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НАСТАВЉЕН ШТРАЈК У "ФИЈАТУ": Од шефова и даље ни речи
Аутор:М. Л.
У "Фијату" из Крагујевца настављен штрајк. Сваког дана се стварају губици, производња је
заустављена
И ПОСЛЕ више писама и јавно упућених позива радника и штрајкачког одбора фабрике "Фијат
Крајслер аутомобили Србија", руководство компаније се и даље не одазива. И радници не
одустају од својих захтева, производне траке стоје од прошлог уторка.
Председник штрајкачког одбора Зоран Марковић каже да су послали још једно писмо и позив
руководству за преговоре, али нико се не оглашава. Он напомиње да је ситуација озбиљна, да
су спремни за преговоре и постизање договора са пословодством, али друга страна упорно
ћути.
- Стала је и кооперација, имамо проблема са добављачима. Ето, стигао је воз са деловима,
камиони, али нема ко да их истовари - каже Марковић.
Сваког дана, како кажу у штрајкачком одбору, стварају се губици, производња је заустављена, а
раније је дневно са трака силазило по 440 аутомобила. Марковић додаје да сматра да
компанија има, како каже, простора и могућности за награђивање радника и да им није јасно
зашто руководство упорно игнорише радничке захтеве и зашто се ни на који начин не
оглашава поводом генералног штрајка 90 одсто запослених у крагујевачкој фабрици.
РУКОВОДИОЦИ НАГРАЂЕНИ
У ШТРАЈКАЧКОМ одбору причају да су неки руководиоци добили нове службене аутомобиле
које возају по кругу фабрике. Реч је о моделима "фијат типо". Питају се како то да за њих има, а
за раднике нема одговора за мизерно повећање зарада.

О повећању пензија договор у септембру
Аутор:Д. И. К.
Представљени резултати седме ревизије аранжмана споразума Србије и ММФ. Џејмс Руф:
Примања треба да расту у границама раста БДП
РАЗГОВОРИ о могућем повећању пензија и плата у јавном сектору биће тема приликом
наредне посете мисије ММФ. Како је данас истако шеф мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф,
најављујући следећу ревизију за септембар или октобар, то ће бити прилика да се детаљније
разговара о фискалној политици.
- Уколико се настави досадашњи тренд, кад је реч о приходима, могло би да се очекује да они
расту и 2018. То указује на могућност да буде додатног простора идуће године за повећање
примања, али о томе ћемо разговарати када дођемо поново - рекао је Руф. - Пензије и зараде
треба и даље да буде обуздане у проценту БДП-а.
Пензије, плате у јавном сектору и субвенције, како наводи, и даље врше притисак на јавне
финансије.
- Даље обуздавање ових расхода на средњи рок, уз дозвољавање њиховог раста како економија
буде бележила раст, помогло би да се створи фискални простор за решавање питања
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инфраструктурних јазова и смањења пореског оптерећења рада, уз обезбеђење адекватне
социјалне заштите угрожених група - напоменуо је Руф.
На јуче одржаној конференцији за новинаре у Влади Србије, поводом окончања седме ревизије
аранжмана са ММФ, истакнуто је да реализација програма и даље генерално у складу са
договором и оцењено да се економска ситуација у Србији драматично поправила од усвајања
економског програма који подржава аранжман са ММФ.
- Очекује се да у овој години економски раст достигне три одсто, а фискални дефицит падне на
1,1 проценат БДП-а, што је најнижи ниво од 2005, уз пад јавног дуга брже него што је
пројектовано - истакао је Руф. - Насупрот очекивањима, фискална консолидација која је била
већа од очекиване била је праћена убрзањем раста, што представља одраз поверења
проистеклог из одлучног решавања питања одрживости јавног дуга. Поред тога, незапосленост
бележи знатан пад, као и ниво проблематичних кредита банака.
Међутим, Руф је истакао да се знатно касни у неким областима, као што су реформе државне
управе, јавних служби и државних предузећа.
- Велики и неефикасан јавни сектор и даље представља превелико оптерећење по економију, уз
премало ослањања на продуктиван приватни сектор - оценио је шеф мисије ММФ.
Министар финансија Душан Вујовић је навео да је суфицит у буџету на крају јуна износио је
33,2 милијарде динара, "што је за 80 милијарди испред плана".
ИЗВОЗ ДВОЦИФРЕНО РАСТЕ
Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић истакла је да очекује успешно окончање
седме ревизије стендбај аранжмана. Она је навела да, према прелиминарним подацима све
указује на тренд раста економских показатеља - од извоза који се већ мери двоцифреним
бројевима преко раста директних страних инвестиција који је на међугодишњем нивоу износио
4,8 у првих пет месеци, до раста дознака које су повећане за пет процената.

