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"Недеља је, а у Алфа Пламу сви насмејани"  
Извор:Танјуг 
 
Врање -- Држава ће помоћи породичним компанијама колико може, изјавио је премијер 
Александар Вучић, приликом обиласка фабрике Алфа Плам у Врању.  
Алфа плам је једно од највећих произвођача грејних тела у Европи. 
Власник Алфа плама Мирољуб Алексић каже да та фирма са Владом Србије већ ради 
нови погон од 8. 000 квадрата у Сурдулици, који ће бити изграђен у року од шест 
месеци, а који ће упослити 215 радника.  
“Кад бисмо имали више успешних породичних компанија, Србији не би било краја... Држава ће 
да помогне онолико колико може”, рекао је Вучић.  
Он је рекао да та фирма стално увећава своје капацитете на скроман и мудар начин, те да 
држава жели да помогне како би могли да и даље шире посао и прошире понуду. 
Премијер је рекао да му је власник фабрике Мирољуб Алексић захвалио због тога што 
влада развија добре односе са Албанијом, истичући да се нада да ће тој компанији 
порасти продаја у тој земљи и да ће запошљавати још више радника.  
“"Мени је Алексић за једну ствар захвалио, нису ни паре ни не знам каква подршка, већ то што 
развијамо добре односе са Албанијом и окружењем"”, нагласио је Вучић. 
Каже и да је разговарао са радницима, који су, оцењује, веома срећни и не праве проблем што 
раде и недељом.  
"Данас је недеља, нико није ружну реч рекао, нико није кукао, плате су готово двоструко веће 
од минималних, а радници задовољни, раде, не питају да ли је субота или недеља, имају посао, 
сви су насмејани”", рекао је Вучић. 
Компанија “Алфа Плам” бави се производњом грејних тела на пелет и гориво, њихови 
производи су махом намењени за домаћинство, а власник компаније Мирољуб Алексић каже 
да је фирма до сада инвестирала више од 30 милиона евра, а да је изградњено око 25.000 
квадратних метара новог простора. 
 “Алфа Плам” је можда трећи највећи произвођач грејних тела у Европи и свету, а број један у 
производњи пећи на дрва у Европи, каже Алексић и додаје да та компанија држи 18 одсто 
немачког тржишта. 
 “Сваке године имамо увећање од 15 до 20 одсто, како у обиму тако и у финансијском делу, што 
је доказ да и наши привредници могу да послују успешно, ако се придржавају светских 
нормативе, организације и ако имају радну дисциплине”, рекао је Алексић.  
Он је рекао да Алфа Плам извози свуда у региону, у Европу, чак и у Чиле, те да је за четири 
године посао у тој фабрици у Врању нашло 400 људи. 
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Закон штити 150 директора школа од пензије 
Пише: В. Андрић 
 
