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Дневно се губи 440 возила "фијат 500Л" због штрајка
Извор: РТС

Близу 2.000 производних радника компаније "Фијат Крајслер аутомобили" у Крагујевцу
наставило је генерални штајк започет прошлог уторка. Због потпуне обуставе рада, дневно се
губи 440 возила "фијат 500Л". Синдикат позива пословодство на преговоре.
Због генералног штрајка који траје већ шести дан, производња је прекинута и у кооперантским
фирмама које матичну фабрику снабдевају деловима.
Данашњем скупу у кругу фабрике присуствовао је председник Самосталног синдиката
металаца Србије Зоран Вујовић, као и чланови синдиката "Независност", потврдио је за РТС
председник штрајкачког одбора "Фијат Крајслер аутомобила" Зоран Марковић.
Иако се пословодство не оглашава, према речима Марковића, синдикати су спремни на
преговоре и позивају и Владу Србије, као власнике трећина капитала у компанији "Фијат
Крајслер аутомобили" да се укључи у преговоре и решавање проблема.
Каже да га је охрабрила изјава председника Привредне коморе Србије Марка Чадежа
о нужности да се постигне договор пословодства и радника у штрајку и да је за целу
привреду лоше да та фабрика не ради.
Подсетимо, радници траже повећање бруто основице за обрачун зарада са 38.000 на 50.000
динара, реорганизацију посла ради растерећења производних радника, исплату остварених
бонуса ефикасности и накнаду трошкова превоза за ангажовање ван стандардног радног
времена.
Иначе, крагујевачка фабрика је у прошлој години извезла аутомобиле у вредности од преко
милијарду евра и највећи је извозник у Србији. Нова фабрика у Крагујевцу отворена је пре пет
година, када је и почела производња "фијата 500Л", а пре више од месец дана, представљен је
нови, рестилизовани, модел.

Руф са Вучићем: Одлични фискални резултати Србије
Извор: РТС
Председник Александар Вучић састао се са шефом Мисије Међународног монетарног фонда
Џејмсом Руфом, који је поручио да сви показатељи говоре о стабилном тренду раста економије
Србије.
Џејмс Руф је на састанку са Александром Вучићем истакао да су фискални резултати буџета
Србије одлични.
Шеф Мисије ММФ-а је на састанку, којем су присуствовали и премијерка Ана Брнабић и
министар финансија Душан Вујовић, навео да сви показатељи говоре о стабилном тренду раста
економије Србије, о чему сведочи и велики суфицит остварен у првих шест месеци текуће
године.
Председник Александар Вучић је рекао да је и поред одличних резултата остварених у првој
половини ове године, као и током целокупног периода трајања аранжмана са ММФ-ом, ипак,
делимично незадовољан развојем приватног сектора, малих и средњих предузећа.
Саговорници су на састанку разговарали и о пословању "Електропривреде Србије".
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"'Електропривреда Србије' је поправила своје резултате у мају и јуну, али производња угља и
струје и укупно пословање ЕПС-а у будућности морају бити неупоредиво бољи уз спровођење
неопходних реформи у самој компанији", нагласио је Вучић.
Посебна тема разговора биле су компаније у оквиру хемијског комплекса и позитивни
трендови њиховог пословања кроз значајно смањење губитака и реструктурирање као
припремних активности за приватизацију.
Током сусурета било је речи и о приватизацији "Галенике" и расписивању међународног
тендера у најкраћем року.
Вучић је још једном нагласио да Србија стоји чврсто на путу економских реформи, стабилне
привреде и побољшања животног стандарда грађана.
О овим темама представници Фонда разговарали су и са члановима Одбора за финансије
Скупштине Србије. Џејмс Руф је на том, иначе првом састанку стручњака ММФ-а и посланика,
истакао да је улога ММФ-а саветодавна, да подржи Владу у спровођењу реформи и
уравнотежењу финансија.
Нагласио је да је од кључног значаја да Србија настави реформе, посебно у области јавне
управе, где још нису остварени очекивани резултати и да јача приватни сектор како би расла
запосленост.