Сто дана протеста, радници „Гоше” најављују штрајк глађу
Аутор: Оливера Милошевић

Смедеревска Паланка – Радници фабрике шинских возила „Гоша” из Смедеревске Паланке
штрајкују сто дана. Овај мучни „јубилеј“ обележили су новом радикализацијом протеста. На
три сата блокирали су пружни прелаз Београд–Ниш на Коридору 10 и регионални пут
Смедеревска Паланка – Топола јер су, по свему судећи, сви договори око исплате заосталих
плата и дуговања пали у воду.
Милан Вујичић, председник Штрајкачког одбора, каже да им је Небојша Јанковић,
представник власника, почетком недеље пренео позив од бившег газде Владимира Пора да
дођу у Словачку на преговоре.
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ММФ: Вратићемо се да причамо о платама
Аутор: А. Телесковић
Иако је било најава да би плате могле да се повећају и 10 одсто, ММФ поручује да су на том
пољу неопходне „умерене акције”
Грађани и пензионери мораће да сачекају јесен како би добили одговор на питање када и
колико ће бити повећане плате и пензије. Како је истакао Џејмс Руф, шеф мисије
Међународног монетарног фонда (ММФ) о томе ће се разговарати следећи пут, приликом
кројења буџета за 2018. годину.
– Наша напомена је да се то што су приходи бољи од очекиваних усмери за смањење
задужености и повећање капиталних инвестиција, јер ће текућа потрошња, односно издаци за
плате, пензије и субвенције, наставити да врши притисак на буџет јер ће се број пензионера
повећавати – сугерисао је Руф.
Иако је уочи ове седме контроле аранжмана из предострожности било најава да би зараде
запосленима у јавном сектору могле да се повећају и до 10 одсто, Руф је нагласио да су на том
пољу неопходне „умерене акције”.

ММФ: "Драматично боља" економија, уз ризике од предузећа
Пише: А. М.
Структурне реформе касне, неефикасан јавни сектор, висок јавни дуг, а држава и
даље не решава питање Поштанске штедионице
Економска ситуација у Србији драматично се поправила од усвајања економског програма са
ММФ, али се ипак знатно се касни са реформом државне управе, јавних служби и државних
предузећа, саопштио је ММФ након завршене седме ревизије аранжмана са Србијом.
Саопштењем ММФ-а доминирају позитивни тонови, будући да су сви критеријуми које је
Србија до марта требало да испуни, остварени, а очекује се да ће исти резултат показати и
подаци за јун.
"Већина структурних бенчмаркова је реализована, мада у неким случајевима уз кашњење.
Србија је била у тешкој макроекономској ситуацији пре старта програма почетком 2015.
године, са успореним растом, неодрживом фискалном позицијом и растом проблематичних
кредита у банкама. Две године касније, дошло је до великог преокрета у макроекономским
резултатима. Очекује се да у овој години економски раст достигне три процента, а фискални
дефицит падне на 1,1 проценат БДП-а, што је најнижи ниво од 2005. године, уз пад јавног дуга
брже него што је пројектовано", наводи се у саопштењу.
Како се додаје, н асупрот очекивањима, фискална консолидација која је била већа од
очекиване, била је праћена убрзањем раста, "што представља одраз поверења проистеклог из
одлучног решавања питања одрживости јавног дуга" .
Међутим, ММФ има озбиљне замерке на темпо спровођења структурних реформи. Како
наводе, "велик и неефикасан јавни сектор и даље представља превелико оптерећење по
економију, уз премало ослањања на продуктиван приватни сектор".
"Тржиште рада карактерише... висок ниво сиве економије. Будући раст ће стога зависити од
даљег унапређења окружења за инвестиције приватног сектора и раст запослености. Још увек
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су потребна унапређења у областима као што је рационализација и модернизација пореске
управе, повећање транспарентности и предвидљивости јавних такси и накнада, као и
обезбеђење веће ефикасности и независности правосуђа. Ревидирање фискалних правила
Србије би помогло да се успостави кредибилно сидро за фискалну политику и побољша
одрживост јавног дуга на средњи рок... Квантитет и квалитет јавне инфраструктуре треба да се
побољша како путем више капиталне потрошње, тако и путем бољег управљања јавним
инвестицијама, уз ригорозну селекцију и оцену пројеката. Нова уредба о оцени пројеката
представља важан корак у том погледу ", наводе у ММФ-у.
Јавни дуг је, како кажу, и даље повишен, а ризици који потичу из државних предузећа су
"значајни".
"Тако да би фискални резултати у 2017. који би евентуално били изнад планираних требало да
се искористе за брже повећање капиталне потрошње или смањење дуга", сматрају у ММФ-у. То
је иначе савет супротан досадашњој пракси Владе Србије, која по признању самог министра
финансија Душана Вујовића, 51 недељу у години има суфицит, а онда у 52. недељи тај вишак
новца потроши на губиташе попут Србијагаса и Петрохемије, односно не на капиталне
инвестиције.
"Пензије, плате у јавном сектору и субвенције и даље врше притисак на јавне финансије. Даље
обуздавање ових расхода на средњи рок, уз дозвољавање њиховог раста како економија буде
бележила раст, помогло би да се створи фискални простор за решавање питања
инфраструктурних јазова и циљана смањења пореског оптерећења рада, уз обезбеђење
адекватне социјалне заштите угрожених група", додају у ММФ. И овај савет Фонда је супротан
најавама из Владе Србије према којима се планира раст плата у јавном сектору за чак 10 одсто.
У ММФ-у су похвалили и НБС која је успела да снизи висок ниво проблематичних кредита.
"Међутим, реформе финансијских институција у државном власништву касне и треба да се
убрзају ", навели су у ММФ, алудирајући првенствено на Поштанску штедионицу и Дунав
осигурање.

