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"Није Мишлен остао на лепе очи, истресли смо кесу" 
Извор: Бета 

 
Ниш -- Премијер Александар Вучић најавио је да ће до краја ове године бити потписани 
уговори са инвесторима који ће у Нишу отворити 5.000 радних места.  
После састанка с начелницима пет округа, градоначелницима и председницима свих општина 
Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа, Вучић је у четвртак увече 
рекао да ће већ у уторак бити потписан уговор са италијанском фирмом "Леони" која ће 
запослити 2.200 радника.  
Говорећи о привлачењу нових инвестиција и задржавању постојећих, Вучић је казао да то није 
лако и осврнуо се на пример Мишлена.  
“Није Мишлен остао на лепе очи, него смо истресла кесу, 30 милиона смо дали, али колико 
запошљавају, колико породица живи од тога”, навео је Вучић.  
Вучић је изразио задовољство што се у Нишу завршава Клинички центар "какав не постоји на 
Балкану" додавши да је вредност зграде и опреме 50 милиона евра.  
Он је најавио, до краја године, повећање плата у војсци, просвети, судству, "како и би људи 
могли мало опуштеније да живе".  
Вућић је рекао да Србија за социјална давања издваја много више него друге земљама, "да има 
оних који је стварно заслужују, али и оних који могу коњу реп да ишчупају и неће да раде".  
"Узме за једно дето 4.500 и за друго и 11.000 овако и ето минималне плате, па што да ради?", 
навео је премијер.  
Вучић је казао да су издвајања из буџета за пензије и даље висока и износе 43 или 44 одсто, на 
шта је ресорни министар Александар Вулин казао да је око 37-38 одсто.  
"Каже Александар да је 37-38, ја мислим и даље да је 43-44 одсто, мање је значајно у сваком 
случају јер је било 58 одсто, свакако то је велики новац", казао је премијер.  
Премијер је најавио даљу поделу подстицајних средства за покретање приватног бизниса, 
"иако је то практично губитак за државу, јер се око 80 одсто тих средстава практично баци", 
односно "добар део тог новца заврши у половним аутомобилима и веш машинама", рекао је 
Вучић. 
 

 

 
 
Фабрике као мучилиште 
Аутори:Д. Декић - Ђ Баровић 
 
Инспекторат за рад покушао је да умири српску јавност хитним слањем 
инспектора да испитају инцидент са видео-снимком на ком се виде радници 
јужнокорејске компаније Јура у Лесковцу како клече пред шефовима, све са 
српском заставом. 
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Истовремено, синдикалци оптужују власт да не реагује на кршење закона и лош положај 
радника у страним компанијама. Они истичу да Влада не питајући за цену вуче странце за 
рукав да би бирачима представила како запошљава људе, неретко преувеличавајући њихов 
број.  
О психичком и физичком злостављању запослених у Јури синдикати су годинама 
обавештавали јавност. Сада је Министарство рада упознало јавност да су у Јури обављене 24 
контроле и да је утврђено да уговори о раду нису имали висину основне зараде, да нема 
распореда радног времена у радној недељи, нити одлуке о коришћењу паузе, али и да 
радницама на породиљском нису уручени обрачуни накнаде зараде, нити се евиденција тих 
зарада води.  
Међутим, стање у Јури и другим компанијама је горе него што може да се сакрије иза 
бирократског речника министарства и инспектората. Синдикати Слога још 2011. доказивали су 
да је у Јури осим физичког и психичког било и сексуалног злостављања, јер им се радница 
пожалила да је шеф ухватио за задњицу док је радила. Радници су шамарани током обуке, на 
послу ударани штанглама, а жене које су од високих температура падале у несвест враћане су 
да раде чим би дошле себи.  
У италијанском Геоксу у Врању, према речима бивше раднице Гордане Крстић, извесна 
Тицијана Ћесони раднике је називала "циганима". Објашњавано им је и како да користе пелене 
да не би ишли у тоалет. У немачко-српском предузећу Мелер, како је објављено, радници су 
приморавани на прековремени рад.  
Само прекршајне пријаве 
- Није био утврђен поступак периодичне провере оспособљености запослених на радним 
местима са повећаним ризиком, а део радника није био оспособљен за безбедан рад ни 
пружање прве помоћи. Није обављено ни испитивање услова радне околине за зимски период - 
наводи Министарство рада, уз објашњење да је послодавцу налагано да недостатке отклони у 
одређеним роковима, као и да су поднете прекршајне пријаве.  
Вучић изневерио обећање 
Председница Асоцијација слободних и независних синдиката Ранка Савић главног кривца 
види у Влади Србије и Министарству рада који одавно знају шта се дешава у Јури, али ништа 
нису предузели.  
- Зашто премијер Александар Вучић није отишао у Јуру да прича са радницима и 
руководством, када је то још у априлу обећао? А шта би било и да је отишао, кад не крије жељу 
да страни инвеститори долазе по сваку цену. Он држи конференције и прича да ће бити 
запослено 1.000 радника, мада је одмах планирано свега 100, а тек за пет година десетоструко. 
Има и оних страних инвеститора који само искористе субвенције државе, па оду из Србије - 
указује Ранка Савић за "Вести".  
Она каже да Синдикат у Јури не могу да направе због претњи отказима. На основу стања на 
терену сумњају да инспектори одлазе у контролу тек реда ради.  
- После измена Закона о раду инспектори се баве само откривањем рада на црно, да не би било 
штете за државни буџет, а прескачу шиканирање радника претворених у робље - каже Ранка 
Савић.  
Проблем са организовањем синдиката у Јури имала је и Конфедерација синдиката, а њен 
лидер Ивица Цветановић каже за "Вести" да се причало и да је руководство Јуре покушавало да 
подмити судије када су отпуштени радници поднели тужбе. Ипак, прекршаји су били 
евидентни и радници су враћени на посао, али нису издржали мобинг и сами су отишли.  
Азијати по сваку цену 
- Проблем је што је држава на страни послодаваца и поручује да нам неће доћи Самсунг ако се 
радници у Јури буне. То се, нажалост, сведе на чињеницу да не долазе системски организоване 
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велике иностране фирме, попут норвешког послодавца у Теленору, већ оне које се служе силом 
- сматра Ивица Цветановић.  
Систем раднику ломи кичму 
Београђанин Дејан Јанковић, радник фирме Пилепром Ћирковић из Ваљева, тврди да се 
повредио на послу, а упркос томе што не може да ради, здравствена комисија тражи да се врати 
на радно место док се не обави преглед и снимање магнетном резонанцом, заказано за 31. мај 
2017, док послодавац за то време покушава да му уручи отказ.  
Неважан властима 
Јанковић је на много адреса тражио помоћ, али га нико није удостојио одговора. 
- Коме у овој држави да се жалим. Писао сам неколико пута премијеру Александру Вучићу, 
министру здравља Златибору Лончару, комисијама, инспекцијама, нико ме није удостојио ни 
слово да ми одговори - у неверици објашњава Јанковић.  
Наиме, да би био утврђен степен његове повреде потребан је снимак магнетне резонанце, на 
основу чега би му здравствена комисија одобрила боловање, а лекари одредили лечење. 
Међутим, снимање му је заказано тек 2017. године, па до тада мора да ради, иако је неспособан 
за посао.  
- Почетком јула стигло је на фарму у Ваљеву 12 тона хране за пилиће коју сам истоварио с 
колегама. Морао сам то да урадим, иако сам већ имао повређену кичму. Успео сам пет тона да 
избацим и нисам више могао, кичма није издржала. Отишао сам код лекара у Београд и добио 
14 дана боловања. Тада су тек почели моји проблеми - прича Јанковић за "Вести".  
Током боловања стање се погоршало и морао је хитно ноћу да оде у неурохирургију Земунске 
болнице. Прегледао га је дежурни неурохирург и рекао да је неспособан за рад и да мора да 
сними кичму. Јанковић је отишао у болницу на Бежанијској коси, где су му заказали магнетну 
резона  
нцу за 31. мај 2017, дакле за готово годину дана. 
- Без тога не може да се утврди да ли треба да идем на операцију. Међутим, пошто немам 
снимке магнетне резонанце, две лекарске комисије су одлучиле да сам способан за посао и 
крајем августа су ми прекинули боловање. Терају ме да радим док не снимим кичму, а ја не 
могу ноћу да заспим по два сата због болова - огорчен је Јанковић.  
Он сада мора да бира да ли да се врати на посао и погорша стање, или да се брине о здрављу. 
Једини спас може да му донесе трећестепена комисија.  
- Међутим, и то мора да се плати 4.500 динара, које немам. Да имам, платио бих магнетну 
резонанцу. Плате су лоше, а и не исплаћују ми зараду. Још ми дугују паре из прошле године. 
Слали су ми два пута поштом отказ, нисам хтео да потпишем и примим. А од болова не могу да 
заспим као човек - прича Јанковић "Вестима".  
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„Утва” близу дугорочних послова за „Мубадалу” 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Око 240 радника панчевачке авио-индустрије „Утва” наставило је штрајк започет у уторак, 11. 