Процењује се да у Србији око 150 директора школа испуњава услов за пензију, али им останак 
на тој функцији омогућује Закон о раду, који предвиђа да се радни однос може продужити 
запосленима и после 65 година живота, ако се послодавац и запослени око тога споразумеју. 
У Министарству просвете траже решење да директори који су испунили услове буду 
пензионисани, али им тренутно руке везује поменута одредба Закона о раду, који су многи 
искористили да себи продуже останак у фотељи. У школама се сада дешавају парадоксалне 
ситуације да за неке директоре важи законски услов за пензионисање, док се за друге 
примењује изузетак, јер су обезбедили подршку локалних политичких моћника. 
Када је почело збрињавање технолошких вишкова, министар просвете Младен Шарчевић 
позвао је директоре школа који су испунили услов за пензију да ослободе места младим 
кадровима, али су се многи о тај позив оглушили јер је реч о препоруци, односно мишљењу 
које није обавезујуће. У допису који је још крајем августа упутио на адресе директора свих 
основних и средњих школа у Србији, министар сматра да “није оправдано директорима 
продужавати радни однос до истека мандата ако испуњава услове за престанак радног односа, 
тако да поступак избора новог директора треба благовремено спровести, односно расписати 
конкурс најкасније три месеца пре испуњавања услова за престанак радног односа”. У допису 
стоји и да би законску могућност о запослењу и после 65 година живота и најмање 15 година 
стажа требало користити “само изузетно у случајевима када се ради о дефицитарним 
занимањима и када нема могућности за попуњавање конкретног радног места са листе 
технолошких вишкова, односно са тржишта рада”. 
И у Унији синдиката просветних радника, која инсистира на пензионисању директора старијих 
од 65 година, јер њихов останак на функцији није нужност, свесни су да је цела прича врзино 
коло из које се тешко може изаћи. Добривоје Марјановић из тог синдиката каже за Данас да 
министар може да ускрати сагласност на избор директора старијих од 63 године и тако спречи 
њихов останак на том положају након што испуне услов за пензију. Марјановић потврђује да је 
мишљење локалне власти често пресудно при одлучивању о првом човеку образовне установе. 
- Имате директоре који су на тој функцији по четири-пет мандата и који су мењали политичке 
партије да би ту позицију задржали. Дешава се чак да су поједини локални моћници толико 
утицајни да директору кажу да без њиховог мишљења не може примати људе у радни однос - 
наводи Марјановић, додајући да тезу о лошим директорима школа не треба генерализовати, 
јер има много људи који поштено раде свој посао.  
На спрегу политике и директора школа недавно је указао и сам министар просвете, 
потврђујући речи синдиката да неки директори школа скривају слободна радна места и 
избегавају да на њих упосле технолошке вишкове. Он је најавио да ће директорима који су се 
оглушили о прописе и препоруке Министарства бити послата просветна, а потом инспекција 
рада и финансијска инспекција, а ако ништа од тога не да резултат, преостаје му законска 
могућност да смени школски одбор. 
- Ако се чланови школског одбора из реда локалне самоуправе ресетују, ако неко излобира део 
родитеља и постави колеге из колектива који га подржавају јер им је чинио неке уступке, онда 
се ја предајем, али ћу бар стати пред јавност и прочитати та имена, па нек ме онда сви 
повереници оптуже да ли то треба или не треба - рекао је Шарчевић, напомињући да ће се у 
збрињавању технолошких вишкова “ићи до краја, јер су се многи осилили”. 
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Неправилности 

Нови пресек у вези са збрињавањем технолошких вишкова биће познат у среду, када ће 
Централна радна група за праћење ангажовања запослених у образовним установама одржати 
састанак. У Унији синдиката просветних радника најављују за Данас да ће већ у четвртак 
обавестити јавност о неправилностима у појединим школама.  
 
 

Жене плаћене мање од мушкараца 
Пише: Фонет 
 
Потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност 
Зорана Михајловић изјавила је вечерас на трибини на тему родне равноправности у 
Скупштини града Ниша, да су жене у Србији 30 до 40 одсто мање плаћене за исте послове него 
мушкарци.  
Она је поручила да жене морају много више да буду заступљене у друштвеном и политичком 
животу, као и на највишим државним функцијама. У саопштењу Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наведно да је Михајловић је приметила да данас 
има више жена у политичком животу него пре пет година, али је истовремено истакла да то још 
није довољно. 
"Жене су дивне сараднице. Има пуно помоћница министара, државних секретара, али мали је 
мали број министарки. Мало их је на кључним функцијама, а зашто не би биле", нагласила је 
Михајловић. Она је, на трибини у препуној сали Скупштине града Ниша, позвала жене да буду 
јединствене потпут мушкараца, и тако допринесу стварању модерне Србије. 
"Жене морају много више да се држе заједно", поручила је потпредседница Владе. Један од 
приоритета Координационог тела, наводи потпредседница Михајловић, јесте смањивање 
насиља над женама, али и њихово економско осамостаљивање, односно запошљавање жена. 
Михајловићева је том прилоком похвалила градоначелника Ниша, Дарка Булатовића, што даје 
велику подршку родној равноправности, јер Ниш има сигурну кућу која има регионални 
карактер. 
Она је навела и да је два пута већи број жена у Нишу незапослен у односу на мушкарце. 
"То је реалност, али полако то можемо да мењамо. Жене су велики потенцијал сваке земље, па 
и Србије, и требало би да покажу шта знају", истакла је Михајловић. Директорка Сигурне куће у 
Нишу Соња Шћекић осврнула се на проблем насиља које жене економске зависности од 
мушкараца. 
Како је рекла, жене у проску трпе насиље 10 година, а углавном су старе до 40 година и имају 
завршену основну или средњу школу. 
 
