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Мара Ердељ
у Европском одбору WOW

Под слоганом „Ми живимо 
вредност“ у Канади у Ванкуверу је 
од 11. до 15. септембра одржан 32. 
конгрес Светске организације рад-
ника (WOW). 

Међу делегатима са свих конти-
нената у раду Конгреса учествова-
ли су и представници Самосталног 

синдиката запослених у банкама, 
осигуравајућим друштвима и дру-
гим финансијским организацијама 
Србије и Самосталног синдиката 
трговине Србије. 

За председника WOW изабран 
је Roel Rotshuizen из Холандије, 

први човек Европског одбора је 
Аустријанац Guenther Trausznitz. 

За члана Европског одбора за 
земље југоисточне Европе поно-
во је изабрана Мара Ердељ, пред-
седница БОФОС-а која је једина 
жена у Европском борду Светске 
организација рада.                    Г. Ш.

Нови делегати: они се боре за права радника широм света

сти заштите животне средине радиће се на уређењу 
рециклажних центара и депонија, а посебна пажња 
биће посвећена побољшању управљања у јавним пре-
дузећима која припадају енергетском сектору.

Председник Привредне коморе Србије Милош Бу-
гарин је нагласио да привредници очекују да се дефи-
нишу оквири којима ће се успоставити финансијска 
дисциплина и поштовање уговора у плаћању код свих 
учесника на тржишту.

Влајко Сенић, државни секретар у Министарству 
финансија је најавио да је то министарство започе-
ло сређивање стања у јавним финанисјама, што ће 
бити видљиво у ребалансу буџета, као и у буџету за 

2013. Председник клуба „Привредник“ Бранислав 
Грујић подсетио је да привредници од Владе очекују 
да представи јасну визију и курс где би требало“ да 
будемо 2013. и 2014. године, да смањи незапосле-
ност са 24 на 15 одсто и да привуче домаће и стране 
инвестиције“.

Шеф мисије ММФ Богдан Лисоволик је објаснио 
да је добро што је Влада Србије најавила департиза-
цију, као и ограничење плата у јавном сектору, а Лу 
Брефор из Канцеларије Светске банке у Беогрду је до-
дао да је Србији потребан аранжман са ММФ-ом, али 
и прилагођавање расхода у буџету владе.

Ј. П.