"Зашто ћути хиперактивни председник Александар Вучић"
Пише: З. Р.

Синдикалци "не би имали ништа против" ни да им се обрати премијерка Ана
Брнабић * Ћутњу државе штрајкачи тумаче као подршку руководству фабрике
Више од 2.000 производних радника компаније Фијат Крајслер аутомобили Србија наставило
је данас, седми дан заредом, тоталну обуставу рада, захтевајући, између осталог, повећање нето
зарада са 230 на 315 евра.
Штрајк у Фијату биће, по свему судећи настављен и наредних дана, пошто се менаџмент
компаније и даље не одазива на учестале позиве Штрајкачког одбора да седну за преговарачки
сто, нити хаје за решење Инспекције рада која је још почетком минуле седмице наложила
пословодству да сходно закону о штрајку одмах започне преговоре са представницима радника.
Менаџмент ФЦА Србија и даље не прихвата преговоре са Штрајкачким одбором упркос томе
што је у минулих седам дана изгубљена производња више од 3.000 аутомобила, да све већу
штету трпе и добављачке фирме, лоциране у крагујевачкој Индустријској зони "Грошница", да
у фабрици већ данима нема ко да истовари и лагерује делове и позиције који стижу из
кооперантских фирми са стране...
Индикативно је да се, поводом штрајка у ФЦА Србија, убедљиво највећем домаћем извознику,
не оглашава, барем не јавно, нико од надлежних у Србији, иако је Влада Србије сувласник
фабрике. Отуда се шумадијске аутомобилџије све гласније питају: зашто ћути хиперактивни
6

председник Србије Александар Вучић, који је колико јуче био у крагујевачкој фабрици, где је,
крајем маја, заједно са другим човеком Групације Фијат Крајслер аутомобили Алфредом
Алтавилом означио почетак производње редизајнираног модела "фијат 500Л". Не би, надаље,
имали ништа против ни да се огласи новоизабрана премијерка Ана Брнабић... Побуњеним
крагујевачким радницима је, наиме, јасно да ће менаџмент ФЦА Србија да игнорише њихов
протест и захтеве све док власт у Србији "мудро ћути", чиме даје прећутну подршку послодавцу.
- Морамо, без обзира на све, да сачувано енергију радника у протесту, односно да истрајемо у
штрајку и да се изборимо за преговоре о захтевима запослених и да притом не повучемо
ниједан погрешан потез који би послодавац могао да искористи, поручују из Самосталног
синдиката крагујевачке фабрике аутомобила.

Веће плате можда 2018.
Пише: Фонет

Представници мисије ММФ и Владе Србије разговараће о повећању плата тек крајем године, а
до евентуалног повећања могло би да дође 2018. године, рекао је за Н1 шеф мисије ММФ у
Србији Џејмс Руф.
Тиме ћемо се позабавити у контексту буџета за 2018. годину. Током протеклих година имамо
добар учинак у погледу јавних финансија и има смисла поделити неке од тих бенефита са
запосленима у јавном сектору, али то треба да буде у вези са реалним растом привреде, рекао је
Руф.
Према његовим речима, кључно питање је транзиција са јавног сектора на привреду са
динамичним и снажним приватним сектором.
С тим у вези он подсећа да је у приватном сектору запослено милион и по људи, док у јавном
сектору ради око 800.000 грађана, уз 1,7 милиона пензионера, чија примања такође
треба финансирати.
Када имамо бржи раст могуће је покрити повећана издвајања у јавном сектору, објаснио је Руф.
Када су у питању јавна предузећа, која се често оцењују као "рак рана" српске привреде, шеф
мисије ММФ каже да су у некима ризици и дугови обуздани, а да нека треба приватизовати.
Међу ова друга набраја Азотару, Галенику, РТБ Бор и Петрохемију и додаје да су то јавна
предузећа која праве проблеме у буџету.
Када је у питању приватизација компанија каква је Електропривреде Србије, Руф каже да је то
друга врста предузећа и да је питање да ли је њихова приватизација реална.
Говорећи о инвестицијама, Руф је оценио да су изгледи за улагање у Србији бољи и стога ММФ
очекује више страних, али и домаћих инвестиција.
Видимо значајно побољшање у односу на консултације од пре две године. Поново постоји
привредни раст, фискална ситуација се значајно поправила, а проблематични кредити и
незапосленост се смањују, указује Руф, али додаје да Србија и даље остаје место на којем није
лако пословати.
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Руф за Н1: Повећање плата и пензија евентуално 2018.
Извор:Неда Вуловић

