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Буна у српском Детроиту
Аутор:М. Каровић

Плаћам ТВ претплату да бих у Дневнику РТС гледао о неком Индијанцу који је
стигао у Врање, а то што нас 2.000 радника штрајкује изгледа није вест,
огорчен је Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката Фијата.
Штрајк запослених у Фијату Крајслер аутомобилима у Крагујевцу, давно названом српским
Детроитом, улази у другу недељу. Руководство компаније, ни Влада Србије се не оглашавају
иако фабрика свакодневно губи много новца, а досад најмање 2.600 модела 500 Л није скинуто
са производне траке.
Апсурдну ситуацију прве велике радничке буне у Србији против страних власника комплетира
и тотални медијски мрак. О овом штрајку нема информација ни на једној од телевизија са
националном фреквенцијом, а са терена извештава тек неколико медија, махом опозиционих.
На РТС важнији Индијанац
- Плаћам ТВ претплату да бих у Дневнику на РТС-у гледао о неком Индијанцу који је стигао у
Врање или која је рупа закрпљена у Београду. А то што нас 2.000 радника Фијата штрајкује
изгледа није вест - каже огорчено Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката ове
фабрике.
Он каже да би у крајњем случају држава морала да притисне руководство Фијата да започне
дијалог с радницима, јер сматра да овакво стање није нормално.
- Не знам да ли са нама терају инат, да ли је реч о тактизирању или демонстрацији силе, али
Фијат мора да поштује српске законе, а то не чини - вели Марковић.
Он је и једина веза малобројним новинарима који свакодневно долазе пред капију Фијата у
Крагујевцу. Посао се своди на то да Марковић изађе из круга фабрике, обавести шта се све тог
дана није радило, а онда је на умећу новинара да пронађу неког од радника који би барем
анонимно пренео атмосферу из хала.
- Прекраћујемо време како знамо и умемо. Ево, пре неки дан смо се сви ухватили у коло. Баш
нам је до песме - каже кратко радник прве смене, а његов колега додаје:" Капитализам брале,
смејали смо се људима из Индонезије што раде за пет долара дневно, а сад ми дође да се
спакујем и одем тамо."
Џаба писма
Вујичић је рекао да су неколико пута писали Александру Вучићу док је био премијер, затим
тадашњем министру рада Александру Вулину, министру привреде Горану Кнежевићу и
потпредседнику владе Ивици Дачићу. Нико им ништа није одговорио.
Страх од фотоапарата
Сви говоре погнутих глава и с готово паничним страхом да их неко не фотографише.
За дописника београдске "Политике" из Крагујевца, новинара Брану Карталовића, овим се
посао не завршава, јер је по њему кључно питање због чега ћути руководство Фијата и држава.
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- Постоје два тумачења. Или је ово одличан алиби руководства Фијата да напусти Србију или је
план државе да се на овај начин ратосиљају штетног уговора који је под ознаком "државна
тајна" - вели Карталовић.
У централи Фијат Крајслер аутомобила у Београду "Вестима" је речено да не желе да одговарају
на питања, али и да се неће оглашавати поводом штрајка. Истовремено, од српских званичника
до сада се једино огласио председник Привредне коморе Марко Чадеж констатацијом да би
штрајк морао што пре да се оконча "јер оставља последице по српску привреду".
Штрајкачи најављују да ће од следеће седмице протестовати и пред градском управом.
Град у банкроту
Није само Фијат проблем који мучи Крагујевац. Председник Фискалног савета Павле Петровић
тврди да је овај град у банкроту. Наиме, дугови из 2014. су далеко већи од целог годишњег
буџета општине.
За новинара "Политике" Брану Карталовића то ипак није нова вест.
- Заправо, до банкрота Крагујевца је могло да дође и пре пет година, али домаће законодавство
не познаје тај појам. Дугови се гомилају још од 2010, а доласком на место градоначелника
Радомира Николића (сина бившег председника Србије Томислава) нека од тих потраживања су
се покривала субвенцијама државе или краткорочним и дугорочним кредитима које је
одобрило Министарство финансија. Део дугова је на тај начин враћен, а други део је одложен
до 2019 - каже Карталовић.
Пуца грбача због отпуштања
Председник Самосталног синдиката Зоран Марковић каже да радници имају укупно четири
захтева.
- Прво тражимо растерећење радника, стручно речено "смањење сетурације". Када је
отпуштена ноћна смена, сва задужења су пребачена на леђа оних који су остали. На пример, у
фабрици је 14 "стабилних апарата" и девет радника који њима управљају. Према норми, сваки
апарат дневно мора да избаци 220 делова. Због тога се дешава да радници не могу да постигну,
па раде по неколико сати дуже само да би испунили норму - истиче Марковић.
Други захтев је да им фабрика плаћа превоз када остану на послу након што престане редовно
да саобраћа градски превоз.
Гоша иде у штрајк глађу
Председник Штрајкачког одбора Фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке
Милан Вујичић најавио је за следећу седмицу штрајк глађу.
Радници Гоше штрајкују већ 100 дана и блокирају пругу и путеве, јер нису примали плате од
2014. Са послодавцем су се договорили да се дуг исплати у 16 месечних рата. Исплаћено им је
тек по 70.000 динара, а држава им је у мају дала по 60.000 помоћи.
- Од послодавца потражујемо по пола милиона до 600.000 динара. Они који су тужили чекају
милион и по динара због обрачуна трогодишње камате - појаснио је Вујичић.
Гоша је спала на 358 радника. Била је у власништву словачке фирме ЖОС, која ју је недавно
продала кипарском Лиснарту за 4,2 милиона евра.
- Ако од нас затраже да останемо и после 22.30 сати, кући можемо да се вратимо само таксијем,
јер аутобуса више нема. Многи радници су из места око Крагујевца, тако да је за сваког то
озбиљан издатак - објашњава Марковић.
Трећи захтев је исплата "бонуса ефикасности" који су одложени за следећу годину.
Четврти је уједно и најпомињанији захтев - повећање бруто плата са 38.000 на 50.000 динара.
- Фабрици правимо добитак, сваке године се испуне сви планови, а ми смо и даље најмање
плаћени од свих фабрика Фијата у свету. Па наша плата је као ручак са мало бољом флашом
вина у Италији - истиче Марковић.
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Како сину да објасним беду?
Ђорђе Ђорђевић (31), члан Управног одбора Самосталног синдиката Фијата, свакодневно иде
на посао са шестогодишњим, старијим сином Андријом. Малишан се у кругу фабрике
прикључује вршњацима у обданишту, где је око 200 деце радника, а његов отац штрајкује
поред виљушкара.
- Тражимо повећање које је заправо пет еспресо кафа у Риму. Да ли је то пуно - пита искрено
Ђорђе.
Каже да му син последњих дана често гледа кроз прозор и пита што толико људи седи.
- Неколико минута сам ћутао, а онда сам му рекао да се борим за његова права. Не знам да ли је
разумео - вели Ђорђе.
Његова супруга је код куће, не ради, брине о сину, 18-месечном Јанку.
- Живимо од мојих 27. 000 динара. Живимо од данас до сутра, живимо углавном тако што
свако мало подигнем кредит, а онда узмем кредит за рефинансирање - вели овај младић, који
је уверен да радници Фијата не штрајкују само због својих права.
- Ми тражимо само оно што нам припада. Али, уверен сам и да су очи свих радника у Србији
упрте у нас. Српски радник зна да се овде тренутно бије одсутна битка - каже Ђорђе.
Стижу синдикалци из Европе
Милорад Пановић, председник Гранског синдиката индустрије, енергије и рударства
Независност каже за "Вести" да је ова организација о штрајку радника Фијата обавестила своје
колеге не само у Италији и широм Европе.
- Очекујемо ускоро и да ће неки од представника водећих европских синдиката да дођу и пруже
подршку колегама из Фијата, јер радници су очигледно препуштени сами себи. Јасна је спрега
између државе и пословодства Фијата који мудро ћуте на легитимне и разумне радничке
захтеве. Ово није локални проблем, а власт не може више да се извлачи на формирање владе
или изборе. Нису радници продавали фабрику, већ држава - категоричан је Пановић.

