
нису смањени, буду увећани за пет одсто, што значи да ће просечно месечно примање од 24.979
бити веће за око 1.200 динара. На тај начин ће пензионерски годишњи буђелар бити "дебљи" за
14.400 динара, односно око 120 евра.
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Пензије сигурно расту више од пет одсто
Најављена повишица за ову, мање имућну категорију најстаријих, односи се на око 1,2 милиона
пензионера. Према статистици Фонда ПИО скоро пола милиона пензионера живи са месечним
износом до 15.000, док је више од 100.000 оних који имају до 10.000 динара.
Михајло Радовић, председник Удружења синдиката пензионера Србије, сматра да још није
ништа дефинисано, ни датум ни повећање и да треба сачекати коначну и званичну одлуку.
- Повишица чекова онима којима пензије нису ни смањене је доказ да се мешају економски и
социјални статус - каже наш саговорник. - Овакав начин води ка рушењу пензијског система
који је заснован на штедњи, односно колико си уплаћивао доприноса и година, толика ће ти
бити примања у старости. Мислим да не би требало дискриминисати једне пензионере на
рачун других, што се чини овом најавом дешавања.
Професор др Дарко Маринковић са Мегатренда каже, за "Новости", да се доношењем Закона о
умањењу пензија водило рачуна о социјалном и солидарном моменту, јер нису сви износи
једнако умањени.
- Том приликом најсиромашнији су изузети из државне штедње, што је био добар потез - каже
наш саговорник. - ММФ као финансијски полицајац неће да финансира ако се троши више
него што се заради. Чињеница је да су постигнути одлични резултати и да би сваки
непромишљен потез могао да сруши систем.
Он сматра да велики број држава има проблем са исплатом пензија пошто је животни век све
дужи, а то изискује и већа издвајања у овој области. Зато, по његовом мишљењу, не сме да буде
преговора и да се калкулише са послодавцима око редовног плаћања пореза и доприноса, јер се
на тај начин између осталог пуни и пензиони фонд.
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НАЈНИЖИ ЧЕКОВИ
ОД новембра 2014. године, када је донет Закон о привременом умањењу пензија,
најсиромашнијим категоријама пензионера чекови су увећани три пута, као и свима осталима.
Закључно са новом повишицом, они ће добити 13,3 одсто више него што су имали пре три
године.политика

Бруто домаћи производ Србије порастао 4,6 одсто у првом кварталу
Индустријска производња у априлу већа 3,1 одсто
Извор: Танјуг
Реални раст бруто домаћег производа Србије у првом кварталу 2018.године износио је 4,6 одсто
у односу на исти период прошле године, саопштио је данас Републички завод за статистику.
У односу на последњи квартал прошле године, БДП је у прва три месеца 2018., према
десезонираним подацима, забележио раст од 1,5 процената.
Значајан међугодишњи реални раст бруто додате вредности остварен је у секторима:
грађевинарство за 26,4 одсто, индустрија и снабдевање водом и управљање отпадним водама за
5,3, информисање и комуникација за 5,1 и трговина на велико и мало и поправка моторних
возила, саобраћај и складиштење и услуге смештаја и исхране за 4,6 процената.
Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, у првом кварталу је реални раст забележен код
свих агрегата на годишњем нивоу.
Тако су издаци за финалну потрошњу домаћинстава повећани за 3,0 посто, издаци за финалну
потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) за 3,1,
издаци за финалну потрошњу државе за 2,3, бруто инвестиције у основне фондове, за 14,9,
извоз робе и услуга за 9,3 и увоз робе и услуга за 12,5 одсто.

Индустријска производња у априлу већа 3,1 одсто
Извор: Танјуг
Индустријска производња у Србији порасла је у априлу 2018.године за 3,1 одсто на годишњем
нивоу, саопштио је данас Републички завод за статистику.
У периоду јануар-април 2018, укупна индустријска производња је порасла за 5,2 одсто у односу
на исти период прошле године, а прерађивачка је остварила раст од 3,9 одсто.
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Највећи утицај на међугодишњи раст индустријске производње у априлу имали су производња
електричне енергије, производња папира и производа од папира, производња одевних
предмета, поправка и монтажа машина и опреме.
Десезонирани индекс индустријске производње за април показује да је укупна индустрија
остварила раст од 0,6 одсто, а да је прерађивачка пала за 0,8 процената у односу на просек
2017. године.
Према десезонираним подацима, укупна индустријска производња у априлу је била мања за 1,7
одсто него у марту, док је прерађивачка забележила пад од 2,2 одсто.
На годишњем нивоу, сектор снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација је у априлу регистровао раст од 13 одсто, сектор рударства раст од 1,7 одсто, док
је прерађивачка индустрија порасла за 1,0 одсто.
Посматрано по наменским групама, међугодишњи раст је у априлу забележен код производње
енергије (7,8 одсто), трајних производа за широку потрошњу за 3,5 одсто, интермедијарних
производа, осим енергије за 2,1 проценат и нетрајних производа за широку потрошњу за 0,5
одсто.
С друге стране, пала је производња капиталних производа за 0,8 одсто.
Обим индустријске производње је у априлу, на годишњем нивоу, забележио раст код 19
области, чије је учешће у структури индустријске производње - 66 посто, а пад код 10 области
(са учешћем у структури индустријске производње од 34 одсто).
Када је реч о прва четири месеца текуће године, сектор снабдевања електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација је, на годишњем нивоу, евидентирао раст од 11,4 одсто,
прерађивачка индустрија је порасла за 3,9 одсто, а рударство за 2,5 одсто.