октобра, јер им никакво решење у протекла три дана није понуђено.  

Назнака о томе да би решење за неисплаћене плате за јул и август ове године, као и овера 
неоверених здравствених књижица могло наредних дана бити понуђено још увек нема, али 
има наговештаја да се на решавању проблема у надлежним државним органима ради. 
Како је за „Дневник” рекао председник Самосталног синдиката „Утве” Слободан Костић, 
директор компаније је био у Београду, у Министарству привреде, да види да ли се нешто чини 
на решавању проблема радника и о томе ће обавестити запослене, а стигло је и обавештење да 
ће током наредне недеље у фабрику доћи помоћник ресорног министара. 
– Наш проблем је и даље нерешен: радници, чија је просечна плата 33.000 динара, траже плате 
за јул и август и оверу здравствених књижица, без којих не могу да се лече – објашњава Костић. 
– Осим тога, у овој години је мало уговорених послова и јасно је да тражимо државну помоћ у 
превазилажењу проблема. Штрајк настављамо све до испуњења захтева. Звали су нас из 
Агенције за мирно решавање спорова, која је из медија сазнала да је у фабричком кругу у току 
штрајк, али смо разговор с њима одложили док не видимо шта држава може да уради за „Утву” 
и наставак производње. 
По речима нашег саговорника, у уторак, 11. октобра, у „Утви” је боравила делегација 
„Мубадале” из Уједињених Арапских Емирата , за коју се претходних година говорило да је 
заинтересована за нашу авио-компанију.– Епилог те посете могао би бити уговор по којем би 
„Утва” на дужи рок пословала с „Мубадалом”, односно с италијанском компанијом „Пјађо” која 
је у њиховом власништву, али ништа још није прецизирано – рекао је Костић. 
Иначе, дуго највљивана сарадња „Утве” с компанијом „Мубадала” из Емирата до сада није 
реализована, али је преко контаката с њом панчевачка авио-компанија добила посао с 
италијанским „Пјађом”. „Утва” помаже „Пјађу” у производњи њихове нове беспилотне 
летелице. 
Но, судећи по изјави извршног директора „Мубадалиног“ одељења за ваздухопловство 
Хомеида ал Шамерија, дате у марту ове године, та компанија није одустала од „Утве” и жели 
наставак сарадње са српском авио-индустријом. 
– За нас је могућност ширења нашег МРО бизниса у Србији, у срцу Европе, с ниском ценом 
трошкова, предност сама по себи – рекао је Шамери. – Код фабрике авиона „Утва”, принцип је 
исти. „Пјађо”, италијанска компанија чији смо такође власници, морала је да крене у 
аутосорсинг, да примени неке мере штедње, и одлучили смо да то урадимо с нашим 
пратнерима у Србији. 
„Пјађо” је увидео да се у Србији неке ствари могу произвести ефикасније и ефектније, и то је 
била основна премиса. Покушавамо да убедимо „Пјађо” да уради још таквих ствари и онда 
долазимо до следећег: ако ви у Србији имате план да оживите тај сегмент своје индустрије, да у 
њу улажете, ми можемо помоћи, као што смо већ тим примером и урадили, и онда ви можете 
рећи ОК, имамо барем један дугорочан уговор и можемо градити на томе. 
Беспилотне летелице 
Фабрика авиона „Утва” до сада није желела да јавно говори о сарадњи с компанијом „Пјађо”, 
нити да обелодани колику јој ти послови доносе зараду, али познато је да производи делове 
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који се користе у склапању секција трупа њихове „Аванти линије”, како пословног авиона, тако 
и беспилотне летилице „хамерхед”. тај део, такозвани маррy уп јиг, први је испоручени 
производ „Утве” на којем ће се заснивати успешност будуће сарадње с „Пјађом”. 
 