Представници мисије ММФ-а у Србији и представници владе Србије нису приликом
последњих сусрета разговарали о повећању плата и пензија. Ова тема би на дневном реду
требало да се нађе тек крајем године, а до евентуалног повећања плата и пензија могло би да
дође у 2018. години, рекао је у Дану уживо Џејмс Руф, шеф мисије ММФ у Србији.
"Позабавићемо се тиме у контексту буџета за 2018. годину. Током протеклих година имамо
добар учинак у погледу јавних финансија и има смисла поделити неке од тих бенефита са
запосленима у јавном сектору, али то треба да буде у вези са реалним растом у привреди",
рекао је Руф за Н1.
Према његовим речима, кључно питање је транзиција са јавног сектора на привреду у којој је
динамичан и снажан приватни сектор. Он подсећа да је у приватном сектору запослено 1,5
милиона, док у јавном сектору ради око 800 хиљада грађана уз 1,7 милиона пензионера чија
примања треба финансирати.
"Када имамо бржи раст, могуће је покрити та повећана издвајања у јавном сектору", рекао је
Руф.
Када су у питању јавна предузећа, која се често оцењују и као "рак рана" српске привреде, шеф
мисије ММФ каже да су ризици и дугови обуздани код неких јавних предузећа, а да нека треба
приватизовати.
Међу ова последња набраја Азотару, Галенику, РТБ Бор и Петрохемију и додаје да су то јавна
предузећа која изазивају проблеме у буџету.
Када је у питању приватизација предузећа попут ЕПС-а, Руф каже да је то друга врста
предузећа и да је питање да ли је њихова приватизација реална.
"Ми говоримо о предузећима која пружају услугу грађанима. Важно је да пружају добре услуге
предузећима у приватном и јавном сектору и грађанима", напомиње Руф.
Говорећи о инвестицијама, гост Дана уживо каже да су изгледи за инвестиције у Србији бољи и
стога ММФ очекује више страних, али и домаћих инвестиција у земљи.
"Видимо значајно побољшање у односу на претходне консултације, пре две године. Поново
постоји привредни раст, фискална ситуација се значајно поправила. Проблематични кредити
се смањују, као и незапосленост", указује Руф на напретке Србие, али додаје да Србија и даље
остаје место на којем није лако пословати.
А шта су поручили на конференцији представници ММФ, гувернер НБС и министар, погледајте
у прилогу Маје Ђурић:
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Радници Фијата у штрајку: Пружамо руку послодавцу, а он ћути
Извор:ФоНет
Производни радници компаније Фиат Крајслер аутомобили (ФЦА) у Крагујевцу започели су
јутрос седми дан генералног штрајка на својим радним местима, поред монтажних трака за
производњу модела фиат 500Л, које и даље стоје.
Због потпуне обуставе рада до сада је произведено 2.640 аутомобила мање него што је
планирано, а обустављена је и производња код већине коопераната у Индустријској зони
"Грошница", који матичну фабрику снабдевају деловима.
Председник Штрајкачког одбора Зоран Марковић рекао је ФоНету да радници "пружају руку
послодавцу" и да желе хитан почетак преговора о њиховим захтевима, али да "друга страна
упорно ћути".
Ми смо свесни озбиљности ситуације у којој се сви налазимо и наша рука је пружена
послодавцу за постизање договора, али нам је нејасно због чега се руководство фабрике
оглушује о наше апеле за почетак преговора, казао је Марковић.
Он је поновио да ће радници истрајати у протесту све док послодавац не испуни њихове
захтеве, односно не отпочне преговоре са представницима Штрајкачког одбора.
Производни радници ФЦА су у генералном штрајку од прошог уторка од када траже повећање
бруто основице за обрачун зарада на 50.000 динара, другачију организацију посла ради
растерећења радника који раде више операција, исплату остварених бонуса ефикасности и
накнаду трошкова превоза за ангажовање ван стандардног радног времена.

Радници "Гоше" радикализовали штрајк
Извор:ФоНет

Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, који штрајкују 101. дан,
одлучили су да радикализују протест, тако што су од 7 до 10 часова блокирали пружни прелаз
на међународном железничком коридору Београд - Солун, а у том периоду онемогућен је и
саобраћај на магистралном путу према Тополи.
Председник Штрјакачког одбора "Гоше" Милан Вујичић рекао је да је то "болније за грађане
Смедеревске Паланке", додајући да их је тешка ситуација приморала на тај корак.
То је болније за грађане јер је то јутарњи шпиц па смо блокадом прилично паралисали
саобраћај у граду. Међутим, у таквој смо ситуацији у којој нико не хаје за наше проблеме због
чега смо морали да радикализујемо протест, рекао је Вујичић.
Он је и за четвртак најавио нову трочасовну блокаду "на истом месту, у исто време", али и
протест исред зграде локалног парламента који ће у њој заседати.
У четвртак се одржава седница Скупштине општине, па ћемо отићи тамо да подсетимо
одборнике на наше захтеве и затражимо од њих бар моралну подршку. Ми разумемо да нам
локална самоуправа не може много помоћи, али очекујемо бар мало емпатије за наш тежак
положај и да нам бар дају моралну подршку, а не да се понашају као да нису одавде и ћуте о
нама више од сто дана, изјавио је Вујичић.
Радници "Гоше" траже од послодавца сукцесивну исплату заосталих зарада, које по запосленом
износе више од 600.000 динара, повезивање радног стажа и оверу здравствених књижица.
Споразум о томе између представника штрајкачког одбора и послодавца био је потписан 15.
маја, али послодавац није испунио обећање да ће испунити радничке захтеве, а по Вујичићевим
речима, руководство сада тврди да је тај споразум неважећи.
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Дуг за неисплаћене плате око 300 милиона евра
Аутор:Љ. Малешевић