Јанковић: Жене у Србији теже долазе до запослења
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић изјавила је данас да је само
економски независна жена заиста и слободна.
Пише: ФоНет
Жене често нису у стању саме да изађу из зачараног круга, неопходна им је подршка и помоћ у
сагледавању сосптвених могућности и потенцијала, нагласила је Јанковић на отварању
конференције „Обучена за успех“ у организацији Дресс фор Суццесс, Београд и општине Савски
венац.
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Повереница је подржала рад организације чији је циљ оснаживање жена како би се постигла
економска независност кроз мрежу подршке, од едукације до других развојних алата за
напредовање у послу и животу, саопштила је њена канцеларија.
Свакодневно се суочавамо са родним стереотипима, јер се жене најчешће посматрају кроз
задате образце и патријархалне улоге, што доводи до ограничавања пословних могућности које
жене морају да имају, рекла је повереница.
Она је додала да жене у Србији теже долазе до запослења, често имају ниже зараде од
мушкараца за обављање истог посла, као и да су више изложене дискриминацији и
отпуштањима.
Зато је неопходно је да се у подршку укључи што већи број организација, компанија и
појединаца који својим деловањем свесно доприносе постизању истинске намере у
оставривању економске независности жена, закључила је она.

Радио Слободна европа

Како су занемели крагујевачки оружари
Аутор: Бранко Вучковић
"Захтевало се да се радници изјасне са именом и презименом о томе да ли учествују или не
учествују у штрајку", тврди председник синдиката фабрике "Застава оружје" из Крагујевца
Драган Илић, објашњавајући да је, између осталог, то разлог због ког су оружари одустали од
штрајка који је био најављен за данас, 130 километара даље, у центру Београда.
Илић наводи и 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".
Крагујевачки оружари су тражили од државе да њихова фабрика буде изузета из поступка
приватизације која се предвиђа новим Законом о наоружању и војној опреми, као и да
запослени буду изузети из програма Владе Србије о умањењу зарада од десет одсто.
Они су, почетком маја, те захтеве исказали на протесту испред Скупштине Србије, а протекле
недеље предочили су их и министру одбране Александру Вулину.
Више од половине запослених у фабрици "Застава оружје" је, због неиспуњених захтева, 23.
маја потпуно обуставило рад, да би пет дана касније прекинули протест и почели са радом.
Током штрајка у први план је избило питање финансијске одрживости фабрике која има 2.500
запослених и дуг од преко 135 милиона евра.
Радници Милош и Драгана, који су штрајковали заједно са својим колегама, у изјави за Радио
Слободна Европа (РСЕ) кажу да су сада у страху за опстанак своје фабрике и сопствену
егзистенцију.
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"Када говорим лично о себи, пошто сам једини запослен у породици, баш се тешко излази на
крај. Тешко се живи и тешко можемо да приуштимо себи било шта што цивилизован човек
треба себи да приушти", каже Милош а његова колегиница Драгана у први план истиче страх
од неизвесне будућности.
"Уплашени смо за егзистенцију наших породица.Знате какав је живот и колико кошта
потрошачка корпа која је сваким даном све скупља", истиче Драгана.
Просечна плата у фабрици "Застава оружје" је 52.000 динара (око 400 евра).
Током вишедневног штрајка, који је због прекида производње озбиљно уздрмао најстарију
фабрику оружја на Балкану, ово двоје радника, као и већину њихових колега, по први пут су
чули податак за који кажу да их је шокирао. Онај о износу дуга предузећа.
Синдикат тврди да енормно високи дугови и пословање с губитком опасно угрожавају
будућност фабрике, због чега се, како каже Драган Илић, председник фабричког синдиката, тај
проблем мора хитно решити.
"Када смо видели да је у прва три месеца забележен минус у пословању од 198 милиона динара
(око 1,6 милиона евра), схватили смо да је враг однео шалу и да ће се тај проблем само
продубљивати, тим пре што је и прошлу годину обележио губитак од 477 милиона (око 3,9
милиона евра), претпрошлу 570 (4,7 милиона евра), а 2015. забележен је губитак од 330
милиона динара (2,7 милиона евра). Укупан губитак за протекле три године је око 1,5
милијарди", каже Илић.
Милојко Брзаковић, генерални директор крагујевачке фабрике оружја, потврђује да је она