 

До краjа године веће плате и пензиjе 
Извор:Танјуг 
 
Председник Владе Србиjе Aлександар Вучић наjавио jе вечерас повећање пензиjа и плата у 
jавном сектору до краjа године.Вучић jе на конфернециjи за новинаре у Нишу, после састанка 
са начелницима пет округа, градоначелницима и председницима општина тих округа, рекао да 
ће бити повећане плате за лекаре, раднике у социjалним и здравственим установама, у воjсци и 
у полициjи. 
“Tо ћемо да урадимо пре краjа године и пензионере ћемо да обрадуjемо”, рекао jе Вучић.Oн jе 
казао да ће наjсиромашниjи део становништва моћа да рачуна на бољи животни стандард и 
"нешто пуниjе дзепове". 
Додатне две милиjарде за jуг Србиjе 
Премиjер jе изjавио да jе влада издвоjила додатних две милиjарде динара за градове и 
општине у пет округа на jугу Србиjе, истичући да ће држава радити на томе да се jош новца 
обезбеди за таj краj земље кроз инвестициjе и нова радна места. 
"Доносимо новац и доносићемо jош више новца за jуг Србиjе”, рекао jе Вучић за РTС после 
састанка са начелницима пет округа са jуга Србиjе, градоначелницима и председницима 
општина тих округа.Сви путеви долазе у Ниш, сви долазе у Ниш, рекао jе Вучић.Oн jе истакао 
да jе саслушао све градоначелнике и председнике општина, да су неки проблем решени и да jе 
влада донела значаjну подршку.Истакао jе да jе влада, мимо онога што финансираjу 
министарства, одвоjила додатну подршку за jуг Србиjе, од две милиjарде динара. 
"Oд тога ће Ниш добити око 300 милиона динара за уређење фасада, новац ће бити одвоjен и 
за Врање, Лесковац, друге градове, бање на jугу Србиjе", рекао jе Вучић.Oн jе истакао да ће 
фабрика "Леони" запослити 2.200 радника, те да ће се отварати и нове фабрике.Премиjер 
Aлександар Вуциц каже да Влада Србиjе доводи нове инвеститоре и ради оно што нико ниjе 
урадио у протеклих 50, 60 и 70 година. 
Истакао jе да се завршаваjу велики ауто-путеви и додао да це ускоро бити отворено нових 2,5 
километара новог пута."После отварамо Пирот-Димитровград, градимо истоцни крак 
Kоридора... Радимо оно што нисмо урадили у протеклих 50, 60, 70 година. Ускоро доводимо 
нове инвеститоре. Доносимо паре на jуг Србиjе и ангажман свих министара", нагласио jе 
Вучић.Вучић jе рекао да ће сутра Град Београд поклонити нови "мерцедес" аутобус 
Нишу.Граданима са коjима нећу моћи да се сретнем, каже премиjер, порућуjем да имам жељу и 
са њима да се видим. 
"Слушао сам да су због нас налицкали град, не мисим да jе то главна вест. Да нисмо дошли, 
рекли би да нисмо дошли. Доносимо новац и доносицемо jош више новца. Не може преко ноци 
да се све промени, али цемо многе ствари цемо да урадимо. Kилометре коjе цемо да урадимо, 
Tито ниjе урадио", нагласио jе премиjер. 
Упитан како влада мисли да помогне људима на jугу Србиjе, како ће решити проблем одласка 
грађана из тог дела земље, Вучић jе рекао да и из земаља EУ одлазе грађани и да jе то глобалан 
процеш.Истакао да jе посао владе да смањи сиромаштво и да се на томе ради и указао да 
постоjи жеља да се улаже између осталог и у туризам.Вучић jе рекао да ће пензионери имати 
бољу позициjу, да ће плате бити веће у jавном сектору за учитеље, наставнике, полицаjце, 
запослене у правосуђу и воjсци. 
Разговараћу са што више грађана у Нишу 
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Премиjер jе изjавио вечерас да ће се потрудити да разговара са што више грађана Ниша коjи су 
се приjавили да током боравка владе у Нису са њим разговараjу, али да неће бити могуће 
разговара са свима. 
Oн jе рекао и да ниjе бирао оне са коjима ће се видети.Вучић jе то рекао након састанка са 
начелницима пет округа jуга Србиjе и градоначелницима и председницима општина тих 
округа и наjавио да ће разговарати са 34 људи из нишких општина.Што се тиче грађана, 
премиjер jе рекао да jе имао жељу да се сусретне са свима, али да би му за то требало 240 сати. 
Иначе за разговор са премиjером приjавило се всише од 1.200 грађана.Oн jе приметио да су 
неки коментарсали да jе Ниш сређен због доласка владе и додао да jе то добро износећи 
податак да ће само у jедном турнусу бити више у Нишу него сви претходници у своjим 
мандатима. 
"Доласком у Нишс показуjемо да Србиjа ниjе само Београд", рекао jе Вуцић истичући и то што 
jе Нови Сад проглашен за престоницу културе 2021. 
У Нишу отварамо 5.000 нових радних места 
Aлександар Вучић вечерас jе наjавио да ће у Нишу ускоро бити отворено 5.000 нових радних 
места и да ће већ за два дана потписати уговор са компаниjом Леони коjа ће запослити 2.200 
људи.“Разговарамо и са филипинцима и Немцима и другима. Све нам иде врло брзо и све ћемо 
то пре Нове године да знамо. Oко 5.000 људи ће добити посао, то jе изванредно за Ниш”, навео 
jе Вучић на конференциjи за новинаре.Oн jе поручио да Нишу предстоjи велики препород и 
истакао да ће таj град добити наjмодерниjи клинички центар у овом делу Eвропе, као и да ће 
бити улагано у бање у том делу Србиjе. 
“Ниш постаjе раскрисница свих путева”, навео jе Вучић.Kако jе рекао, већ 50 година се прича о 
изградњи аутопута до македонске границе и да ће то ова влада урадити.“После Бизмарка коjи 
jе маштао о нормалном путу кроз Грделичку клисуру, ми ћемо то сада да урадимо”, истакао jе 
Вучић. 
Премиjер каже да ће следеће године бити покренута и изградња аутопута Ниш-Приштина.Oн 
jе наjавиоа да ће за два дана 28 амбасадора EУ доћи у Ниш, jер влада жели да им представи таj 
град. 
Смањење прихода локалним самоуправама захтев MMФ-а 
Премиjер Србиjе изjавио jе вечерас да jе извршена прерасподела пореза на зараде са локала на 
републику, коjа jе предвиђена усвоjеним изненама Закона о финансирању локалне самоуправе, 
била захтев Eвропске униjе, Mеђународног монетарног фонда (MMф) и Светске банке. "Tо су од 
нас сви тражили и ми смо то урадили. Нама те паре нису потребне, али то jе био услов за 
наставак аранжмана са MMф-ом. Не видим зашто jе сада потребно да се прича та прича”, казао 
jе он новинарима након састанка са градоначелницима и начелницима пет округа са jуга 
Србиjе. Недавно усвоjеним изменама Закона о финансирању локалне самоуправе, предвиђено 
да од укупних пореза на зараде коjи се исплаћуjу локалним самоуправама уместо садашњих 80 
одсто, градовима убудуће остаjе 77 одсто, а општинама 74 одсто, док ће Београду уместо 70 
одсто остаjати 66 одсто. 
  