ШТРАЈК У ''ФИЈАТУ'': Италијани не хају за раднике који протестују
Аутори:М. Л. - П. Ж.

Наставља се генерални штрајк запослених у фабрици "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у
Крагујевцу. Већ шест дана руководство се не одазива на позиве штрајкачког одбора
ИНСИСТИРАМО да се компанија "Фијат" понаша у маниру светске компаније и коначно
отпочне преговоре са радницима који штрајкују. То је данас поручено пословодству које ни
након шест дана генералног штрајка не одговара на позиве штрајкачког одбора да се преговара
о радничким захтевима.
Радници штрајкују, производња стоји, угрожене су и кооперантске фирме ФЦА, али одговора
од пословодства још нема.
- Иста мета, исто одстојање - каже Зоран Марковић,председник штрајкачког одбора. Он
подсећа на то да пословодство крши и закон, и да је одавно добило налог инспекције рада да се
почне са преговорима али се, поново, не оглашавају.
Раднике су данас посетили челници Самосталног синдиката металаца Србије као и УГС
"Независност". Они су подржали радничке захтеве и осудили понашање пословодства ФЦА.
Такође, изречени су и подаци да менаџери у крагујевачкој фабрици зарађују по 1.500 евра, док
је плата радника око 230 евра.
У штрајкачком одбору кажу да се због игнорантског става пословодства проблеми само
увећавају, трпе и кооперанти. Радници за то прозивају шефове. Иначе, дневно је са трака
силазило по 440 аутомобила у две смене, а већ шест дана траке стоје. Они кажу да не знају да
ли је стала и испорука аутомобила, као и шта се дешава са већ нарученим пословима.
- И ми се питамо шта се у тој области дешава, ми стално истичемо да смо спремни да
преговарамо и желимо да се штрајк што пре оконча. На потезу је пословодство - каже Зоран
Марковић.
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Председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да
су запослени у крагујевачком "Фијату" изузетно мало плаћени и да су њихове плате у висини,
како је рекао, цене једног и по ручка у Италији. Орбовић је новинарима у Јагодини рекао и да
их притом послодавац тера да раде на више радних места. - Држава ради на томе да дође до
више радних места, до већег броја запослених али су та радна места са изузетно ниским
платама и изазивају велико незадовољство - рекао је Орбавић и оценио је да је понашање
руководства "Фијата" неприхватљиво и увредљиво за раднике у Крагујевцу. Орбовић очекује да
ће се већ до 15. септембра знати колика ће бити минимална цена рада за наредну годину.
НОВИ МОДЕЛ У СЕПТЕМБРУ
КАКО је "Новостима" данас речено у продајним салонима "Фијата", и даље се примају уплате за
модел "фијат 500Л". Испорука "старог" модела иде без чекања, јер их има још на лагеру, док се
за нови модел "фијат 500Л" примају уплате уз напомену да је испорука у септембру, како је и
било планирано пре штрајка. Разлог је колективни годишњи одмор у августу, чувени
италијански "ферагосто", кад фабрика у Крагујевцу ионако не би радила.

За штрајк у „Фијату” нико не мари
Аутор: Бране Карталовић
Шта говори ћутање власника нашег највећег извозника у коме је производња обустављена већ
седам дана: не треба нам више аутомобилска индустрија или наћи ћемо новог партнера
Крагујевац – Штрајк у „Фијату” траје већ недељу дана, а из компаније се нико не оглашава. Не
реагују ни Италијани, ни наша држава која у заједничком привредном друштву „ФијатКрајслер аутомобили Србија” има 33 одсто капитала. Сви ћуте, а питање је да ли би се овако
понашали када би штрајковали радници смедеревске железаре и када би у тој челичани била
обустављена производња. „Фијат” је двоструко већи извозник од железаре – у прва четири
месеца ове године смедеревска челичана „Хестил” извезла је робе у вредности од 183,2
милиона евра, а „Фијат” за 382,2 милиона евра.
Поводом обуставе производње рестилизованог модела „500Л” у крагујевачкој фабрици
аутомобила, која траје од 27. јуна, нису се огласили ни министар привреде, ни министар
финансија, ни премијерка, ни председник државе.