Повећање плата и пензија у октобру?
Извор:Танјуг
Министар финансија Србије Душан Вујовић истакао да расте увоз потрошних добара, продаја,
промет, као и сви реални дохоци
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је данас, након завршене седме контроле
аранжмана ММФ-а са Србијом, да се све одвија по плану, а да ће коначне цифре о простору за
повећање зарада и пензија у јавном сектору бити донете у октобру, приликом осме ревизије
ММФ-а.
"Подсетићу вас, ми кад смо улазили у овај програм, ја сам користио поређење са хирургијом,
нама је циљ био да после три године стекнемо трајне основе за повећање пензија и плата, не
само да компензујемо оно што је на почетку програма било неопходно, него да обезбедимо
основу за већи раст, не само плата и пензија него и за већи привредни раст, запошљавање,
такозвани одрживи раст и импулсивни раст - то значи да сви грађани Србије осете бољитак",
рекао је Вујовић гостујући у емисији "Око економије" на Радио-телевизији Србије.
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Он је истакао да се све одвија по плану, да се Србија налази у позитивној коњуктури,
објашњавајући да то подразумева да расте увоз потрошних добара, продаја, промет, као и сви
реални дохоци.
На питање да ли је то довољно да пензије и примања у јавном сектору буду већа он је рекао да
се тај тренутак приближава.
"Мислим да се приближавамо том тренутку. Мислим да смо јасно рекли у свим досадашњим
саопштењима да се тај тренутак приближава. Техничка мисија у септембру и коначна осма
ревизија ММФ-а у октобру ће дати коначне цифре о томе колики је простор за повећање зарада
и пензија у јавном сектору", истакао је Вујовић.
Он је напоменуо да се ће пре тога у септембру бити донета одлука о повећању нивоа
минималних зарада, а да та одлука ступа на снагу од 1. јануара 2018.
На питање да ли нам је, с обзиром да аранжман са ММФ-ом истиче у фебруару, потребан нови
аранжман, Вујовић је рекао да су у више наврата разговарали са колегама о томе.
''''У свакој ситуацији у животу када нека ствар долази до свог финала постоји потреба да се
овери оно што је урађено'''', рекао је Вујовић.
Подсећајући шеф делегације ММФ Џејмс Руф рекао да цене врло успешни рад и да су спремни
да наставе сарадњу, Вујовић је рекао да ће се видети под којим условима и са којим садржајем
би то могло да буде.
Како каже, то остаје да буде предмет разговара у наредним месецима када се буде приводио
крају аранжман.
Наводећи да постоје неке друге идеје око тога шта би могли, он је подсетио да се са фондом на
стручном плану наставља сарадњу у сваком случају пошто се наставља сарадња са Светском
банком у читавом низу структурних пројеката који су о започети.
''''Све што радимо води бољитку. Не давању на вересију, него стварању основе да грађани мисле
и знају да су на солидном путу ка Европи и затварању раскорака у дохоцима и стандарду
живота'''', закључио је Вујовић.

Биће за повишицу
Аутор:Д. И. К.
Планирани привредни раст најмање три одсто
ПЛАНИРАНИ привредни раст од три одсто у овој години је сасвим известан, а одличан
резултат даје простор за повећање плата - оцењено је данас, током представљања најновијег
броја билтена "Макроекономске анализе и трендови" (МАТ).
Директор за научноистраживачки развој Економског института Иван Николић указао је на то
да су мајски подаци врло повољни и да су, на неки начин, ојачали очекивања у вези с
планираном привредном активношћу. Према његовим речима, буџету има врло комотну
позицију, па је закључак да постоји реалан простор који допушта Влади да се одлучи за раст
плата до краја године.
Он је указао и на то да постоје неки нежељени догађаји, попут ситуације у "Фијату", која се у
овом тренутку чини као највећи ризик који би могао да поремети наредних месеци висок,
динамичан раст.
НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК Привредне коморе Србије Марко Чадеж навео је да Србија тренутно преговара
са страним компанијама о 53 инвестициона пројекта који би требало да донесу 1,3 милијарде
евра инвестиција и 30.000 потенцијалних радних места.
6

Лончар: Упослиће још 1.000 медицинара
Аутор:В.Н.
Министар Лончар примио младе здравствене раднике запослене ове године. Држава треба да
обезбеди усавршавање, добре услове и зараде
Министар здравља Златибор Лончар најавио је да ће до краја године у здравственим
установама у Србији бити запослено још 1.000 здравствених радника.
Лончар је нагласио да је од почетка године запослено 1.644 лекара и здравствених техничара, а
да је у последње три године одобрено 4.000 специјализација.
Лончар је неке од лекара који су запослени од почетка године примио данас у Палати Србија и
том приликом рекао да су они будућност српског здравства.
Како је навео, здравствени радници запослени су на транспарентан начин, путем конкурса, на
основу новог кадровског плана.
- То су људи који треба да буду у првом плану, који треба да стоје овде и говоре о својим
успесима и достигнућима и професионалним усавршавањима - рекао је Лончар.
Министар, Министарство, држава, како каже, ту су да обезбеде добре услове рада, могућност
стручног усавршавања у складу са светским трендовима и сигурна и добра примања.
- Свесни смо тога да не можемо на том плану да конкуришемо неким другим државама које се
спомињу као дестинације младих лекара. Ни те богатије земље не би имале упражњена места
да њихови лекари не одлазе у богатије средине, где им се нуде другачији услови - појаснио је
министар.
Он је подсетио да се после неколико деценија у Србији поново граде болнице и клинички
центри.
Министар је апеловао на професоре да у младим лекарима нађу своје наследника и да сваки
стручњак у здравству обучи двоје-троје младих лекара који ће моћи достојно да их замене и
наставе њихов посао.
Један од новозапослених младих лекара у Клиници за хематологију КЦС Златко Правдић
рекао је да је срећан што се запослио у нашој земљи.
- Омогућено ми је да се бавим облашћу хематологије, за шта сам се још у време студентских
дана интересовао - рекао је он.
ВЕЋЕ ПЛАТЕ ИЗ ЗДРАВЕ КАСЕ
Запослени у здравству имаће веће плате, али из реалних извора - рекао је Лончар. - Ми већ
радимо платне разреде и хоћемо да запослени у здравству добију веће плате из здраве касе.
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До краја године посао за још 1.000 здравствених радника
Извор:Танјуг