Вучић: Више ћемо улагати у jуг Србиjе 
Извор:Танјуг 
 
Влада планира да у наредном периоду више улаже у jуг Србиjе, како би се поправило стање у 
градским буџетима и смањила веома висока незапосленост у том региону, поручио jе данас 
премиjер Aлександар Вучић у Нишу.Вучић jе првог дана рада владе у Нишу, наjавио да ће у 
наредних седам дана, колико ће влада заседати у том граду, бити потписан уговор са фабриком 
каблова за аутомобиле "Леони" коjи ће омогућити отварање нових 2.200 радних места. 
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"У овим данима, док смо овде, потписаћемо уговор са "Леониjем" за 2.200 радних места. "Aстер 
текстил" већ има 250 радних места, а ићи ће на 400 до 500 нових. Oбићи ћемо "Jуру" у коjоj ће 
нових 1.000 људи да се запосли. Tеклас узима другу халу, и оно што jе важно, очекуjемо 
долазак филипанаца и многих других", рекао jе Вучић. 
Oн jе на почетку састанка са начелницима пет округа са jуга Србиjе и градоначелницима рекао 
да су радови на jужном краку Kоридора 10 у току, односно да се ради на преосталих 28,5 
километара у Грделичкоj клисури, и да остаjе jош непуних 10 километара Левосоjе - Српска 
Kућа, али да ће и то бити завршено у кратком временском периоду. 
"Наjвише заостаjемо управо на том делу (Левосоjе - Српска Kућа), коjи смо дали српским 
компаниjама да раде, зато што оне наjнесолидниjе и наjлошиjе раде своj посао, jер сваким 
новим послом, новцем коjи узму покриваjу своjе губитке са претходниох послова и увек им jе 
потребан неки нови посао да би могли онаj, коjи су већ договорили, да обаве", рекао jе 
Вучић.Премиjер jе рекао да jе влада издвоjила и додатних две милиjарде динара за различите 
потребе. 
"При томе смо рачунали да вам помогнемо у уређењу централних градских средина, нарочито 
старог jезгра Врања, центра Ниша, Лесковца, да видимо да ли има потребе за то у Пироту, и за 
Прокупље", рекао jе Вучић и додао да би та средства требало да буде исплаћена наjкасниjе до 
краjа jануара и то две трећине у овоj, а остало следеће године. 
Премиjер jе рекао и да ће влада видети шта може да уради од новца Mинистарства туризма за 
Буjановачку, Врањску, Звоначку и Kушумлиjску бању, коjа има 16.000 метара квадратних 
хотелског простора, као и за Луковску и Пролом бању."Mи ћемо као влада нешто да додаjемо, 
али на таj новац рачунаjте као нешто што ниjе у регуларним приходима Mинистарства", рекао 
jе Вучић. 
 

 

 
 

Успешно пословање фабрике печурака у Ковину 
Припремили: Даница Јовановић и Љубисав Јефтић 
 