Уколико Удружењу бивших радника у стечају „Солидарност” у Кули успе акција за наплату
заосталих зарада некадашњих радника пропалих друштвених предузећа у тој општини, мали
део некада запослених успеће да након готово две деценије дође до свог зарађеног новца.
Председник „Солидарности” у Кули Данило Обрадовић истиче да је реч о више од 400 радника
који су некада радили у фабрикама „Кулски штофови”, Инудстрија намештаја „Крамер”,
Пољопривредном предузећу „7. јули” и „Угоститељство” у Црвенки.
„Ти радници требало би да на име неисплаћених личних доходака, пријављених у Привредном
суду у Сомбору и потврђених извршним решењима Основног суда у Кули, добију укупно око
два милиона евра“, истакао је Обрадовић.
Иначе, дуг државе радницима пропалих друштвених предузећа је око 300 милиона, а око
100.000 некадашњих радника друштвених предузећа још увек чека да им Србија, по одлуци
Европског суда за људска права из 2011. године, исплати заостале плате. Како је прошле године
за „Дневник” рекао председник Удружења „Транзиција” у Апатину Момчило Вукосав, радници
не траже од државе да се заостале плате исплате одмах, већ да се утврди програм и план када
да се спроведе одлука Европског суда за људска права. Он је истакао и да је група радника из
Србије тужила државу Србију Европском суду у Стразбуру због зарада неисплаћених 2011.
године и да је суд пресудио у њихову корист.
Уредбе више нису употребљиве
Проблем је у јуну 2015. године покушао да реши и Александар Вучић, који је тада био премијер
Србије. Он је формирао радну групу која је требало да припреми и предложи Влади Србије
начин решавања дуга радницима. Међутим, у међувремену је угашена Агенција за
приватизацију па раније донете уредбе више нису употребљиве.
Након што је пресуда Европског суда за људска права прослеђена Србији, односно Влади
Србије, у марту 2012. године донета је уредба, по којој је наложено да радници прикупе
документацију и доставе је Агенцији за приватизацију, а она је проследи тадашњем
Министарству регионалног развоја и привреде. То министарство требало је да, после анализе,
предложи Влади Србије начин регулисања обавеза према 100.000 радника бивших друштвених
предузећа.
Иако су радници испоштовали Владину уредбу, од те работе није било ништа. Једино што се
десило је да је продужен рок за прикупљање документације свих радника који имају
потраживања. И тај рок је одавно истекао, али се нити одлуке нити њених измена и обавеза
исплате заосталих плата по одлуци Европског суда за људска права нико није сетио.
Решење још увек није нађено, али то не значи да су се радници одрекли својих потраживања и
да неће наставити да се за боре. Они очекују да држава ове године утврди шта им се и колико
дугује да би знали да ће им оно што су зарадили једном стићи, и напомињу да би исплата
требало да почне онда када то буде економски могуће. Будући да се чекање одужило, радници
друштвених предузећа којима се дугују зараде почели су да се организују у локалним
самоуправима дајући адвокатима пуномоћ да би се поново покренуло питање дуга и одлуке
Европског суда у Стразбуру.
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Руф: Веће плате можда у 2018.
Извор:ФоНет
БЕОГРАД: Представници мисије ММФ и Владе Србије разговараће о повећању плата тек
крајем године, а до евентуалног повећања могло би да дође 2018. године, рекао је за Н1 шеф
мисије ММФ у Србији Џејмс Руф.
Тиме ћемо се позабавити у контексту буџета за 2018. годину. Током протеклих година имамо
добар учинак у погледу јавних финансија и има смисла поделити неке од тих бенефита са
запосленима у јавном сектору, али то треба да буде у вези са реалним растом привреде, рекао је
Руф.
Према његовим речима, кључно питање је транзиција са јавног сектора на привреду са
динамичним и снажним приватним сектором.
С тим у вези, он подсећа да је у приватном сектору запослено милион и по људи, док у јавном
сектору ради око 800.000 грађана, уз 1,7 милиона пензионера, чија примања такође треба
финансирати.
Када имамо бржи раст, могуће је покрити повећана издвајања у јавном сектору, објаснио је
Руф.
Када су у питању јавна предузећа, која се често оцењују као „рак рана“ српске привреде, шеф
мисије ММФ каже да су у некима ризици и дугови обуздани, а да нека треба приватизовати.
Међу ова друга набраја Азотару, Галенику, РТБ Бор и Петрохемију и додаје да су то јавна
предузећа која праве проблеме у буџету.
Када је у питању приватизација компанија каква је Електропривреда Србије, Руф каже да је то
друга врста предузећа и да је питање да ли је њихова приватизација реална.
Говорећи о инвестицијама, Руф је оценио да су изгледи за улагање у Србији бољи и стога ММФ
очекује више страних, али и домаћих инвестиција.
Видимо значајно побољшање у односу на консултације од пре две године. Поново постоји
привредни раст, фискална ситуација се значајно поправила, а проблематични кредити и
незапосленост се смањују, указује Руф, али додаје да Србија и даље остаје место на којем није
лако пословати.