 

Слога почиње са протестима 
Пише: Данас Онлине 
 
Удружени синдикати Србије "Слога" током наредне недеље почињу са грађанско - 
синдикалним протестима по Србији, а први ће бити испред фабрике италијанског произвођача 
обуће "Геоx" у Врању, у четвртак 20. октобра 2016. године са почетком у 12 часова, саопштила је 
данас "Слога". 
Циљ је, како су навели да пруже подршку отпуштеним радницама "Геоxа" и охрабривање 
запослених да имају право на синдикално удруживање и законско право на побуну и штрајк 
када су им права по било ком основу угрожена. 
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Наредни протест најављују испред јужнокорејске компаније "Јура" у Нишу, која је, како наводе 
постала симбол злостављања радника, али и немоћи државе и њених институција да се томе 
супротстави. 
„Зашто протести? Србија данас није социјална држава, нити су видљиве јасне намере власти да 
то жели да буде, будући да се годинама уназад, а и сада спроводи катастрофална економска 
политика привлачења страних инвеститора са запошљавањем јефтине мануелне радне снаге, 
уз уговоре о раду на одређено, плате за минималац , али зато са издашним субвенцијама 
државе којима се задужују сви грађани Србије. Социјални дијалог у Србији је мртав, а 
глуматања некавих "преговора и договора" у Социјално-економском савету Србије за већину 
обесправљених радника одавно представља фарсу, јер им је све горе, али зато је послодавцима 
и синдикалцима који у тој институцији седе све боље“, истичу у саопштењу. 
Удружени синдикати Србије "Слога" сматра да су хитно неопходне промене садашње политике 
синдикалног деловања и прелазак са пасивног "глуматања социјалног дијалога" на легитимно 
проактивно супротстављање онима који крше основна права запослених. 
 
 

Вучић: Од јануара већи минималац за осам одсто 
Пише: Данас Онлине 
 
Премијер Александар Вучић рекао је да ће од 1. јануара минималац у јавном и приватном 
сектору бити за осам одсто већи. Премијер је за ТВ Прва рекао да у Србији има приближно 
350.000 радника који су пријављени на минималац, при чему је 330.000 запослено у 
приватном, а 20.000 у државном сектору. 
"Плате у јавном сектору биће повећане јер за то има простора", рекао је Вучић а преноси Срна. 
Он је додао да се са Међународним монетарним фондом (ММФ) о овом питању води тешка 
борба јер та институција не одобрава повећање плата војсци и полицији. 
Премијер је додао да је Србији важно да задржи присуство ММФ-а, да буде неко ко је урадио 
све што је потребно и да буде примјер за све у свету, саопштено је из Владе Србије. 
Премијер Србије је изразио уверење да ће у фебруару или марту следеће године просечна плата 
износити 430 евра и да ће се повећавати. 
  
 

 

 
 
 

Вучић најавио повећање плата припадницима МУП-а 
Извор: Танјуг, Бета 
 
Премијер Александар Вучић изјавио је да ће од 1. јануара идуће године плате припадницима 
Министарства унутрашњих послова Србије бити повећане. 
"Они својим радом заслужују то повећање због сложености посла који обављају. Имаће пуну 
подршку Владе Србије за набавку још савременије опреме", рекао је Вучић новинарима у 
Градској кући у Нишу. 
Није могао да прецизира колико ће бити повећане плате припадницима МУП-а, зато што, како 
је навео премијер, предстоје преговори са Међународним монетарним фондом. 
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Нагласио је да је Србија захваљујући ангажовању припадника МУП-а једна од најсигурнијих 
земаља не само у региону Балкана, него у целој Европи. 
Полицијска управа у Нишу представила је премијеру Александру Вучићу и министру 
унутрашњих послова Небојши Стефановићу део опреме којом располаже. 
Приказана су оклопна возила, најмодернији аутомобили, мотоцикли и квадови, а посебно 
занимљива била је постројена коњичка јединица МУП-а. 
Премијера су дочекали министар одбране Зоран Ђорђевић, директор полиције Владимир 
Ребић, команданти Жандармерије и САЈ-а Зоран Драговић и Спасоје Вулевић, начелник 
сектора за ванредне ситуације Предраг Ђорђевић као и градончленик Ниша Дарко Булатовић. 
Биле су постројене и јединице Жандармерије и САЈ-а, ватрогасно-спасилачке јединице са 
ватрогасним возилима и чамцима. 
Премијер је на путу ка Градској кући разговарао и руковао се са окупљеним грађанима. 
Након презентације уследио је састанак са руководиоцима организационих јединица ПУ Ниш 
и представницима локалне самоуправе града. 
 