Фaбрикa пeчурaкa Дeлтa Дaнјуб, кoja je дeo индoнeжaнскe Бaвaзир групe, oтвoрeнa je у мaрту у 
Кoвину. Дo сaдa су зaпoслили 150 рaдникa и успeшнo пoслуjу, а плaнирају дa и дaљe ширe 
прoизвoдњу. 
Индoнeжaнскa фирмa кoja прoизвoди пeчуркe oтвoрилa je пoгoн у Кoвину, jeр им je oдгoвaрaлo 
тo штo сe у oближњeм сeлу Плoчицa прaви кoмпoст, кojи им je нeoпхoдaн зa рaд.  
Сaдa имajу четрдесет прoстoриja у којима се узгајају печурке, запошљавају 150 рaдникa, a 
днeвнo прoизвoду четири и пo тoне пeчурaкa. 
"Mи жeнe oвдe имaмo пoслa oкo брикeтa, дa бринeмo o њимa, стaвљaмo и скидaмo фoлиjу, 
грaбуљaмo, a кaд дoђe врeмe и дa бeрeмo", кaжe рaдницa Mиљaнa Mихajлoвић. 
"Mушкaрци у свeму пoмaжу жeнaмa", дoдaje Бoбaн Димитриjeвић, "aли oбaвљajу и нeкe тeжe 
физичкe пoслoвe, oкo унoшeњa, пoмeрaњa гajби и сличнo." 
У фaбрици пoстojи и пoгoн зa прeрaду пeчурaкa сa нajсaврeмeниjим мaшинaмa, гдe сe oнe 
смрзaвajу и тaкo прoдajу.  
"Tрeнутнo прoизвoдимo четири и пo тoнe днeвнo, aли зa мeсeц дaнa бићe шест тoнa. Свeжe 
пeчуркe прoдajeмo прoдaвницaмa у Србиjи, a смрзнутe извoзимo у Русиjу", објашњава Сунил 
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Maмгaин, дирeктoр фaбрикe. "Жeлимo дa изaђeмo и нa зaпaднoeврoпскe тржиштe. Нaш плaн je 
четири путa вeћa прoизвoдњa у будућнoсти." 
Индoнeжaни су дo сaдa у кoвинску фaбрику улoжили три и пo милиoнa eврa, aли у нaрeдних 
нeкoликo гoдинa плaнирajу дa изгрaдe joш шест прoизвoдних блoкoвa, рaзвиjу тржиштe и 
зaпoслe joш људи.  
 
 

Вучић за РТС: Доносимо новац на југ Србије 
Извор: РТС, Танјуг 
 
Премијер Александар Вучић за РТС каже да Влада Србије доводи нове инвеститоре на југ 
земље и ради оно што нико није урадио у протеклих 50, 60 и 70 година. Обезбедили смо 17 
милиона евра додатне подршке и донећемо још новца, поручује Вучић. 
Премијер Вучић је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да су на састанку са начелницима 
округа и са градоначелницима са југа Србије решени неки проблеми. 
Истакао је да је Влада, мимо онога што финансирају министарства, одвојила додатну подршку 
за југ Србије, од две милијарде динара.  
"Донели смо 17 милиона евра додатне подршке, град Ниш ће добити 300 милиона динара само 
за фасаде, добиће Врање, Пирот око 50 милиона динара. Улагаћемо у изградњу других 
објеката, спортских, у бање...", рекао је премијер. 
Држава ће радити на томе да се још новца обезбеди за југ Србије кроз инвестиције и нова радна 
места, додао је Вучић и подсетио на то да ће ускоро бити потписан уговор са фабриком "Леони", 
у којој ће бити запослено 2.200 људи. Премијер је касније, на конференцији за новинаре, 
прецизирао да ће у Нишу ускоро бити отворено 5.000 нових радних места. 
"�Разговарамо и са Филипинцима и Немцима и другима. Све нам иде врло брзо и све ћемо то 
пре Нове године да знамо. Око 5.000 људи ће добити посао, то је изванредно за Ниш” ", навео 
је Вучић на конференцији и поручио да Нишу предстоји велики препород. 
"ММФ тражи смањење прихода локалним самоуправама" 