Руф: Економска ситуација у Србији драматично побољшана
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф истакао је данас да су Влада Србије и НБС остварили
драматично јачање економије, и побољшање привредне ситуације.
Он је, на крају посете Србији поводом седме ревизије стендбај аранжмана, објаснио да ово није
била уобичајена мисија, већ да су извршене и консултације на основу Члана 4., што ММФ чини
са свим чланицама без обзира да ли имају аранжман или не...
О повећању плата и пензија у септембру или октобру
Шеф Мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф изјавио је данас да ће приликом наредне посете
Мисије, у септембру или октобру, бити разговора о евентуалном повећању плата и пензија, и
уједно је истакао да је у том смислу потребна “умереност”.
Руф је, на конференцији у Влади Србије, рекао да ће се Мисија ММФ вратити у Србију да
разговара о наредној ревизији у септембру или октобру, и да је то прилика да се разговара и о
овом питању, односно детаљније о фискалној политици...
На Србији да одлучи да ли ће нови аранжман са ММФ
Руф је рекао да је на властима у Србији да одлуче да ли ће нови аранжман са ММФ-ом."То није
било у фокусу ових разговора. Фокусирали смо се на успешан завршетак постојећег аранжмана.
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Потпуно је исправно да влада и НБС размотре своју позицију, јер је њихва одлука да ли ће
затражити још један аражман или не. Са тачке гелдишта ММФ и даље смо спремни да
пружимо подршку и помогнемо Сбрији“, објаснио је Руф...
Директори ММФ-а за уређене плате у јавном сектору
Руф је рекао да се главни услов да Борд директора ове институције одобри седму ревизију,
односи на систем плата у јавном сектору, где је, због избора, било кашњења приликом усвајања
закона."Потребно је да се оствари напредак у усвајању закона, што је и део реформе државне
управе", објаснио је Руф на крају боравка Мисије у Београду.

Апотекари не прихватају ликвидацију
Аутор:Љ. Петровић

НОВИ САД: Запослени у Апотеци “Нови Сад” решени су да се боре за своју установу и не
прихватаји ликвидацију као опцију којом ће се решити њихов проблем и питање опстанка,
кажу у овој установи, коментаришући недавну изјаву градоначелника Новог Сада Милоша
Вучевића да Апотеци “Нови Сад” следи или ликвидација или јавно-приватно партнерство.
Овај предлог део је напора Града да Апотеку извади из финансијске пропасти, у коју је, попут
апотека у Панчеву, Шапцу, Врању, Бору и Сремској Митровици, а укупни дугови државних
апотекарских установа премашили су 11 милијарди динара.
Апотека “Нови Сад” се, како је навео градоначелник, нашла у тешкој финансијској ситуацији,
јер је одсуством системског решења остављено да се издржава искључиво од продаје лекова.
Ипак, фармацеути страхују од “стављања кључа у браву” фирме у којој раде.
„У тренутку кад фармацеутска струка све више губи епитет здравствене делатности, а
фармацеут, као стручњак за лек, своје место у здравственом систему; где смо као запослени
Апотеке, без наше кривице, доведени у ситуацију да свој посао обављамо отежано, трудећи се
да радимо професионално и одговорно; где смо половином примања доведени на руб
егзистенције, при чему се осећамо деградирано и као професионалци и као људи; и даље смо
решени да се боримо за нашу установу и не прихватамо ликвидацију као опцију решавања
нашег проблема“, кажу у саопштењу за јавност запослени у Апотеци “Нови Сад”.
Дуг од 266 милиона динара
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић изјавио је недавно да Апотека “Нови Сад”
добављачима дугује 266 милиона динара, те да је питање дана када ће бити донета одлука о
Апотеци, односно да ли ће се ићи у приватно-јавно партнерство или у ликвидацију.
Удружење фармацеута Војводине је и прошле године говорило да је слика у државним
апотекама у Војводини лоша, те да га карактеришу дуговања од више стотина милиона динара,
неиспоручивање лекова, затварање огранака, смањивање плата запосленима због смањеног
обима. Тада су оценили да је само питање времена када ће све оне да пропадну, тражећи да се
изједначе услови за набавку лекова државним и приватним апотекама, те да се стави
мораторијум на непланско отварање апотека. Председница Удружења фармацеута Војводине
мр Ивана Штрбац оценила је тада за “Дневник” да је криза која потреса државни апотекарски
сектор све дубља.
Запослени у Апотеци “Нови Сад” сада подсећају на то да су највећа апотекарска установа у
Војводини, која постоји од 1963. године, има 180 запослених и мрежом од 30 апотека и у
најудаљенијим деловима града, с циљем да снабдевају грађане лековима и медицинским
средствима, а не да остваре профит, како је најављено изменама Закона о апотекарској
делатности.
„До 2013. били смо једина установа на територији Града која је обезбеђивала неопходну
терапију за 250.000 наших суграђана. Заједно смо пребродили и добре и лоше моменте. Из
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највећих криза изашли смо као веома организована Установа, с Оскаром квалитета. Од 2013.
могућност за сарадњу с РФЗО пружена је и другима, али под неједнаким условима. Од тада,
стручни кадар Апотеке Нови Сад и сви запослени Апотеке, остављени да се сами боре с
нелојалном конкуренцијом, указују на постојећи проблем и на могуће последице“, наводе
фармацеути у саопштењу.