Плате и пензије расту кад ММФ оде
Аутор: А. Телесковић

Уколико Србија после фебруара 2018. не буде имала аранжман са Фондом, мисија се неће
много питати око буџета за следећу годину
Када је о односу Србије и Међународног монетарног фонда (ММФ) реч, нова премијерка Ана
Брнабић скинула је рукавице. У интервјуу за америчку агенцију „Блумберг” на директно
питање да ли би наша земља могла да одустане од обнове трогодишњег аранжмана из
предострожности, она је одговорила: „То је могуће”.
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Њен претходник Александар Вучић најавио је недавно значајно повећање плата и пензија. „Не
говоримо више о два, три, пет одсто, биће, а надам се да ћемо имати снаге пре краја ове године,
можда и за неки месец, повећање плата у јавном сектору за десет одсто”, рекао је крајем маја
тадашњи премијер.

Кренуо пешке из Ужица у Београд
Пише: Н.Ковачевић
Небојша Дуканац, председник Синдиката машиновођа „Слога“ у предузећу „Србија карго“, који
је у понедељак кренуо пешке из Ужица у Београд, како би упозорио на лош материјални
положај запослених и кршење њихових права у том предузећу, саопштио је да се нада да ће
својим протестом приволети представнике управе тог државног предузећа да са њиме
разговарају.
Он намерава да, до петка, препешачи око 200 километара од Ужица до Београда и да о
проблемима у предузећу покуша да разговара са пословодством, а данас око 14 часова стигао је
на неколико километара од Горњег Милановца.
- Пет синдиката су убачени у наше предузеће и не заступају интресе наших радника, већ су
њихови председници из других предузећа „Србијавоза“ и „Инфраструктуре железница Србије“,
а пословодству одговарају такви синдикати који ћуте о проблемима запослених. Чак је један од
директора у предузећу „Србијавоз“ истовремено и председник синдиката у том предузећу, а тај
синдикат заступа у „Србија каргу“, али и у „Инфраструктури железница Србије“, што је
невероватно и противзаконито, наводи наш саговорник и тврди да је Синдикат машиновођа
„Слога“ једини који је регистрован у „Србија каргу“.
- Радимо повремено и дуже од 20 часова, без прекида и дневног одмора и не можемо да
направимо паузу за оброк или за освежење, а о материјалном положају и условима рада
сувишно је говорити, јер смо дотакли дно. Ја сам машинивођа 38 година и месечно зарађујем
31.000 динара, а уз накнаде за рад недељом, празником и ноћу то буде највише до 40.000
динара, објашњава Дуканац.
- На локомотивама нема неопходне опреме и уређаја, па чак ни ретровизора. Иако смо ново
предузеће за превоз терета, то су све стари проблеми, али није ми јасно да нема пара за
ретровизор на локомотиви, када „Србија карго“ донесе држави 300 милиона динара годишње,
истакао је Дуканац.

Руф: Србија да настави реформе, посебно јавне управе
Пише: Н. Д.
Од кључног значаја је да Србија настави да спроводи реформе, посебно у области јавне управе,
где још нису остварени очекивани резултати, изјавио је данас Џејмс Руф, шеф мисије
Међународног монетарног фонда.
"Народна банка Србије има стабилан курс, а постигнут је већи привредни раст од очекиваног",
оценио је према саопштењу Народне скупштине Руф, који се јуче састао са члановима
парламентарног Одбора за финансије.
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У Гоши штрајкују већ 100 дана
Пише: Н. Д.
Стоти дан штрајка радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке
започели су данас двочасовном блокадом пружног прелаза на међународном железничком
коридору 10 Београд - Солун, а заустављен је и саобраћај на магистралном путу према Тополи.
Председник Штрајкачког одбора Гоше Милан Вујичић изјавио је Фонету да је то једини начин
да упозоре руководство и надлежне државне органе на огромне проблеме у тој фабрици.
- Приморани смо да радикализујемо штрајк јер послодавац није испунио обавезе преузете
споразумом потписаним 15. маја који је предвиђао сукцесивну исплату заосталих зарада, које
по раднику износе преко 600.000 динара, повезивање радног стажа и оверу здравствених
књижица - рекао је Вујичић, додајући да послодавац сада тврди да "тај споразум више не
важи".
Он је најавио да ће незадовољни радници данас блокирати пругу у трајању од три сата и да
намеравају да блокаду свакодневно проширују.
- Шта друго можемо да радимо, када нико не реагује на вишедневни штрајк у Фијату, који се
одвија у кругу фабрике. Шта ми онда можемо да очекујемо и чему да се надамо, осим да
радикализујемо протест па ћемо да видимо шта ће бити - рекао је Вујичић.