Премијер је, на конференцији за медије, рекао да је извршена прерасподела пореза на зараде 
са локала на републику, предвиђена усвојеним изменама Закона о финансирању локалне 
самоуправе, била захтев Европске уније, Међународног монетарног фонда и Светске банке. 
"То су од нас сви тражили и ми смо то урадили. Нама те паре нису потребне, али то је био услов 
за наставак аранжмана са ММФ-ом. Не видим зашто је сада потребно да се прича та прича"” , 
каже Вучић. 
У разговору за РТС, одговарајући на питање како спречити одлазак људи и са југа, али и из 
целе Србије, премијер је одговорио да је то глобални процес који не може да се спречи. 
Истакао је да се завршавају велики ауто-путеви и додао да ће ускоро бити отворена нова два и 
по километра пута. 
"После отварамо Пирот–Димитровград, градимо источни крак Коридора... Радимо оно што 
нисмо урадили у протеклих 50, 60, 70 година. Ускоро доводимо нове инвеститоре. Доносимо 
паре на југ Србије и ангажман свих министара", нагласио је Вучић. 
Премијер је о изградњи путева говорио и на конференцији за новинаре, на којој је рекао да ће 
следеће године бити покренута и изградња ауто-пута Ниш–Приштина. Најавио је да ће за два 
дана 28 амбасадора Европске уније доћи у Ниш, јер Влада жели да им представи тај град. 
Вучић је за РТС истакао да ће ускоро бити повећане плате за раднике у јавном сектору – за 
запослене у социјалним установама, здравству, просвети, у војсци. 
�То ћемо урадити пре краја године и обрадоваћемо пензионере” , образложио је премијер 
касније на конференцији, и додао да ће најсиромашнији део становништва моћи да рачуна на 
бољи животни стандард и на "нешто пуније џепове". 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2488230/vucic-u-nisu-sa-nacelnicima-okruga-i-gradonacelnicima.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2488230/vucic-u-nisu-sa-nacelnicima-okruga-i-gradonacelnicima.html
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Вучић је за РТС рекао да остаје жеља да се отвори више касарни, јер то значи раст индустрије. 
"У туризам ћемо да улажемо. Сутра Град Београд довози нови 'мерцедес' аутобус као поклон 
Нишу", истакао је премијер. 
"Грађанима са којима нећу моћи да се сретнем", каже премијер, "поручујем да имам жељу и са 
њима да се видим. За све би ми требало 240 сати", истиче Вучић. 
Додао је да није бирао оне са којима ће се видети.  
"Слушао сам да су због нас налицкали град, не мислим да је то главна вест. Да нисмо дошли, 
рекли би да нисмо дошли. Доносимо новац и доносићемо још више новца. Не може преко ноћи 
све да се промени, али ћемо многе ствари урадити. Километре које ћемо да урадимо, Тито није 
урадио", нагласио је премијер. 
"Eди Рама поштован гост Србије"  
Инвестиција у ауто-пут од Ниша до Тиране је велика, истиче Вучић и одговара да је реално да 
се следеће године крене са радовима. 
"То нас приближава и луци Драчу, а не само да повезује наше становништво у централној 
Србији са становништвом на КиМ, већ је то и од изузетног економског заначаја." 
Како је рекао, Влада ће радити на томе да Ниш постане средиште и седиште свега. 
"Клинични центар овде биће опремљен најбољом опремом, бољом него у Београду. То је висок 
стандард", напомиње премијер и додаје да је Влада доласком у Ниш показала да Србија није 
само Београд. 
Коментаришући позив ДСС-а да се оконча посета албанског премијера Едија Раме због 
коментара о Косову и "Трепчи", Вучић је одговорио да поштује сваку партију. 
Свако има право да каже шта жели, указао је Вучић и упитао: "Да ли то значи да онда треба да 
испратимо целу западну Европу, Американце и затворимо радна места?" 
"Имам другачије политичко виђење, мислим да смо на достојанствен начин одговорили. Еди 
Рама је поштован гост Републике Србије, биће поштован и уважаван у Нишу, јер сматрамо да 
треба да развијамо најбоље економске и политичке односе са Албанијом, да зарађујемо на 
томе, да отварамо нова радна места", напоменуо је премијер и додао да "наши људи отварају 
летовалишта у Албанији". 
Додао је да Србија тако само добија, а не губи.  
"Када бих се додворавао народу, одавно бисмо банкротирали. Србија напредује у сваком 
погледу, што ћете чути и од ММФ-а и Светске банке. Када се људима не буде допадало, моћи ће 
да промене", закључио је премијер у разговору за РТС. 
"Србији многи праве проблеме, али ми постижемо резултате" 
Председник Владе је на конференцији рекао и да многи праве проблеме Србији, али да је 
задовољан што се у земљи упркос томе постижу све бољи резултати. 
Вучић је то рекао одговарајући на питање да ли Србија може да има проблема због постављања 
Генадија Тимченка за почасног конзула Србије у Санкт Петербургу. 
Премијер је затим набројао већину проблема са којима се Србија суочава, истичући питање 
"Трепче", лобирање против проглашења Новог Сада за Европску престоницу културе 2021. 
године... 
Оценио је да онај ко хоће да прави проблеме, то и чини. 
"Ја сам захвалан Кер Линдсију што је данас разумео оно што сам говорио о 'Трепчи', чини ми се 
да добро познајем све на Балкану и то из прве руке и не постоји човек са којим сам разговарао, 
а ипак не могу да ухватим о чему се ту ради са 'Трепчом' и шта је идеја Албанаца", рекао је 
Вучић. 
Премијер је указао да чим почне да говори о томе постаје фрустриран јер, како је објаснио, за 
ирационалне одлуке није могуће наћи рационално објашњење. 
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"Не знам шта ће сутра да буде, видели сте и последње изјаве (Бакира) Изетбеговића и многе 
друге... Ја могу само да се сваког дана борим за нашу земљу, за мир и стабилност, а шта ће ко да 
ми замери...", остао је недоречен Вучић. 
Затим је извештачима који прате рад Владе, која заседа у Нишу у наредних седам дана, пренео 
и шта се дешавало током избора Новог Сада за Европску престоницу културе 2021. године, ко је 
све радио против Србије. 
"Читави тимови из наше земље су радили против наше земље, отворено, наши лобирају за 
нашег највећег конкурента", рекао је Вучић и питао да ли је онај који је приказао Жежељов 
мост у Новом Саду хтео да покаже да је Србија саму себе бомбардовала. 
"То нам прави проблеме", закључио је Вучић. 
 
 

Вучић: Више ћемо улагати у југ Србије 
Извор: РТС, Танјуг 
 
Влада планира да у наредном периоду више улаже у југ Србије како би се поправило стање у 
градским буџетима и смањила веома висока стопа незапослености у том региону, поручио је 
премијер Александар Вучић у Нишу. 
Премијер је првог дана рада Владе у Нишу најавио да ће у наредних седам дана, колико 
ће Влада заседати у том граду, бити потписан уговор са фабриком каблова за аутомобиле 
"Леони", који ће омогућити отварање нових 2.200 радних места. 
Вучић обишао касарну у којој ће боравити Влада 

Премијер Вучић је по доласку у Ниш обишао касарну "Мија Станимировић" где ће бити 
смештен заједно са министрима током боравка Владе Србије у том граду. 
Вучића су у касарни дочекали министар одбране Зоран Ђорђевић, начелник Генералштаба 
Војске Србије генерал Љубиша Диковић и други официри ВС, а рапорт му је предао командир 
почасне чете мајор Лазар Калат, саопштило је Министарство одбране. 
Влада ће заседати у згради Официрског дома у центру Ниша. 
"У овим данима, док смо овде, потписаћемо уговор са 'Леонијем' за 2.200 радних места. 'Астер 
текстил' већ има 250 радних места, а ићи ће на 400 до 500 нових. Обићи ћемо 'Јуру', у којој ће 
нових 1.000 људи да се запосли. 'Теклас' узима другу халу, и оно што је важно, очекујемо 
долазак Филипанаца и многих других", рекао је Вучић. 
На почетку састанка са начелницима пет округа са југа Србије и са градоначелницима, 
премијер је рекао да су радови на јужном краку Коридора 10 у току, односно да се ради на 
преосталих 28,5 километара у Грделичкој клисури, и да остаје још непуних 10 километара на 
делу пута Левосоје – Српска Кућа, али да ће и то бити завршено у кратком временском 
периоду. 
"Највише заостајемо управо на том делу (Левосоје – Српска Кућа), који смо дали српским 
компанијама да раде, зато што оне најнесолидније и најлошије раде свој посао, јер сваким 
новим послом, новцем који узму покривају своје губитке са претходних послова и увек им је 
потребан неки нови посао да би могле онај, који су већ договориле, да обаве", рекао је Вучић. 
Премијер је навео да је влада издвојила и додатне две милијарде динара за различите потребе. 
"При томе смо рачунали да вам помогнемо у уређењу централних градских средина, нарочито 
старог језгра Врања, центра Ниша, Лесковца, да видимо да ли има потребе за то у Пироту, и за 
Прокупље", рекао је Вучић и додао да би та средства требало да буду исплаћена најкасније до 
краја јануара и то две трећине у овој, а остало следеће године. 
Премијер је напоменуо и да ће влада видети шта може да уради од новца Министарства 
туризма за Бујановачку, Врањску, Звоначку и Кушумлијску бању, која има 16.000 метара 
квадратних хотелског простора, као и за Луковску и Пролом бању. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2487137/nis-od-danas-sediste-vlade-srbije.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2487137/nis-od-danas-sediste-vlade-srbije.html
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"Ми ћемо као влада нешто да додајемо, али на тај новац рачунајте као на нешто што није у 
регуларним приходима Министарства", рекао је Вучић. 
Премијер и чланови Владе разговарали су са начелницима Нишавског, Топличког, Пиротског, 
Јабланичког и Пчињског округа – Александром Цветковићем, Небојшом Вукадиновићем, 
Драганом Тончић, Божидаром Стојиљковићем и Срећком Пејковићем. 
Представници округа са југа Србије предочили су премијеру проблеме са којима се суочаравају 
њихове локалне самоуправе. 
Састанку су присуствовали министар привреде Горан Кнежевић, министарка државне управе и 
локалне самоуправе Ана Брнабић, министарка правде Нела Кубуровић, министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, министар без портфеља Милан 
Кркобабић. 
Домаћин састанка у Официрском дому био је градоначелник Ниша Дарко Булатовић. 
 