Запослени у здравству имаће веће плате, али из реалних извора, изјавио је данас министар
здравља Златибор Лончар.
Министар здравља Златибор Лончар најавио је данас да ће до краја године у здравственим
установама у Србији бити запослено још 1.000 здравствених радника.
Лончар је нагласио да је од почетка године запослено 1.644 лекара и здравствених техничара, а
да је у последње три године одобрено 4.000 специјализација.
Део лекара који су запослени од почетка године примио је данас у Палати Србије министар
Лончар и том приликом рекао да су они будућност српског здравства.
„То су људи који треба да буду у првом плану, који треба да стоје овде и говоре о својим
успесима и достигнућима и професионалним усавршавањима”, рекао је Лончар.
Он је подсетио да се после неколико деценија у Србији поново граде болнице, клинички
центри, набављају нови акцелератори, али да ништа од тих улагања неће вредети ако се не
настави улагање у људе.
„Врло добро знамо шта смо затекли када смо дошли - неко је тада мислио да је добро да се не
одобравају специјализације, да у појединим здравственим установама има више возача него
лекара, што је све био сигуран пут да се српско здравство уруши”, рекао је Лончар.
Запослени у здравству имаће веће плате, али из реалних извора, изјавио је данас министар
здравља Златибор Лончар.
Министар је рекао да су то обећали и председник Србије Александар Вучић и премијерка Ана
Брнабић.
„Ми већ радимо платне разреде и хоћемо да запослени у здравству добију веће плате из здраве
касе”, рекао је министар.
Он је нагласио да је идеја владе да се плате повећавају из реалних извора, али „тако да не
задужујемо нашу децу”.

Само „Фијат” лепу слику квари
Аутор: А. Микавица
Мајски снимак српске економије је готово идеалан, планирани привредни раст у 2017. од три
одсто остварив, а и повишица плата запослених у државној служби је готово извесна
После добрих мајских резултата српске привреде, планирани привредни раст од три одсто у
2017. је извеснији, оцена је аутора месечника „Макроекономске анализе и трендови”
Економског института. Суфицит у државној каси омогућава и повећање плата запослених у
јавном сектору.
Повишица је извесна, казао је Стојан Стаменковић, координатор истраживачког програма, јер
су и представници ММФ у управо завршеној седмој ревизији аранжмана са Србијом рекли да се
економски раст мора подржати и повећаном потрошњом.
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Синдикат против приватизације наменске индустрије
Пише: ФоНет
Синдикати фабрика одбрамбене индустрије Србије (ОИС) "Први партизан" из Ужица,
"Крушик" из Ваљева, "Слобода" из Чачка, "Застава оружје" из Крагујевца и "Прва искра" из
Барича поручили су да последице продаје наменске индустрије могу бити кобне, како по саме
фабрике, тако и по одбрамбену безбедност земље".
У саопштењу за медије закључује се да најава продаје предузећа ОИС нема упориште у
економској логици, јер "готово све фабрике бележе раст поизводње, која је највећим делом
извозно оријентисана", а извозни биланс креће се у висини од 200 милиона долара годишње.
Синдикати ОИС, који заступају 10.000 радника, упозоравају да ће стати у одбрану својих
фабрика како би сачували углед и традицију и оно што су генерације пре њих "вековима
стварале као ослонац одбрамбене моћи наше земље".

Незапосленост за Београду мања за 9,9 одсто
Пише: Беоинфо
У Београду данас има 92.806 незапослених лица, што је за 9,9 одсто мање него прошле године,
када смо по први пут после десет година њихов број смањили испод 100.000.
То је рекао данас члан Градског већа и председник Савета за запошљавање Драгомир
Петронијевић, обративши се присутнима на регионалном састанку под називом „Улога
јединица локалне самоуправе у остваривању циљева политике запошљавања” у хотелу „Зира”.
Градски савет за запошљавање удружио је све партнере на територији Београда који се баве
запошљавањем. Пре три године осмислили смо радионице „Знањем до циља”, где смо
суграђане едуковали како да дођу до средстава Фонда за развој, Развојне агенције Србије,
Секретаријата за привреду и започну властити бизнис. Упознали смо их и са мерама филијале
Београд Националне службе за запошљавање, а кроз те радионице је за три године прошло
више од 7.500 заинтересованих. Прошили смо процес и на Академију предузетништва, где смо
у сарадњи са факултетима и средњим стручним школама објашњавали шта значи постати
предузетник и како доћи до иницијалног капитала и готовог производа. У Научнотехнолошком парку смо се уверили да ИТ сектор великом брзином нараста, удружили смо се са
приватним сектором и почели да их мотивишемо да уложе новац у младе и њихове идеје.
Организовали смо такмичење на коме тим младим људима дајемо новац, простор на годину
дана и обуку о томе како да заштите свој патент, како се не би догодило да њихови патенти
постану патенти Бугарске, Румуније или неке друге земље – казао је Петронијевић.
Он је подсетио и да се Савет за запошљавање концентрисао на сарадњу са универзитетом и
средњим школама са циљем откривања талената како би им пружили сваку врсту подршке да
остану у свом граду и развијају привреду своје земље.
Илуструјући напредак у сфери запошљавања Петронијевић је подсетио и да Научнотехнолошки парк пре три године није имао запослене, а да су данас у њему 54 нове компаније
са 550 ИТ инжењера.
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Када се направе услови, може да се остане у овој земљи и прави додата вредност. И ви у вашим
срединама имате младе људе, треба да их препознате на време и сарађујете са НСЗ, надлежним
министарствима како би се створили услови да сутра ти млади људи генеришу нова радна
места, обезбеђују инвестиције и више новца за буџете локалних самоуправа – казао је
Петронијевић.
На скупу који се одржава данас и сутра у хотелу „Зира”, поред представника Министараства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања учествују и представници Националне службе
за запошљавање, немачког ГИЗ-а, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва,
представници Пожаревца, Шида, Шапца, Смедерева, Звездаре, Младеновца, Ирига и других
локалних самоуправа.