Три синдиката просвете: Неприхватљива радна верзија Закона о
запосленима у јавним службама
Извор:Бета
Синдикат образовања Србије, ГПРС "Независност" и Синдикат радника у просвети затражили
су данас да се повуче из процедуре радна верзија предлога Закона о запосленима у јавним
службама.
Ти синдикати оценили су да је радна верзија закона од 5. маја неприхватљива.
"Њиме се дерогирају сви закони и Посебан колективни уговор који регулишу радно-правни
положај запослених, смањују се или губе досадашја права запослених", наводи се у захтеву.
Три репрезентативна синдиката просвете су тај захтев упутила Влади Србије, Министарству
просвете и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

ОБЕЋАЊЕ АНЕ БРНАБИЋ Значе ли мањи порези на зараде и веће
плате и чему могу да се надају приватници
Аутор:Данијела Нишавић

Ефекти најављеног смањења пореза и доприноса на зараде, највише ће се тицати послодаваца,
али и ће последично утицати на раст плата у јавном сектору. Шта могу и да ли ће и запослени у
приватном сектору осетити бољитак ових потеза нове Владе остаје да се види, али је мало
вероватно. Економисти се слажу да са спровођењем ових мера треба ипак бити опрезан.
А управо то, пореско растерећење зарада, у свом експозеу најавила је мандатар нове Владе Ана
Брнабић, која је рекла да се планира повећање плата у јавном сектору и да се смањи
оптерећење послодаваца.
Буџетска каса је сада пуна и има вишкова, па ето и простора за популарне и пожељне потезе.
Економисти подсећају да су све системске мере које се тичу фискалног система јако осетљиве и
зато упозоравају, да је потребно да се доносе врло опрезно, мерећи десет пута, па тек онда
донети одлуку да ли нешто мењати или не.
- Смањење пореза и доприноса на плате даће подстрек привредној активности, а омогућиће да
се изведе повећање плата у јавном сектору. Да ли ће се то десити у приватном сектору? Могуће
у некој мањој мери, али не би могли да гарантујемо да ће послодавци у приватном сектору тај
новац преусмерити на зараде. Вероватно је да ће једним делом додатно ослобођени износ
новца задржати за себе, а да ће мањи дати радницима - указује економиста Иван Николић.
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Најављено смањење укупног пореског оптерећења послодаваца, према речима Зорана
Грубишића, професора на Београдској банкарској академији, може се директно довести у везу
са повећањем плата, али само у јавном сектору. То ће, каже стимулативно да делује на укупну
потрошњу и да допринесе повећају привредног раста.
- Како ће послодавци у приватном сектору реаговати након смањења пореског оптерећења на
зараде ствар је њихове пословне политике и процене. Ипак да би се ова мера спровела,
предуслов је да остане фискална стабилност и након њеног спровођења. У противном, не би
ваљало да дефицит расте и одмах би могли да очекујемо критике ММФ - каже Зоран
Грубишић.
Да са применом пореског растерећења зарада треба бити пажљив сматра Александар Влаховић,
председник Савеза економиста Србије.
- Та мера ће сигурно бити добра за приватни сектор, али се она може спровести само паралелно
са реструктурирањем јавног сектора, и тако што ће порески обухват са друге стране бити већи,
да се омогући да сиви токови уђу у легалну економију. И са растом БДП, такође створиће се
простор за пореско растерећење, који се отвара са смањењем свих оних беспотребних расхода,
пре свега мислим на завршетак реструктурирања јавних предузећа и окончање приватизације
великих система, које оптерећују буџет и јавне финансије - истиче Влаховић.
У својој оцени, привредници су опрезни. За њих, најављео пореско растерећење је "политичка
егзбициија у коју не верују докле год се не спроведе".
Приватници нису наивни
- Свака влада или пред изборе имамо најаве мањих пореза и доприноса на зараде, а што је
политичка егзибиција. А кад се и догоди то растерећење углавном буде симболично, тек толико
да се добију симпатије 300.000 предузетника. Привредници нису наивни да верују, а тек кад се
деси и кад видимо колике су стопе можемо да говоримо о ефектима на зараде. Све и да дође до
пореског растерећења плата, шта је са 146 парафискалних намета који и даље постоје упозорава Милан Кнежевић, власник "Модуса".