 

 

 
 
Угрожено здравље радника у Застави 
Пише: Фонет 
 
Синдикат фабрике "Застава оружје" упозорио је данас да је здравље радника у процесу 
производње угрожено због дугогодишњег недостатка инвестиционих средстава и да "све тежи и 
лошији услови рада" изазивају све већу одсутност радника због одласка на боловање. 
Због недостатка финансијских средстава запослени раде у све тежим условима буке, недовољне 
осветљености, лоших микроклиматских услова и хемијске штетности која је ван пројектованих 
параметара, због чега Синдикат инсистира да се хитно "уђе у решавање дугова које Југоимпорт 
СДПР има према фабрици", како би се та средства уложила у осавремењавање процеса 
производње и обезбеђивање бољих услова рада. 
Фабрика "Застава оружје" има велика потраживања од државног предузећа Југоимпорт СДПР, 
преко којег је вршен извоз робе на инострана тржишта, а тај дуг са каматама, сада износи око 
150 милиона долара, истиче се у саопштењу Синдиката и додаје да уколико хитно не уследи 
наплата тих потраживања "фабрици прети потпуно урушавање технолошких процеса због 
њихове застарелости која је у појединим деловима око 50 година". 
Обећане инвестиције од више милиона евра до данас нису стигле и девастирање фабрике пред 
усвајање закона којим се најављује приватизација одбрамбене индустрије Србије, има за циљ 
слабљење центра војне индустрије који се увек налазио у Крагујевцу, наводи се у саопштењу. 
Синдикат подсећа да је "због политике која је раније вођена", фабрика бомбардована са више 
десетина пројектила, због чега је претрпела тешка разарања, а због политике државе и данас 
трпи последице.  
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За шест страних компанија 23 милиона евра подстицаја 
Пише: М. Н. С.  
 

* Највећа инвестиција иде у Крушевац * Субвенције добија аустријски Кромберг, 

немачки Леони, бангладешка Прети група, британска Ендава група, италијански 

Аунде и туниски Цофицаб 

Министарство привреде доставило је Данасу податке о инвестицијама које ће држава 
подржати, а који дан после седнице Савета за економски развој, где је о томе одлучивано, из 
техничких разлога нису били доступни. 
Према тој информацији, држава ће из буџета, по критеријуму броја радних места или 
вредности инвестиције, са око 22,9 милиона евра подржати укупно шест страних компанија 
чија укупна улагања достижу више од 82,6 милиона евра. 
Највећа по обиму инвестиција реализоваће се у Крушевцу, где је аустријски Кромберг 
планирао изградњу фабрике кабловских инсталација за аутомобилску индустрију, у коју ће 
уложити око 26 милиона евра, а у наредних неколико година очекује се да ће запослити 2.500 
нових радника. Слични су и планови немачког Леонија, који поред постојећих погона у 
Прокупљу и Дољевцу, планира да у Нишу отвори погон за израду ауто-каблова, у који ће 
уложити 22 милиона евра а посао ће добити 2.200 радника.  
Нешто мања је инвестиција породичне компаније Прети груп из Бангладеша, која ће у Сомбору 
уложити 14,4 милиона евра у изградњу и опремање погона за израду плетене трикотаже и 
џемпера, а на посао у наредних неколико година може да рачуна око 1.100 радника. У Београду 
предузеће из система британске Ендава групе планира да инвестира у проширење капацитета 
за развој софтвера. План предвиђа улагање од 4,4 милиона евра у опрему, простор и 
запошљавање 324 нова радника на неодређено време у наредних неколико година. 
Италијанска компанија Аунде, која у Јагодини већ има фабрику пресвлака за ауто-седишта, 
прошириће капацитете и у околини тог града изградити нове погоне вредне 3,4 милиона евра 
где ће посао у наредних неколико година наћи 379 радника. 
Једини браунфилд програм реализује се у Пећинцима, где је туниска фирма Цофицаб, која се 
бави производњом жица и каблова за аутомобилску индустрију, већ купила локацију 
Роломатика и почела са радом а сада запошљава 69 радника. Планирају да уложе још 12,4 
милиона евра и у наредних неколико година запосле још 111 нових радника.  
 