Вујовић: ММФ долази на јесен, причамо о платама и пензијама
Извор:Бета
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је да ће у оквиру наредне, осме ревизије
аранжмана са ММФ-ом, најављене за јесен, бити утврђено колики "фискални простор" постоји
за ревидирање плата и пензија.
Вујовић је Радио-телевизији Србије казао да је Влада Србије желела да створи "трајне основе"
не само за повећање плата и пензија, већ за укупни привредни раст.
"Мислим да смо се приближили том тренутку. Чекамо техничку мисију у септембру и осму
ревизију ММФ-а која ће дати коначне цифре који је простор за повећање зарада и пензија",
казао је министар.
Он је рекао да очекује да ће минимална зарада бити повећана од септембра, али ће се
исплаћивати тек од 1. јануара 2018. године.

Како штрајк у Фијату утиче на укупну привреду Србије
Аутор:Војислав Стевановић
Раст српске привреде од три одсто, верују економисти окупљени око часописа Макроекономске
анализе и трендови, јесте могућ. Енергетика, која је подбацила у прва четири месеца, сада се,
показује статистика опоравила. Но, постоје и одређени ризици.
Мајски подаци ојачали су очекивања економиста. Статистика бележи већу индустријску
производњу, посебно раст у сектору енергетике који је претходних месеци био слабији. Промет
у трговини на мало расте, али на рачун већег задуживања. Маса плата, са друге стране
месецима стагнира. Уз то, буџет је, кажу у МАТ-у, у довољно добром стању за најављене
повишице.
"Из тога следи да постоји реална простор и да је препоручљиво или изесно да ће Влада
допустити раст плата до краја године", каже економиста Иван Николић.
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Али постоје и ризици.
"Највећи проблем је сконцентрисан у аутомобилској индустрији", напомиње Стојан
Стаменковић.
Због штрајка и заустављене производње у Фијату опада укупан извоз Србије. Стаменковић
каже да економисти већ дуже време упозоравају да са аутомобилском производњом у
Крагујевцу није како је на почетку било планирано. Уз штрајк, производња је стала и код
коопераната.
"Мени се чини да ту нешто не ваља и да то јесте данас велики проблем. Већи чак и од ових
проблема које потенцира ММФ око јавних предузећа и не знам зашто се о том Фијату толико
ћути", каже Стаменковић.
Председник Привреде коморе каже, пак, да не верује да је садашња ситуација у Крагујевцу
назнака да би Фијат могао да оде из Србије.
"Не постоји та информација да Фијат то на било који начин на нивоу корпорације планира.
Сигурно је да тренутна ситуација није добра - ми решење не можемо да створимо", рекао је
председник ПКС Марко Чадеж.
Економиста Миладин Ковачевић додаје да постоји више разлога због којих не верује да ће се
Фијат повући. Пре свега јер је много уложио у Крагујевац, али и због стања на тржишту рада.
"Србија спада међу земље са најнижом ценом рада. Нисмо сретни због тога, али је то тако и кад
се капитал сели, или долази, или решава да ли остаје или не - итекако се мора водити рачуна о
томе", објашњава Ковачевић.
А без производње аутомобила у Крагујевцу, прерађивачка индустрија, један од главних
покретача индустријске производње, била би слабија најмање 2,5 процентних поена.

Чадеж: Немам информацију да Фијат планира да напусти Србију
Извор:Танјуг
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оценио је да због штрајка радника у
Фијату тренутна ситуација није добра, али је навео да нема информацију да та компанија
планира да напусти Србију.
Он је истакао да се већ четири године најављује да ће Фијат да оде, па се то не дешава.
"Сигурно је да тренутна ситуација није добра, али ми решење не можемо да створимо, знате
како се решења у таквим случајевима доносе", рекао је Чадеж на представљању најновијег
броја часописа "Макроекономске анализе и трендови".
Чадеж је оценио да је ситуација проблематична, а може да буде још проблематичнија уколико
се ускоро проблем не реши.

Министарка: Стратегија рађања предвиђа скраћени рад, али...
Аутор:Јелена Петровић

Министарка без портфеља задужена за популациону политику Славица Ђукић Дејановић каже
да Србија има изузетну стратегију за подстицање рађања још од 2008. године, али да је
проблематична примена у пракси - да људи мало знају своја права и не користе могућност
скраћеног радног времена. Али, за то, наводи, треба дати и бенефите послодавцима.
У последњих десет година број становника у Републици Србији смањен је за око 350.000 људи
и то само на основу природног прираштаја. То су подаци Републичког завода за статистику за
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перод од 2006. до 2016. године и то практично значи да је у Србији сваке године нестајала по
једна општина величине Пријепоља, Бечеја или Савског венца.
Ипак, треба рећи и да се у првом кварталу ове године родило се више беба у односу на прва
четири месеца прошле године.
Држава је до сада покушала да поправи ову статистику применом различитих мера, које нису
до сада дале озбиљне или жељене резултате. Прошле године Србија је имала најмање
новорођенчади од када се прати њихов број, а то је од 50-их година прошлог века.
Министарка Ђукић Дејановић каже да су последице тога - да смо стари и да је просек живота у
Србији био до скоро 42,7, а сада је 42,9 и то говори о репродуктивном потенцијалу наше земље.
Она наводи да се у неким местима, на пример, у Црној Трави, дешавало да се за годину дана не
роди ниједна беба. Наводи да се ради последњих десет месеци на пронаталитетним мерама, а
да је важна улога и локалне заједнице, оснаживање породица и разговор са њима.
Прошла година је била најгора, од када се прати рађање беба, наводи. Ипак, како каже,
охрабрује податак да је рођено 1480 беба више у овом периоду него прошле године.
Истакла је да јесте проблем наталитет, да јесмо старији као народ, али је додала да, с друге
стране, живимо дуже.
На одлуку да се планира дете утиче сиромаштво, али оно није једини, ни најбитнији фактор,
каже министарка додајући и да поједине скандинавске земље, са много бољим животним
стандардом, имају сличне проблеме.
Ипак, веома важан фактор је финансијска ситуација. На констатацију да поједини делови
земље остају празни, да се људи исељавају, каже: Не можете неком човеку забранити да се
пресели из неког малог места, да нађе посао и школује дете, али може да се уради нешто на
томе да има те услове и код своје куће.
Стратегија за подстицање рађања изузетна
Министарка Ђукић Дејановић наводи да Србија има изузетну стратегију за подстицање рађања
још од 2008. године, али да је проблематична примена у пракси.
Људи који су запослени тешко се одлучују на друго дете, одлажу планирање првог детета,
навела је.
Како додаје министарка, све касније се стварају брачне и ванбрачне заједнице које јесу
предуслов за планирање породица, па према статистици, жене у њих улазе у 28, 29. години, а
мушкарци у 32.
"Истраживање обављено међу 126.000 запослених нам је пооказао да је законска норматива
коректна, али да је послодавци и радници не знају", каже.
Министарка наводи да се не користе довољно законом омогућени некласични облици радног
времена. "Имате могућност да не буде фиксно радно време, могу да бирају радно време, раде од
куће, скраћено радно време - "парт тиме"... Те разне облике некласичног радног времена не
користимо довољно, а то би родитељима дало могућност да усклади родитељску обавезу са
радном", додала је.
Послодавци се не интересује за ову тему, али и држава мора да буде интервентна, наводи.
Ђукић Дејановић каже да су, у разговору с послодавцима, схватили да они од државе очекују
неке бенефите, везане за порез, уколико пружају такве могућности родитељима.
Каже да жели да се норматива у тим оквирима регулише и да се разговара с послодавцима, што
ће бити циљ њеног рада.
Опште је познато да у Србији труднице остају без посла ако раде "на одређено време", чим
послодавац сазна да су у другом стању. Једноставно им не продужи уговор и тиме не крши
закон.
"Закон о забрани дискиминације је индиректно је прекршен, нема дискусије да се у реалности
то не догађа, мораћемо да изнађемо начин да ситимулишемо послодавце који нису такви",
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каже на то министарка, додајући да кажњавање неће дати неке резултате. Подразумева се,
каже, да инспекције рада и неки други, надлежни органи раде свој посао.
Нежељене трудноће: Образовање затајило у школи и породици
На свака четири зачећа у Србији, три су абортуса. Од своје борбе против ове сурове статистике,
министарка каже да не одустаје.
"Не одустајем, не само ја, него струка", додаје. Истиче да смо у самом врху у Европи по броју
прекида трудноћа код малолетница, и да то говори о образовању највише.
Образовање у школама и у породицама је ту затајило, каже министарка, наводећи да је често у
породици "срамота о томе причати".
Ове године од 5. разреда ће дечаци и девојчице имати сексуално образовање у оквиру физичког
васпитања. "Мораћемо да кренемо раније да разговарамо о тим темама..."
Ако родитељи немају праве речи, добро је да узму "водиче", да се поставетују у Дому здравља о
свему томе, рекла је.
Последице нежељених трудноћа су нешто што у основној школи деца треба да знају, рекла је
она.
Данска као пример
Као пример добре демографске политике, министарка је навела кампању у Данској "Учините
то за Данску", волите се за Данску.
Данци су то јако озбиљно схватили, они су дошли до сваког човека, у породици, у фирми,
причало се о томе да Данској недостају бебе, да их то што их нема довољно доводи у
катастрофу, вођена је огромна медијска кампања данске државе, навела је Ђукић Дејановић.
"Стопа природног прираштаја је -5,1 а била је -5,3... Али не зато што се рађа више беба, и даље
се рађа 9,3 беба на 1000 становника, него зато што је смањена смртност", каже.
Министарка каже да су са САНУ имали изванредан скуп о бољој демографској будућности.
"Стручњаци различитих профила су давали сугестије, а ми у Влади, који се овим послом
бавимо, сами смо себи обезбедили едукацију од тих стручњака, да бисмо правилно разумели
које законе треба да донесемо зарад боље наталитетне будућности".
Без економског развоја и већег упошљавања не можемо говорити да ће ови параметри бити
бољи, ја се надам да ће то једно за другим ићи, навела.
Министарка је истакла као проблем и то што нам одлазе најамбициознији људи из земље.
Треба нешто да урадимо, не само да кукамо што нам се то догађа, него да правимо мостове са
њима, са институцијама у којима они раде, то је у плану и морамо да видимо са управом за
дијаспору да радимо на томе, јер се до сада веома мало радило, закључила је Ђукић Дејановић у
Новом дану.