Верхиејен: Реалан раст од три одсто
Пише: ФоНет
Шеф канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхиејен изјавио је да и даље мисли да је
стопа привредног раста у Србији од три одсто у овој години реална, али да наредних 20 година
то мора бити пет одсто ако желимо да ухватимо корак са развијеним земљама Европске уније.
Он је у интервјуу за Политику оценио да је решавање проблема предузећа у државном
власништву изазов за нову Владу Србије, а поента је у томе што те компаније, које још нису
реформисане, "за сада не наносе много штете српској економији, али спречавају нова улагања".
Верхиејен је указао да кашњења у реформама државних предузећа, попут Електропривреде
Србије, много коштају грађане.
Он је рекао и да зна да су буџети локалних самоуправа, који могу бити ризик за јавне
финансије, били предмет разговора Фискалног савета Србије и мијсије Међунаропдног
монетарног фонда, али је додао да "не зна много о тој анализи".
Мислим да је много већи ризик за Србију то што се људи овде не ослањају на приватни сектор,
већ на државу и јавни сектор и "то што су им очи упрте у државу је много већи ризик од свих
фискалних ризика", констатовао је Верхиејен.
Он је похвалио министра финансија Душана Вујовића што је у три године спровео тешку
фискалну консолидацију, упркос томе што није политичар већ експерт.
Вујовић је спровео реформски програмски програм за који је, пре неколико година, мало ко у
Србији веровао да је тако нешто могуће применити о овој земљи. Ако би Ана Брнабић, као
премијерка, имала сличан приступ посли, њене шансе за успех су добре, закључио је Верхиејен.
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Да ли је аранжман са ММФ Србији потребан или не?
Аутор:Војислав Стевановић
Још једна изјава премијерке Ане Брнабић Блумбергу отворила је низ питања баш у данима
када су представници ММФ пред завршетком посете Србији. Њена тврдња да би за убрзање
раста нови трогодишњи аранжман с Фондом могао да буде препрека, вратила је у јавну арену
стару дилему - да ли је аранжман са ММФ Србији потребан или не?
Новац Србији није потребан, али јесте реч ММФ-а да су српске финансије стабилне. Слику
Србије у очима улагача често прати бојазан да ли ће економским политикама обезбедити да
убудуће редовно измирује обавезе.
Тренутни аранжман са ММФ један је од строжих који је Србија имала. Листа обавеза која је
требало да буде испуњена, била је подугачка. Наредни аранжан није обавезан, међутим за
инвеститоре јесте својеврсна гаранција да ће се обавезе на које се обавеже српско руковоство заиста и спровести.
Без ММФ-а треба очекивати мање притиска на извршну власт да на одређени начин спроводи
реформе.
"Земља без озбиљнијих позитивних макроекономских резултата, уколико одлучи да не улази у
преговоре о новом аранжману са ММФ, то може да се протумачи на страни међународне
инвестиционе јавности као одсуство реформског моментума - односно смањивање жеље земље
да уради нужне реформе. То не мора уопште да буде позитиван знак", каже Дејан Шошкић,
професор на Економском факултету.
Додаје и да је Србија још далеко од тренутка кад може да се похвали да је завршила све
започете реформе. Уз то, и да статистика показује да економије земаља у региону расту брже од
српске.
"Наш јавни дуг и његов прираст у односу на БДП јесте заустављен прошле године, и то је тачно,
али још постоји читив низ ровитости", наводи професор Шошкић.
Ровите су, на пример - каже, финансије локалних самоуправа. Посебно јавни сектор, за који
Шошкић сматра, да је далеко од рационализованог - и кад је реч о управи и о државним
предузећима. Са друге стране, економиста Иван Николић наже да је све дефинисано
аранжманом испуњено.