 

Премијер обећао помоћ "Јумку" и породичним компанијама 
Припремила Ивана Чкоњевић 

 
Председник Владе Србије Александар Вучић је, приликом обиласка фабрике “Алфа Плам” у 
Врању, једног од највећих произвођача грејних тела у Европи, рекао да ће држава породичним 
компанијама помоћи колико може. Обећао је помоћ и домаћим фирмама које тренутно имају 
проблеме, међу којима је и компанија "Јумко". Влада преузима надлежност над Заводом у 
Врањској Бањи, рекао Вучић. Владичин Хан добија још 400 радних места. 
Када бисмо имали више успешних породичних компанија, Србији не би било краја, рекао је 
Александар Вучић током боравка у Врању. 
Посао за још 400 радника у Владичином Хану 

Премијер каже да ће до краја следеће године у фабрици "Теклас" посао добити још око 400 
радника. Обилазећи ту фабрику, навео је да се може видети и да је друга хала спремна, да су 
инвеститори купили још три хектара, а да се разматра како да се реши земљиште фабрике 
ФОПА од 33 хектара, где би могле да послују и неке друге фирме. 
Како је рекао, неки су се својевремено подсмехивали, за време изборне кампање долазили и 
тврдили како ће све бити затворено и да ничему не вреди. 
�Од места које је било готово замрло, без шансе и без наде, ово данас постаје једно од 
најживљих места на југу Србије” , рекао је Вучић који је додао да ће као у Владичином Хану 
бити и у Сурдулици и другим деловима југа Србије. 
�Оно што видите то нису празне речи, већ се то заиста дешава” , рекао је Вучић. 
Што Србија може, то ће и да учини, рекао је премијер Вучић најавивши помоћ државе 
породичним компанијама. 
Власник "Алфа плама" Мирољуб Алексић каже да та фирма са Владом Србије већ ради нови 
погон од 8.000 квадрата у Сурдулици, који ће бити изграђен у року од шест месеци, а који ће 
упослити 215 радника. 
Премијер је рекао да та фирма стално увећава своје капацитете на скроман и мудар начин, те 
да држава жели да помогне како би могли да и даље шире посао и прошире понуду. 
Навео је да му је власник фабрике Мирољуб Алексић захвалио због тога што влада развија 
добре односе са Албанијом, истичући да се нада да ће тој компанији порасти продаја у тој 
земљи и да ће запошљавати још више радника. 
"Мени је Алексић за једну ствар захвалио, нису ни паре ни не знам каква подршка, већ то што 
развијамо добре односе са Албанијом и окружењем", нагласио је Вучић. 
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Каже и да је разговарао са радницима, који су, оцењује, веома срећни и не праве проблем што 
раде и недељом. 
"Данас је недеља, нико није ружну реч рекао, нико није кукао, плате су готово двоструко веће 
од минималних, а радници задовољни, раде, не питају да ли је субота или недеља, имају посао, 
сви су насмејани", рекао је Вучић. 
Компанија "Алфа Плам" бави се производњом грејних тела на пелет и гориво, њихови 
производи су махом намењени за домаћинство, а власник компаније Мирољуб Алексић каже 
да је фирма до сада инвестирала више од 30 милиона евра, а да је изграђено око 25.000 
квадратних метара новог простора. 
"Алфа Плам" је можда трећи највећи произвођач грејних тела у Европи и свету, а број један у 
производњи пећи на дрва у Европи, каже Алексић и додаје да та компанија држи 18 одсто 
немачког тржишта. 
"Сваке године имамо увећање од 15 до 20 одсто, како у обиму тако и у финансијском делу, што 
је доказ да и наши привредници могу да послују успешно, ако се придржавају светских 
норматива, организације и ако имају радну дисциплине", рекао је Алексић. 
Додао је да "Алфа Плам" извози свуда у региону, у Европу, чак и у Чиле, те да је за четири 