Слога: На заставу Врања ставити пелену
Извор:ФоНет
Удружени синдикати Србије "Слога" препоручили су градоначелнику Врања да на јарболу, чије
је постављање најавио на улазу у град, буде застава са "пеленом", као симболом стеченог имиџа
омаловажавања радника у том граду.
После најаве градске власти Београда да ће на Ушћу градити јарбол од 120 метара и неколико
мањих јарбола, чија ће изградња коштати око 200 милиона динара, идеју о "јарболизацији"
српских градова подржао је и најавио градоначелник Врања Слободан
Миленковић.
"Сматрамо да би симбол 'пелена' био право решење за Врање и његово промовисање, будући да
су радници у Геоксу, али и у другим предузећима у протеклом периоду добијали отказе, или им
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намерно нису продужавани уговори о раду, само зато што су указивали на повреде њихових
радних права", наводи се у саопштењу Слоге.
Додаје се да Слога подржава прогресивне идеје градоначелника Врања, уз препоруку да јарбол
са пеленом, као симболом, буде што већи и гломазнији, како би се одлично уклопио са осталим
заставама на улазу у град.

Вучевић: Стрпљењем до јавно-приватног партнерства Апотеке Нови
Сад
Аутор:С. Крстић

Запослени у Апотеци „Нови Сад“ упутили су у среду саопштење у којем су изричито одбили
опцију ликвидације установе као решење нагомиланих дугова. Истог дана, како је изјавио
градоначелник Милош Вучевић, представници Града састали су се и с повериоцима и са
синдикатом те установе, апелујући на стрпљење не би ли се нашло решење за опстанак Апотеке
„Нови Сад“.
" Имали смо и јуче два састанка у вези с Апотеком „Нови Сад“ "казао је Вучевић. "Изложио сам
који је по мом мишљењу модалитет решавања тог проблема. Мислим да су повериоци – а ради
се о неколико великих фармацеутских кућа које су добављачи – спремни да буду стрпљиви ако
успемо да уђемо у процес приватно-јавног партнерства, или да припремимо концесију за
Апотеку, " додао је Вучевић.
Он је казао да је велики проблем што Апотека не може да исплати комплетну зараду
запосленима, и што се непрестано ствара дуг радницима.
"Поручио сам синдикату, што није пријатно, да ће, уколико повериоци или запослени буду
блокирали рад Апотеке, Град вероватно морати да убрза одлуку и тада ће једна од опција, с
којом бих изашао пред Скупштину града, бити да уђемо у ликвидациони поступак – нагласио је
градоначелник Вучевић. " У том случају би Град исплатио заостале зараде запосленима, али би
они остали без посла. Зато би требало да запослени, иако имају заиста отежане услове рада,
буду стрпљиви пола године – осам месеци, колико консултанти процењују да је потребно за
приватно-јавно партнерство, а заинтересованих за то има" , рекао је градоначелник.
Требало би да запослени, иако имају заиста отежане услове рада, буду стрпљиви пола године –
осам месеци, колико консултанти процењују да је потребно за приватно-јавно партнерство, а
заинтересованих за то има(Милош Вучевић)
По његовим речима, спремност ангажованих консултаната да раде на основу успеха
спроведеног поступка јавно-приватног партнерства је добар знак, али је и даље све неизвесно.
Вучевић је додао и да не види трећу опцију за излазак из кризе у којој је Апотека „Нови Сад“.
Галенска лабораторија занимљива партнерима
" Највећа снага Апотеке је оно у шта је Град улагао током две године – галенска лабораторија,
која може бити занимљива приватним партнерима. Ускоро ће добити врло добре послове с
Клиничким центром Војводине, али очекујем да тога буде и с другим болницама на тржишту.
Није реално очекивати да Град плати све дугове, а Апотека настави да ради као да ништа није
било. Видећемо с ревизором да ли Град може интервенисати за текућу ликвидност. Ако то буде
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изводљиво, помоћи ћемо запосленима и Апотеци да издрже период до јавно-приватног
партнерства " казао је Милош Вучевић.
"Стање је веома озбиљно и сложено. Чека нас тежак период, али и даље верујем да ћемо да
спасимо Апотеку и да је припремимо да у новој организационој структури настави да ради и да
се покрију дугови. Под тренутним условима врло је тешко да државне апотеке буду
конкурентне приватним ", истакао је Вучевић.
Он је напоменуо и да су четири велике компаније највећи повериоци и да је њима у интересу да
учествују у покушају да Апотека настави да ради јер би у супротном изгубили потенцијално
великог клијента." " До септембра ћемо имати јасне поставке шта бисмо могли понудити
приватном партнеру" закључио је Вучевић.
Апотека „Нови Сад“ је, по извештају о пословању у прошлој години, који ће се данас наћи на
дневном реду седнице Скупштине града, забележила дефицит од 4,6 милиона динара.
Ненаплаћена потраживања су 156.282.000 динара, док су обавезе према добављачима 419,24
милиона динара. По извештају, до краја прошле године запослени су примили осам плата, док
просечна бруто зарада 211 запослених износи 63.210 динара.