"Реформа јавних предузећа није изостала у потпуности - много тога се променило. Ако
говоримо о актуелним стварима, по мени је много већи роблем са Фијатом и ФЦА компанијом
него са неким јавним предузећем", наводи Николић.
Додаје да након стабилизације финансија, Србији предстоји да увећа стопу раста.
"Као што се сад отворио простор у буџету, ослободиле су се прилично велика средства за
развојне пројекте, појави се Фонд који каже "Е да видимо да ли је то потребно и где бисмо то
могли да уложимо. Њихови интереси и наши се често у таквом случају не подударају", наводи
Николић.
Тако, на пример, према постојећем мишљењу ММФ-а, сваки вишак који се појави у буџету
треба да се искористи за превремено враћање дугова, не за више плате или нова државна
улагања.
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Штрајк у Фијату - држава ћути, економисти упозоравају
Аутор:Маја Ђурић
Читаву седмицу штрајкује и Фијат. Око 2.000 производних радника фабрике у Крагујевцу
наставило је јутрос генерални штајк, започет прошлог уторка. Због потпуне обуставе рада, у
протеклих пет радних дана није произведен ниједан аутомобил. Економисти у штрајку виде
опасност по домаћу привреду, јер се ради о највећем извознику у Србији у овој години.
Недељу дана штрајка - недељу дана ћутања менаџмента фабрике Фијат Крајслер аутомобили,
али и државе. Без речи су и једни и други на питања да ли ће се о захтевима штрајкача уопште
и преговарати. Иако је штрајк легитимна борба, "ову битку радници могу да изгубе" упозорава економски новинар, Мијат Лакићевић.
"Необично је што се држава не оглашава, али можда је то и зато што смо ми навикли да кад год
неко у привреди накашље да интервенише и скаче да помаже... Она - и оно што ту може да буде
разлог - она јесте власник те фабрике, мањински, али опет власник и на неки начин има
одговорност!", каже Мијат Лакићевић, Нови Магазин.
А још чудније што је у питању један од највећих извозника у Србији. Зарада Фијата од извоза, у
прва 4 месеца ове године, достигла је 382,2 милиона евра. Процене су да је због обуставе
производње, фабрика до сада није произвела више од 2000 аутомобила.
"То ће даље урушавати компанију, али она одавно има проблем смањења продаје, она је одавно
смањивала и производњу, тако да ако се не нађе неки нови концепт за ту фабрику, она ће
вероватно морати да заврши пословање", оцењује МИлан Ковачевић, саветник за страна
улагања.
А компоненташти из Крагујевца са којима смо разговарали незванично за Н1 кажу: смањени су
капацитети производње и у њиховим фабрикама, зато док траје штрајк у Фијату, раде скраћено.
Ипак, додају да ће и они штрајковати уколико се радници из Фијата изборе за веће плате.
Захтеви штрајкача у Фијату су да се повећа бруто износ основице зараде са 38.000 на 50.000
динара, реорганизацијом рада растерете радници који сада обављају по неколико операција,
исплати бонус ефикасности за 2016. годину и покрију трошкови превоза када нема јавног
превоза у Крагујевцу.
Док траке у Фијату стоје још од прошлог уторка, једина реакција управе било је упозорење да је
протест обе смене кршење Закона о раду. Економисти, ипак, у штрајку виде већу опасност.
"Ми видимо да се велики део купује, а релативно мала вредност додаје у самој Застави, ако она
пропада финансијски - онда ће и они од којих је она куповала, страдати финансијски, то ће
бити врло слично Агрокору", каже Ковачевић.
"Последице су наравно лоше, јер нема производње и по том основу се прави губитак, вероватно
ће и радници остати без макар дела плата због штрајка!", рекао је Лакићевић.
Штрајкаче су подржале и колеге из Торина, али је у седишту Фијат Групе на упите Н1 о штрајку
у Крагујевцу, управа до емитовања овог прилога била без коментара.