 

 
 

Премијер: Две милијарде динара за пет округа југа Србије  
Извор:Бета  

 

Овде смо, мимо онога што финансирамо кроз министарства, донели додатну подршку од око 
две милијарде динара, што је око 17 милиона евра, рекао је Александар Вучић 
БЕОГРАД/НИШ - Премијер Александар Вучић изјавио је вечерас у Нишу да је додатна 
подршка од две милијарде динара обезбеђена за пројекте у пет округа југа Србије. 
"Овде смо, мимо онога што финансирамо кроз министарства, донели додатну подршку од око 
две милијарде динара, што је око 17 милиона евра", рекао је Вучић за Радио-телевизију Србије. 
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Он је након састанка с начелницима пет округа, градоначелницима и председницима свих 
општина Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа, као пример 
навео да ће град Ниш добити око 300 милиона динара за уређење фасада. 
Вучић је навео да су додатна средства обезбеђена и за Врање, Лесковац, Прокупље и Прот 
најавивши улагања Владе у изградњу разних објеката - од спортских до туристичких. 
По његовим речима, улагаће се и у бање на том подручју: Куршумлијску, Луковску, Пролом 
бању, Сирејинску бању, Бујановачку бању. 
"Гледали смо да решимо и питање прераде воћа и поврћа, а разговарали смо и о довођењу 
инвеститора", рекао је Вучић најавивши да ће фабрику у Нишу отворити италијанска 
компанија Леони. 
Вучић је навео да се на путевима обављају значајни послови каквих није било "педесет до 
шездесет година". 
"Имамо још инвеститора које ћемо овде да доведемо... доносимо ангажман свих министара, 
али доносимо и новац", рекао је он, додавши да постоји и велика жеља да се поново користе 
касарне које су раније затворене. 
По његовим речима, више ће се улагати у развој туристичких потенцијала овога краја. 
Чланови Владе су данас почели боравак у Нишу где остају до 19. октобра. 
 

 

 

Клечање у "јури" - честитка  
Аутор:И. М.  

 

Видео-снимак радника јужнокорејске "Јуре" који у погону клече пред пословодством, 
представља "културолошки поздрав у складу са јужнокорејском традицијом", речено је 
"Новостима"  
ВИДЕО-снимак радника јужнокорејске "Јуре" који у погону клече пред пословодством, који је 
претходних дана изазвао пажњу на дрштвеним мрежама и у медијима, према изјавама које су 
инспектори рада узели од руководилаца и запослених, настао је крајем 2014. или почетком 
прошле године у фабрици у Нишу и представља "културолошки поздрав у складу са 
јужнокорејском традицијом", речено је "Новостима" у Министарству рада. 
Инспекторима је речено да је снимак заправо новогодишња честитка направљена како би се 
запослени боље упознали са обичајима земље послодавца. Инспектори током контроле у три 
"Јурине" фабрике нису затекли сличне ситуације, а тврди се и да послодавац радницима није 
прописао обавезу да се на посебан начин обраћају претпостављенима.  
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ИНСПЕКЦИЈА: Спот у коме радници "Јуре" клече новогодишња 
честитка за колеге из Јужне Кореје  
Аутор:Б. Јаначковић  
 
Спот у којем радници клече поред аутомобила снимљен је у „Јуриној“ фабрици у Нишу уз 
добровољни пристанак запослених, за интерну употребу као новогодишња честитка 
руководству других јединица ове јужнокорејске компаније. 
Ово су утврдили инспектори Одељења инспекције рада у Нишу по извршеном надзору и у 
„Јуриној“ фабрици у Нишу. 
Да је спот је снимљен крајем 2014. године, уочи Нове године, као честитка руководству других 
јединица компаније, потврдио је инспекторима представник руководства Сонг Инхо, менаџер 
генералне администрације. 
-Снимање спотова је у овој компанији новогодишња традиција, а снимљен је и за 2015. годину. 
Спотови су искључиво за интерну употребу и радне јединице их размењују међу собом - рекао 
је Инхо. 
Актери спота који је објављен на интернету су запослени на руководећим позицијама из свих 
сектора фабрике, и снимање је обављено након њиховог добровољног пристанка, наводе у прес 
служби Министарства за рад. 
Још осморо актера спота ради у Јури  
Од 11 учесника спота, осам је и даље у радном односу, а три је споразумним раскидом 
напустило ово предузеће „преласком на боље радне позиције“. 
Спот је снимљен за радну јединицу у Кореји и због тога је на корејском језику. Радници 
изговарају "Срећна Нова година", како су приликом надзора објаснили представници 
рукодводства, а спот на српско је послат из компаније у Кореји у ово предузеће у Нишу, 
објашњавају у Министартву за рад. 
Инспекторима рада изјаву је дао и један од представника Савета запослених који је навео да се 
Савет састоји од радника из производње, као и да они нису учествовали у снимању спота. 
Према његовим речима, спот који је и он видео раније је снимљен као честитка за Нову годину. 
 

 

 
 
Синдикат Заставе оружје: Угрожено здравље радника 
Извор:ФоНет  

 

Синдикат фабрике "Застава оружје" упозорио је да је здравље радника у процесу производње 
угрожено због дугогодишњег недостатка инвестиционих средстава и да "све тежи и лошији 
услови рада" изазивају све већу одсутност радника због одласка на боловање. 
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Синдикат тврди да због недостатка финансијских средстава запослени раде у све тежим 
условима буке, недовољне осветљености, лоших микроклиматских услова и хемијске 
штетности која је ван пројектованих параметара и тражи да се хитно "уђе у решавање дугова 
које Југоимпорт СДПР има према фабрици", како би се та средства уложила у осавремењавање 
процеса производње и обезбеђивање бољих услова рада. 
Фабрика "Застава оружје" од државног предузећа Југоимпорт СДПР, преко којег се врши 
продаја оружја на страна тржишта, потражује око 150 милиона долара. Синдикат у саопштењу 
истиче да уколико се хитно не наплате та потраживања "фабрици прети потпуно урушавање 
технолошких процеса због њихове застарелости која је у појединим деловима око 50 година". 
"Обећане инвестиције од више милиона евра до данас нису стигле и девастирање фабрике пред 
усвајање закона којим се најављује приватизација одбрамбене индустрије Србије, има за циљ 
слабљење центра војне индустрије који се увек налазио у Крагујевцу", наводи се у саопштењу. 
Синдикат подсећа да је "због политике која је раније вођена", фабрика бомбардована са више 
десетина пројектила, због чега је претрпела тешка разарања, а због политике државе и данас 
трпи последице. 
 

 