дужна 16 милијарди динара (око 135 милиона евра), али да структура дуга демантује наводе
синдиката о наводној великој опасности по предузеће.
"Зашто не објаве структуру дуга? Од укупног дуга од 16,2 милијарде динара, 9,1 милијарда се
односи на неплаћене порезе и доприносе наслеђене из ранијег периода; обавезе према фонду
за развој које ће ући у конверзију износе 1,3 милијарде, дуг према Енергетици од скоро
милијарду динара који ће такође ући у конверзију, кредит од два милиона евра, који смо 2015.
године подигли код Српске банке смо добрим делом отплатили, остало је још око 800.000
евра, које смо употребили искључиво за куповину нових савремених машина", прецизира
Брзаковић.
С обзиром на различита тумачења дугова и губитака, истина о финансијском стању фабрике
"Застава оружје" морала би да се утврди ригорозном контролом од стране државних органа.
Тако би се, како за РСЕ каже економиста Махмут Бушатлија, дошло и до реалне оцене
способности менаџмента да води фабрику.
"Морала би да се уради ригорозна финансијска контрола, јер је страшно да индустрија оружја
која је сама по себи врло профитабилна и нема проблема са тржиштем", наводи Бушатлија.
Према Брзаковићевим речима, фабрика је у више наврата била у фокусу државних органа који
су контролисали њено пословање и том приликом нису пронашли никакве незаконитости у
раду.
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Он тврди да упркос дуговањима фабрика стабилно послује, уредно сервисира све финансијске
обавезе и има потписане уговоре за производњу у наредних годину дана.
"Жао ми је што синдикат својим активностима отежава реализацију уговора и угрожава
будућност фабрике", истиче Брзаковић.
"Резултати најбоље говоре.Само један податак, 2014 године, реализација је износила 28
милиона долара, а 2017.године 90 одсто више. За протекле три године вратили смо кредите и
позајмице узете пре 2015.године, у вредности од седам милиона евра. У време када фабрика
има пуну упосленост капацитета, када је просек плата 52.000 динара, а исплате редовне и без
кашњења, онда је штрајк очигледно непотребан и може само нанети штету фабрици", истиче
Брзаковић.
Економиста Бушатлија сматра да је веома дискутабилно да ли и ко гура фабрику у пропаст,
истичући да ако се установи да менаџмент крије стварне податке о финансијама и пословању,
онда он сноси одговорност за све проблеме.
"У супротном, уколико радници нису у праву и испостави се да фабрика стварно добро послује,
ствара профит и има потенцијал у унапред продатој роби, онда штрајк стварно може нанети
штету предузећу, јер потенцијални купци могу да се окрену другом добављачу", додаје
Бушатлија.
Представници синдиката су своје виђење ситуације у фабрици, као и захтеве, претпрошле
недеље предочили министру одбране Александру Вулину, али је он одбацио све њихове наводе
и захтеве.

Самостални синдикат Фиата у Србији се нада производњи новог
модела возила
Извор: Бета
Радници фабрике "Фијат Крајслер аутомобили" (ФЦА) очекују да руководство сутра објави
план пословања у наредних пет година, а у оквиру тога најави производњу новог модела у
Крагујевцу, рекао је данас председник Самосталног синдиката ФЦА Зоран Марковић.
"Најављено је да ће извршни директор Фијат Крајслер групације Серђо Маркионе представити
петогодишњи план и вероватно неће директно помињати нашу фабрику, али ће се
средњорочни план те групације свакако односити и на послове у Србији" оценио је Марковић у
изјави агенцији Бета.
Он се нада да ће свих око 2.000 радника у крагујевачкој фабрици задржати радна места и да ће
ускоро почети производња новог модела возила, о чему се говори нећ неколико година.
Марковић је рекао да ће по уговору Владе Србија и Фијата, који је на снази до 2023. године,
субвенције и друге погодности које добија та компанија бити укинуте октобра ове године.
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Због укидања тих повластица у јавности се спекулисало да ће се Фијат повући из Србије.
По речима Марковића, у фабрици у Крагујевцу се производња "фијата 500Л" одвија по плану, а
колективни годишњи одмор је од 1. августа.

Потписан Колективни уговор у Градској управи
Аутор: РТК
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 Синдикалној
организацији 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
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