У Војводини списак од 150.000 незапослених
Аутор:Љ. Малешевић

Иако се број незапослених у Србији смањује, без посла је још увек много људи.
Тако је, по подацима Националне службе за запошљавање, на крају маја у Војводини на
евиденцији био 148.731 незапослени, а међу онима који чекају посао готово да је идентичан
број жена и мушкараца јер је без посла 74.735 припадница лепшег пола. Када је реч о старосној
структури, више од половине незапослених у Војводини, чак 92.970, старо је од 20 до 45
година, иако је то животно доба пуне радне способности.
Од укупног броја незапослених у Војводини највише оних који не раде а на евиденцији су НСЗа је у Јужнобачкој области – 46.329, а потом у Јужнобанатској области, где на посао чека
28.242. То су уједно и једине две области у Војводини у којима је просечна плата виша и од
покрајинског и од републичког просека. У Сремској области на посао чекају 20.353 особе, док је
у Западнобачкој области без посла 17.811, Средњобанатској 15.648, Севернобачкој 10.590 и
Севернобанатској 9.758.
Све веће интересовање за обуке
Велики број незапослених без квалификација или с нижим степеном стручности знатно сужава
могућност налажења радног места. Наиме, на тржишту су траженији кадрови који поседују
одговарајуће квалификације и стручност па се незапослени без квалификације све чешће
одлучују да похађају обуке које нуди НСЗ. Уз то, има и оних који уз похађање програма „Друга
шанса” завршавају основну школу, а након ње и курсеве за занате који тржишту недостају.
Уколико се узме у обзир образовна структура незапослених на евиденцији НСЗ-а, у Војводини
највише мука с нестручним кадровима имају Јужнобачка и Јужнобанатска област, у којима је,
истовремено, и највише запослених. Тако је међу незапосленима на евиденцији највише
стручних кадрова који траже посао у Јужнобачкој области – 31.033, али је и доста незапослених
без струке – 15.296. У Јужнобанатској области је 16.170 незапослених са стручним образовањем
и 12.072 нестручних, док је у Сремској области без посла 11.567 стручних кадрова и 8.786 оних
без струке. У Западнобачкој области однос стручних и нестручних кадрова је 11.618 према 6.193,
док је на евиденцији незапослених у Средњобанатској области 8.619 особа с одређеним
степеном стручности и 7.029 нестручних кадрова, а у Севернобанатској области на евиднецији
НСЗ-а има више нестручних него стручних незапослених лица јер је однос 5.103 наспрам 4.655.
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Неповољан је однос незапослених с одговарајућом струком и оних без струке и у Севернобачкој
области, где је 5.284 особа без квалификације, а њих 5.306 има одређени степен стручности.
Од укупног броја незапослених у Војводини на крају маја ове године највише је старих између
50 и 54 године – чак 18.687. Хиљаду мање је незапослених старих између 35 и 39 година –
17.622, а готово да је идентичан број незапослених на евиденцији НСЗ-а старих између 40 и 44
године, односно од 55 до 59 година – око 17.500. Незапослених старих између 30 и 34 године
има 16.861, а они који имају између 25 и 29 година – 16.569. На евиденцији незапослених у
Војводини је и 9.619 особа старих од 60 до 65 године, као и 3.546 најмлађих, старих од 15 и 19
година.

Вујовић: Коначна одлука о повећању плата и пензија у октобру
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је данас, након завршене седме
контроле аранжмана ММФ-а са Србијом, да се све одвија по плану, а да ће коначне цифре о
простору за повећање зарада и пензија у јавном сектору бити донете у октобру, приликом осме
ревизије ММФ-а.
"Подсетићу вас, ми кад смо улазили у овај програм, ја сам користио поређење са хирургијом,
нама је циљ био да после три године стекнемо трајне основе за повећање пензија и плата, не
само да компензујемо оно што је на почетку програма било неопходно, него да обезбедимо
основу за већи раст, не само плата и пензија него и за већи привредни раст, запошљавање,
такозвани одрживи раст и импулсивни раст - то значи да сви грађани Србије осете бољитак",
рекао је Вујовић гостујући у емисији "Око економије" на Радио-телевизији Србије.
Он је истакао да се све одвија по плану, да се Србија налази у позитивној конјуктури,
објашњавајући да то подразумева да расте увоз потрошних добара, продаја, промет, као и сви
реални дохоци.
На питање да ли је то довољно да пензије и примања у јавном сектору буду већа он је рекао да
се тај тренутак приближава.
"Мислим да се приближавамо том тренутку. Мислим да смо јасно рекли у свим досадашњим
саопштењима да се тај тренутак приближава. Техничка мисија у септембру и коначна осма
ревизија ММФ-а у октобру ће дати коначне цифре о томе колики је простор за повећање зарада
и пензија у јавном сектору", истакао је Вујовић.
Он је напоменуо да се ће пре тога у септембру бити донета одлука о повећању нивоа
минималних зарада, а да та одлука ступа на снагу од 1. јануара 2018.
На питање да ли нам је, с обзиром да аранжман са ММФ-ом истиче у фебруару, потребан нови
аранжман, Вујовић је рекао да су у више наврата разговарали са колегама о томе.
''У свакој ситуацији у животу када нека ствар долази до свог финала постоји потреба да се овери
оно што је урађено'', рекао је Вујовић.
Подсећајући шеф делегације ММФ Џејмс Руф рекао да цене врло успешни рад и да су спремни
да наставе сарадњу, Вујовић је рекао да ће се видети под којим условима и са којим садржајем
би то могло да буде.
Како каже, то остаје да буде предмет разговара у наредним месецима када се буде приводио
крају аранжман.
Наводећи да постоје неке друге идеје око тога шта би могли, он је подсетио да се са фондом на
стручном плану наставља сарадњу у сваком случају пошто се наставља сарадња са Светском
банком у читавом низу структурних пројеката који су о започети.
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''Све што радимо води бољитку. Не давању на вересију, него стварању основе да грађани мисле
и знају да су на солидном путу ка Европи и затварању раскорака у дохоцима и стандарду
живота'', закључио је Вујовић.