Руф: Србија да настави реформе, посебно у јавној управи
Извор:Бета
Шеф делегације Међународног монетарног фонда Џејмс Руф изјавио је да је од кључног
значаја да Србија настави реформски процес, посебно у области реформе јавне управе, где још
нису остварени очекивани резултати, саопштила је Скупштина Србије.
Руф се састао са председником Србије Александром Вучићем, а састанку су присуствовали
премијерка Ана Брнабић и министар финансија Душан Вујовић.
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Вучић је рекао да Србија стоји чврсто на путу економских реформи, али да је незадовољан
развојем приватног сектора.
Званичници су разговарали о компанијама у оквиру хемијског комплекса, њиховом
реструктурирању у оквиру припрема за приватизацију, као и о приватизацији Галенике и
пословању Електропривреде Србије, саопштила је прес служба председника.
Шеф Мисије ММФ-а оценио је да су фискални резултати буџета Србије одлични и да сви
показатељи говоре о стабилном тренду раста економије, о чему сведочи и велики суфицит
остварен у првих шест месеци, наводи се у саопштењу.
Вучић је рекао да Србија стоји чврсто на путу економских реформи, стабилне привреде и
побољшања животног стандарда градјана.
Он је рекао да је, и поред одличних резултата остварених у првој половини ове године, као и
током целокупног периода трајања аранжмана с ММФ-ом, делимично незадовољан развојем
приватног сектора, малих и средњих предузећа.
Према његовим речима Електропривреда Србије поправила је резултате у мају и јуну, али
пословање тог предузећа мора бити неупоредиво боље уз спроводјење неопходних реформи у
самој компанији.
Руф је, како се наводи, у разговору са члановима Одбора за финансије, републички буџет и
контролу трошења јавних средстава у Београду похвалио постигнуте резултате и стање у буџету
Србије.
"Народна банка Србије има стабилан курс, постигнут је већи привредни раст од очекиваног",
оценио је шеф делегације ММФ и додао да је пред Србијом и даље велики посао како би
одржала та позитивна кретања. Додао је да је "јачање приватног сектора и прилив новца у
буџет кроз повећање запослености у приватном сектору, од кључног је значаја".
Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава
Александра Томић истакла је да су за прва четири месеца ове године постигнута позитивна
макроекономска кретања.
"То ће омогућити наставак реформског процеса и решавање проблема који се тичу буџета
локалних самоуправа и реформи јавних предузећа", рекла је Томић.
Током састанка разговарало се и о реформи јавних предузећа, ефектима контроле трошења
јавних средстава и текуће потрошње, о простору за смањење доприноса на зараде и пореза чије
су стопе високе, могућности подизања плата и пензија.