ММФ: О повећању плата и пензија на јесен
Извор:Бета,Танјуг
Шеф делегације Међународног монетарног фонда (ММФ) Џејмс Руф изјавио је данас да ће се о
повећању плата и пензија разговарати на јесен, приликом доласка делегације због осме
ревизије аранжманаса Србијом.
Руф је на конференцији за новинаре у Влади Србије рекао да плате и пензије не би требало да
се повећају више него што је достигнут економски раст.
- Пензије, плате и субвенције ће наставити притисак на буџет јер ће расти број пензионера рекао је Руф.
Он је додао да је савет ММФ да се настави са "обуздавањем тих ставки".
Драматично побољшање српске економије
Руф је изјавио данас и да су Влада Србије и Народна банка Србије "постигли драматично
побољшање" економске ситуације у Србији.
- Ако погледамо уназад од наших претходних консултација по Члану четири, у фебруару 2015.
године, можемо видети да су Влада и НБС остварили драматично јачање економије и
побољшање економске ситуације - рекао је Руф новинарима у Влади Србије.
Он је казао да ММФ у овој години предвиђа да ће привредни раст Србије бити три одсто, а да је
ревидирао на ниже пројекцију дефицита на 1,1 одсто БДП, што је најнижи ниво од 2005.
године.
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Руф је рекао да ММФ констатовао да јавни дуг опада брже него што је било очекивано.
- Важно је да је дошло до фискалне консолидације која је бржа и већа од пројектоване. То је
постигнуто уз бржи раст од очекиваног - рекао је Руф.
Оптерећени превеликим и неефикасним јавним сектором
Он је оценио и да је српска економија и даље "озбиљно рањива", да има и структурне слабости
и додао да ММФ охрабрује власти Србије да наставе реформе и да решавају проблеме.
Руф је рекао да је економија Србије још "оптерећена превеликим и неефикасним јавним
сектором" и да је потребно да се окрене ка расту сектора производње.
Он је оценио и да ће плате и субвенције "наставити да врше притисак на буџет" и да ће број
пензионера наставити да расте те ММФ саветује да се "настави са обуздавање" тих ставки у
буџету, а да ће могућности за њихово повећање бити како економија буде расла.
На властима одлука о новом аранжману
Шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф рекао је данас да је на властима у Србији да одлуче да ли ће
нови аранжман са ММФ-ом.
- То није било у фокусу ових разговора. Фокусирали смо се на успешан завршетак постојећег
аранжмана. Потпуно је исправно да влада и НБС размотре своју позицију, јер је њихова одлука
да ли ће затражити још један аранжман или не. Са тачке гледишта ММФ и даље смо спремни
да пружимо подршку и помогнемо Сбрији, објаснио је Руф.
Он је казао да би сваки нови програм морао јасно бити фокусиран на раст, на политике које би
обезбедиле да раст може да се убрза како бисмо сви желели и да се тиче области о којима је
разговарано са Србијом у консултацијама о Члану 4.
- Овај програм је био веома успешан у унапређењу раста, посебно у унапређењу одрживог и
инклузивног раста - казао је шеф мисије ММФ-а, наводећи да, било даљег аранжмана или не,
тај тренд мора бити настављен.
Вујовић: И суфицит већи од планираног
Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас да је Србија остварила добро пролазно
време и у седмој ревизији аранжмана из предострожности који земља има са Међународним
монетарним фондом. Он је на конференцији за новинаре у Влади Србије истакао да је ово
претпоследња провера резултата реформи договрених са ММФ-ом које наша земља спроводи
по основу аранжмана из предострожности.
Илуструјући постигнуте резултате, он је навео да влада и даље планира раст бруто домаћег
производа за ову годину од 3,0 одсто, јавни дуг је смањен на 67,1 одсто, буџетски дефицит је са
првобитно предвиђених 1,7 процената за ову годину ревидиран наниже на 1,3 одсто, а премија
ризика земље је оборена четири пута, што значи да су нам мањи трошкови које плаћамо
приликом задуживања.
Министар финансија је такође истакао да је суфицит у буџету на крају јуна износио 33,2
милијарде динара, што је за 80 милијарди испред плана.
Извоз је, према његовим речима, у првих пет месеци повећан за 13,3 посто.
Вујовић је посебно подвукао да извесни проблеми структурне природе на које је ММФ скренуо
пажњу, попут кашњења реформе јавне управе, државних предузећа и други, не постоје од данас
већ датирају пет, десет па и више година уназад.
Табаковић: Очекујем успешно окончање ревизије
Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је данас да су преговори са
представницима Међународног монетарног фонда били напорни и тешки, али да очекује
успешно окончање седме ревизије стендбај аранжмана.
“ Очекујемо успешно окончање седме ревизије аранжмана, а консултације по члану 4 су такође
прошле успешно” , изјавила је Табаковић, додајући да све то није остварено у лаким условима,
пошто су разговори били напорни и тешки и да се они не прекидају од једне до друге ревизије.
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Истичући да је циљ и ММФ-а и представника Владе Србије исти, а то је одрживи раст и бољи
стандард грађана, она је рекла да понекад ипак постоје спорења око мера којима те циљеве
треба постићи.
- Али, о оваквим резултатима не бисмо могли да говоримо да не постоји координација
монетарне и фискалне политике - рекла је Табаковић.
Гувернерка је навела да према прелиминарним подацима, који ће бити познати половином
јула, све указује на тренд раста економских перформанси, од извоза који се већ мери
двоцифреним бројевима преко раста директних страних инвестиција који је на међугодишњем
нивоу износио 4,8 у првих пет месеци, до раста дознака које су повећане за пет процената.
Говорећи о пословима који су пред нама, Табаковић је напоменула да је динаризација дуг
процес, да нам предстоји велики заједнички посао, и закључила да никада нисмо довољно
добри да не можемо да будемо бољи.

Просветари: Неприхватљива радна верзија Закона о запосленима у
јавним службама
Аутор: Бета
Синдикат образовања Србије, ГПРС "Независност" и Синдикат радника у просвети затражили
су данас да се повуче из процедуре радна верзија предлога Закона о запосленима у јавним
службама.
Ти синдикати оценили су да је радна верзија закона од 5. маја неприхватљива.
"Њиме се дерогирају сви закони и Посебан колективни уговор који регулишу радно-правни
положај запослених, смањују се или губе досадашња права запослених", наводи се у захтеву.
Три репрезентативна синдиката просвете су тај захтев упутила Влади Србије, Министарству
просвете и Министарству државне управе и локалне самоуправе.
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