Министар финансија Србије: Током јесени о могућности повећања
плата и пензија
Извор:Бета,Танјуг
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је данас, након завршене седме контроле
аранжмана ММФ-а са Србијом, да се све одвија по плану, а да ће коначне цифре о простору за
повећање зарада и пензија у јавном сектору бити донете у октобру, приликом осме ревизије
ММФ-а.
- Подсетићу вас, ми кад смо улазили у овај програм, ја сам користио поређење са хирургијом,
нама је циљ био да после три године стекнемо трајне основе за повећање пензија и плата, не
само да компензујемо оно што је на почетку програма било неопходно, него да обезбедимо
основу за већи раст, не само плата и пензија него и за већи привредни раст, запошљавање,
такозвани одрживи раст и импулсивни раст - то значи да сви грађани Србије осете бољитак рекао је Вујовић гостујући у емисији "Око економије" на Радио-телевизији Србије.
Он је истакао да се све одвија по плану, да се Србија налази у позитивној коњуктури,
објашњавајући да то подразумева да расте увоз потрошних добара, продаја, промет, као и сви
реални дохоци.
На питање да ли је то довољно да пензије и примања у јавном сектору буду већа он је рекао да
се тај тренутак приближава.
- Мислим да се приближавамо том тренутку. Мислим да смо јасно рекли у свим досадашњим
саопштењима да се тај тренутак приближава. Техничка мисија у септембру и коначна осма
ревизија ММФ-а у октобру ће дати коначне цифре о томе колики је простор за повећање зарада
и пензија у јавном сектору - истакао је Вујовић.
Он је напоменуо да се ће пре тога у септембру бити донета одлука о повећању нивоа
минималних зарада, а да та одлука ступа на снагу од 1. јануара 2018.
На питање да ли нам је, с обзиром да аранжман са ММФ-ом истиче у фебруару, потребан нови
аранжман, Вујовић је рекао да су у више наврата разговарали са колегама о томе.
- У свакој ситуацији у животу када нека ствар долази до свог финала постоји потреба да се
овери оно што је урађено - рекао је Вујовић.
Подсећајући шеф делегације ММФ Џејмс Руф рекао да цене врло успешни рад и да су спремни
да наставе сарадњу, Вујовић је рекао да ће се видети под којим условима и са којим садржајем
би то могло да буде.
Како каже, то остаје да буде предмет разговара у наредним месецима када се буде приводио
крају аранжман.
Наводећи да постоје неке друге идеје око тога шта би могли, он је подсетио да се са фондом на
стручном плану наставља сарадњу у сваком случају пошто се наставља сарадња са Светском
банком у читавом низу структурних пројеката који су о започети.
- Све што радимо води бољитку. Не давању на вересију, него стварању основе да грађани мисле
и знају да су на солидном путу ка Европи и затварању раскорака у дохоцима и стандарду
живота - закључио је Вујовић.
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Николић о штрајку у "Фијату": Разумем раднике, али када нема новца
треба запети и радити, па ће га бити
Извор:Бета
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић изјавио је данас, поводом генералног штрајка
производних радника у фабрици "Фијат Крајслер аутомобили" у том граду, да разуме њихове
захтеве, али и да разуме "када нема новца".
- Разумем захтеве радника, с једне стране, зато што се у Србији и даље доста ради за мало
новца. Али, разумем и ситуацију када новца нема, онда треба запети и радити, па ће бити новца
- рекао је Николић.
Он је навео да се град "понудио" да буде медијатор који ће да споји Владу, синдикат и Фијат.
- До сада нам се нико није обратио са таквим захтевом, али верујем да они имају комуникацију
која је неки пут јавна, неки пут није - рекао је Николић новинарима у Крагујевцу.
Николић је изразио жаљење што град не може никако својим одлукама ни наступањем да
утиче на ситуацију јер то "једноставно није у ингеренцији" града.
Производни радници у Фијатовој фабрици у Крагујевцу ступили су у генерални штрајк 27. јуна,
захтевајући повећање плате и побољшање услова рада.

Чадеж: Преговори о 53 инвестициона пројекта за 1,3 милијарди евра и
30.000 радних места
Извор:Танјуг

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж навео је данас да Србија тренутно
преговара са страним компанијама о 53 инвестициона пројекта, који би требало да донесу 1,3
милијарде евра инвестиција и 30.000 потенцијалних радних места.
- Само од Нове године уговорено је 11 инвестиција чијом реализацијом ће бити отворено 4.500
радних места - казао је Чадеж данас на презентацији новог броја макроекономских анализа и
трендова „ МАТ“ .
Он је представио нове аналитичке сервисе ПКС који су у функцији подршке инвеститорима и
компанијама, домаћим и страним, које послују на нашем тржишту.
„ Обједињена и најпотпунија база података из свих расположивих домаћих и страних извора
омогућава нам да кроз додатну аналитику креирамо алате за подршку компанијама, да
идентификујемо проблеме са којима се привреда суочава, и предлажемо мере које ће
привредницима олакшати пословање и унапредити пословни амбијент“ , казао је прдседник
ПКС.
Чадеж је рекао да, кроз секторске анализе, ПКС ставља на располагање приведницима
актуелне индикаторе, од броја предузећа и њихове структура, преко показатеља производње у
увозу и извозу, кретања залиха, висини зарада, инвестицијама, бруто додатној вредности
сектора, до медјународних трендова и њихових импликација на домаће трзиште.
Утврдићемо слабе тачке
- Пажљиво анализирани подаци алат су за сагледаванеј стања у сектору, тржишне позиције у
односу на конкуренцију, планирања пословања и наступа на тржиштима, објаснио је он.
Чадеж је казао да, на основу тих података, може да се по секторима види где су слабе тачке и
упали се „ црвена лампица“ након чега удјемо дубље у сагледавање проблема и предложи
адекватно решење.
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ПКС редовно ради кварталне анализе ефеката примене прописа од значаја за привреду и влади
и ресорним министарствим доставља предлоге за унапредјење регулативе који доприносе
релаксацији услова пословања на тржишту Србије.
Иницијативе наших чланица, како је додао, ПКС доставља појединачно министарствима и
државним институцијама, а ради бржег решавања проблема привредника, осим учешћа у
радним групама за измене постојећих и доношење нових прописа комора је формирала и
сталне радне групе са 13 министарстава које се састају двонедељно и брзо реагују на предлоге
приведника, решавајући проблеме у ходу.