Орбовић:Од премијера очекују подизање стандарда запослених
Извор:Танјуг
ЈАГОДИНА: Председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић
изјавио је данас у Јагодини да тај синдикат још није имао прилику да се састане са
премијерком Аном Брнабић, те да од ње очекују да ће радити на подизању стандарда
запослених у Србији.
Орбовић је новинарима, пред почетак седнице Председништва СССС за град Јагодину и
општине Поморавског округа, рекао да очекује да ће са овом владом имати добру сарадњу и да
ће моћи да преговарају као са претходном.
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" Влада, би, оно што је најбитније, требало да ради на повећању стандарда радника Србије, да
би се могла покренути и привреда и куповна моћ, а ту је под број једана повећање зарада,
питање иневстаиција, отварање радних места... Не само инвестиција компанија из
иностранства већ да се окрене домаћим инвеститорима", казао је Орбовић.

Мишићева четврти пут изабрана за лидера Савеза синдиката Српске
Аутор:М. Милојевић

Као једини кандидат за ову функцију, Ранка Мишић, је по четврти пут заредом изабрана за
председницу Савеза синдиката РС.
Шести конгрес водеће синдикалне асоцијције у Српској, одржан јуче у Теслићу, прошао је
мирно и без жешће расправе, али поједини синдикалци тврде да је тиме уствари почео раскол
и да ће неколико гранских синдиката, незадовољних политиком руководства, ускоро иступити
из Савеза.
Председник Гранског синдиката управе, Божо Марић, вођа фронта против Мишићеве и других
дугогодишњих синдикалних лидера, уочи Конгреса је већ најавио такав сценариј.
Претходно је Синдикат управе понудио двојици синдикалаца из реаног сектора да изађу на
црту Мишићевој, али су обојица одбила понуду.
Један од несуђених кандидата за председника СС РС, председник Гранског синдиката
текстилаца, Данко Ружичић, раније је за „ЕуроБлиц“ рекао да је пре конгреса неопходан
„озбиљан састанак“ лидера гранских синдиката, како би се договорили о будућности СС РС и о
стратегији синдикалног деловања, што је, како је тврдио „много битније од избора
председника“.
Како тврде извори „ЕуроБлица“, поменути састанак је одржан, али је „лоше прошао“.

Тони Верхеијен: Ана Брнабић мора да понови успех Душана Вујовића
Извор:Бета
Шеф канцеларије Светске банке за Србију Тони Верхеијен изјавио је да ће премијерка Ана
Брнабић имати добре шансе за успех, ако буде имала сличан приступ послу као министар
финансија Душан Вујовић, који је спровео тешку фискалну консолидацију, иако није
политичар, већ експерт.
- Погледајте само шта је министар финансија Душан Вујовић урадио за последње три године:
спровео је тешку фискалну консолидацију, упркос томе што није политичар, већ експерт.
Можда је успех постигао и баш због тога то се није бавио политиком - изјавио је Верхеијен у
интервјуу за дневни лист "Политика", одговарајћи на питање да ли то што нова премијерка
нема реалну политичку снагу, може да буде препрека за наставак реформи.
Према његовим речима, Вујовић је, упркос томе што се никада у животу није бавио политиком,
успео да убеди владу да спроведе тешке мере.
- Можда зато што његови потези нису били вођени тиме какву ће политичку корист због тога
остварити, већ зато што је, као експерт, аналитички гледао на економске проблеме. Као
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министар финансија, Вујовић је спровео реформски програм за који је, пре неколико година,
мало ко у Србији веровао да је тако нешто могуће применити у овој земљи. Ако би Ана
Брнабић, као премијерка, имала сличан приступ послу, њене шансе за успех су добре - рекао је
Верхеијен.
Изазов за нову владу је, како је рекао, решавање проблема предузећа у државном власништву.
- Не можете да очекујете инвестиције у петрохемијски комплекс или фармацеутску индустрију,
све док се проблем Петрохемије или Галенике не реши. Односно, док држава не одлучи да ли
ће те фирме да оду у стечај или ће их приватизовати - рекао је Верхеијен.
Он је оценио да ЕПС има потенцијал да у року од наредних четири до пет година постане
највећа и најбоља српска компанија.
- Али то не може да уради са овим менаџментом и са оваквим начином стратешког планирања
пословања - рекао је званичник Светске банке.
Он је оценио и да би у Србији, ако жели да ухвати корак са развијеним земљама ЕУ, раст морао
да буде пет одсто наредних 20 година.

Орбовић: Плате запослених у крагујевачком Фијату у висини једног и
по ручка у Италији
Извор:Танјуг
ЈАГОДИНА - Председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић
изјавио је данас да су запослени у крагујевачком Фијату изузетно мало плаћени и да су њихове
плате у висини, како је рекао, цене једног и по ручка у Италији.
Орбовић је новинарима у Јагодини рекао и да их притом послодавац тера да раде на више
радних места.
"Држава ради на томе да дође до више радних места, до већег броја запослених али су та радна
места са изузетно ниским платама и изазивају велико незадовољство", рекао је Орбавић пред
почетак седнице Већа СССС за град Јагодину и општине Поморавског округа.
Орбовић је оценио да је понашање руководства Фијата неприхватјиво и увредљиво за раднике у
Крагујевцу.
Орбовић очекује да ће се до 15. септембра знати колика ће бити минимална цена рада за
наредну годину.
Тврди да има договора и спремности да та минимална зарада буде већа него сада.
То би, каже, фактички била смерница за опште повећање плата у Србији.
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