Стручњаци оценили: Привредни раст ове године известан, "Фијат"
потенцијални ризик
Извор:Танјуг
Актуелни економски подаци су врло повољни тако да је планирани привредни раст од три
одсто у овој години сасвим известан, али нежељени догађаји попут оних у Фијату су навећи
ризици који би могли пореметити наредних месеци високи динамичан раст, оцењено је данас
на презентацији 270. броја "Макроекономских анализа и трендова" (МАТ).
Иван Николић, директор за научно истраживачки развој Економског института, указао је да су
мајски подаци врло повољни и на неки начин су ојачали очекивања везана за планирану
привредну активност.
„ Закључно са мајским подацима, који су врло повољни, пре свега у сегмет индустрисјке
производње, раст од три одсто се цицни даље извесним“ , подвукао је он.
Николић је указао да постоје и неки нежељени догађаји попут Фијата, који се у овом тренутку
чини као највећи ризик који би могао да поремети наредних месеци висок, динамичан раст.
Стојан Стаменковић координатор истраживачког програма „ МАТ“ подсетио је да се из броја
у број указивало на проблеме у производњи аутомобила, да не иде како је замишљено јер многе
ствари нису испуњене са обе стране.
Фијат 500 Л скуп за оно што нуди
- „ Мислим да је модел 500 Л сувише скуп за карактеристике које даје. Сада имамо појаву
генералног штрајка који се нажалост радикализује и повлачи са собом проблеме код низа
коопераната“ - указао је он.
Стаменковић је казао да не види како ће овај проблем у Фијату бити решен, те указао на
спекулације у штампу да се можда припрема и одлазак италијанског произвођача аутомобила
из Србије.
„ - Мени се чини да ту нешто не ваља и да то јесте данас велики проблем, чак и већи пробем од
оних које потенцира ММФ у вези јавних предузећа“ , констатовао је он.
Фијат кренуо слабије него што се очекивало
Стаменковић је подсетио да Фијат има два до 2,5 одсто учешћа у прерађивачкој индустрији, а
када се заустави производња то за тај постотак обара у овом сегменту резултат.
Други учесници конференције нису се сложили да постоји опасност да Фијат напусти Србију.
Николић је казао да не верује да Фијат планира да се повуче из Србије, али указује да треба
имати у виду да сваки производ има животни циклус, а да је производња модела у Крагујевцу
кренула слабије него што се очекивало.
„ Интересантно је да се поклопило са избором нове владе, очекујем да ће се ставри решити
када влада крене да ради“ , казао је он.
„ - Производња и продаја су у паду, добро је да је Фијат био каписла за ширење производње у
аутомоболској индустрији, чији је извоз већи од самог Фијата“ , подвукао је Николић.
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Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж казао је да он нема информације да Фијат,
који је члан коморе, намерава да се повуче из Србије.
- „ Не подржавам фаталистичке приступе, посебно имајући у виду да такве приче постоје већ
четири године. Штрајкови се дешавају свугде у свету, па тако и Немачкој и Италији. Они јесу
проблем, али не постоји информација да Фијат на нивоу корпорације планира да оде из
Србије“ - нагласио је он, истичући да решење мора да се нађе.
Економиста Миладин Ковачевић рекао је да постоје три јака разлога због којих не очекује
повлачење Фијата из Србије.
Први је, како је навео, да је Фијат озбиљно инвестирао у опрему и инфраструктуру производње
у нашој земљи, даље уложио је у обуку радника, а затим треба имати у виду да Србија спада у
земље са најнижом ценом рада, а капитал када се сели води рачуна о томе.
- „ Не могу да верујем да би глобална компанија као што је Фијат кренула да се повлачи са
таквих тржишта“ - подвукао је Ковачевић.

РЕФОРМА ИЛИ РАСКОЛ Пирова победа Ранке Мишић
Аутор:Милкица Милојевић

Након што је Ранка Мишић по четврти пут изабрана за председницу, а њени опоненти
демонстративно напустили Конгрес, Савез синдиката РС је пред избором: или реформа или
раскол.
- Нисам срећна што сам поново изабрана - рекла је Мишићева, али у јулу 2013, када је готово
идиличној атмосфери синдикалне слоге освојила трећи узастопни мандат на челу СС РС.
Данас, четири године касније, за срећу има још мање разлога. Стање радничких права горе је
него икад, а синдикални Конгрес, одржан пре два дана, показао је да је највећем синдикату у
Српској прети раскол, од којег га може спасити само темељито велико спремање.
Председник Гранског синдиката управе, Божо Марић, уочи Конгреса је већ најавио да ће овај
грански синдикат напустити Савез ако Мишићева буде поново изабрана, тврдећи да њена
дугогодишња “аутократска владавина” спречава реформе и урушава Савез.
Ипак, Марић и његови сарадници су изненадили многе познаваоце синдикалних прилика када
су демонстративно напустили Конгрес, поручујући да је процес раздруживања већ почео.
Спекулације да ће истим путем кренути и синдикати полиције, телекомуникација, те трговаца
и текстилаца, Мишићеву нису претерано узнемирили.
- Нема говора ни о каквом расколу. У питању су само изјаве појединаца који би хтели урадити
нешто, а ни сами не знају шта. СС РС је демократска организација, о свему можемо
разговарати, али нико не може од синдиката правити бизнис – поручила је Ранка Мишић, која
је након Конгреса у Теслићу отпутовала у Београд, где на конференцији Међународне
организације рада представља Економско-социјални савет РС.
Данко Ружичић, дугогодишњи председник Синдиката текстилаца и обућара РС, који је глатко
одбио Марићеву понуду да, као “синдикалац из реалног сектора”, буде противкандидат Ранки
Мишић, ипак оцењује да ситуација није идилична. Његови текстилци, каже, неће напустити
Савез, али додаје да не зна “шта се спрема у другим синдикатима”.
- Ми подржавамо председницу, то није спорно, али синдикату су потребне хитне и темељите
реформе. Морамо другачије уредити односе између гранских синдиката и Савеза, односно
руководства, али и односе према социјалним партнерима, ако хоћемо ефикасну борбу за
радничка права – поручује Ружичић.
Представници Синдиката управе су напустили конгрес након што је са дневног реда скинут
Предлог Статута СС РС, на који је ова синдикат уложио 26 амандмана.
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Ранка Мишић каже да је Синдикату управе понуђено да “напишу Статут какав год хоће” и
тврди да је тај позив је још отворен.
Марић: Спас за савез
Председник Синдиката управе БожоМарић каже да ће коначну одлуку од останку или одласку
из СС РС донети органи овог синдиката 27. јула.
– Нисамо одустали од покушаја да спасимо Савез синдиката РС, али само ако се он реформише
и децентрализује. Није у реду да се у Савезу одлучује аутократски, нити да иста права имају
грански синдикати са неколико стотина чланова и они који окупљају хиљаде радника и пуне
касу Савеза – каже Марић.
Додаје да Конгрес није напустио зато што је изабрана Мишићева него због недемократске
расправе о Статуту.
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