године посао у тој фабрици у Врању нашло 400 људи. 
Премијер Александар Вучић прошетао је центром Врања, а бројним грађанима који су га 
сачекали обећао да ће држава помоћи домаћим фирмама које тренутно имају проблема, међу 
којима је и компанија "Јумко". 
Помоћ и "Јумку" 
Александар Вучић је грађанима који су му се жалили на ситуацију у "Јумку" да, између осталог, 
не примају плате на време, рекао да ће се о томе разговарати и у Нишу и тим поводом најавио 
формирање заједничке комисије. 
Једна Врањанка се пожалила премијеру да не може да дође до градоначелника како би му 
изнела свој проблем. 
"Постали су важни људи па не могу да приме грађане", рекао је иронично Вучић и пренео јој да 
већ сутра ујутру оде код градоначелника Слободана Милековића на састанак. 
Са председником Владе поздравили су се и чланови Удружња особа са параплегијом, који су му 
поклонили уметничку слику у знак захвалности што, како су му рекли, помаже болеснима. 
"Хвала, све најбоље вам желим, држите се", рекао је Вучић пошто је примио поклон. 
"Да приближимо Врање европским градовима" 
Врање ће до краја следеће године добити најсавременији колектор за прикупљање отпадних 
вода, а биће изграђена и фабрика за пречишћавање воде, каже премијер Вучић који је 
присутвовао отварања радова на колектору. 
"Хоћемо да Врање приближимо другим европским градовима", рекао је Вучић и најавио да ће 
до краја године бити отворена још једна фабрика у том граду, која ће запослити 400 до 500 
радника, а град полако подизати, како грађани тог краја не би имли разлога да одлазе. 
Радимо на важним пројектима, ауто-путу, железничкој и комуналној петљи, а за две године 
биће изграђена и фабрика за пречишћавање воде, тако да ће Јужна Морава бити чиста и ђубре 
неће више у њу улазити, а људи ће имати чисту воду и канализацију. 
Вучић је рекао и да се решавају и проблеми "Симпа", и да се бори за раднике "Јумка", док 
фабрика "Алфа плам" треба да добије још радника. 
"Подизаћемо Врање на ноге, да буде као што је било", поручио је премијер. 
Додао је да није срећан због мањка у градској каси и других поблема са којима се Врањанци 
суочавају, најављујући да ће влада покрити 12 до 13 одсто дефицита, а видеће како још може да 
помогне да не би више били "последња рупа на свирали". 
Највио је да ће влада дати 50 милиона за центар Врања, а од тога ће 20 милиона бити 
издвојено за позориште, а 30 за друге потребе. 
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"Важно је да видите да влада хоће да улаже у ове просторе и да се задрже људе да живе на овим 
просторима, да ови марљиви и вредни људи то осете на сваком месту и уложићемо још више 
енергије", рекао је премијер и додао да се нада да ће пре Нове године да дође на још једно 
отварање фабрике. 
Колектор за прикупљање отпадних вода гради фабрика "Јединство" из Ужица а требало би да 
буде завршен до краја следеће године. Финасира се у сарадњи са немачком банком КFW, а 
комплетан пројекат кошта 1,2 милиона евра. 
У Врању су били и министри за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и привреде, 
Александар Вулин и Горан Кнежевић. 
Влада преузима надлежност над Заводом у Врањској Бањи  
Вучић је изјавио да не може да разуме да скоро 40 година нико ништа није предузео поводом 
незавршеног објекта "Завода за рехабилитацију" у Врањској Бањи и најавио да ће следеће 
недеље влада преузети надлежност од ПИО фонда и тражити инвеститора. 
"Говорили су ми, али док лично нисам видео нисам могао да верујем да је простор од 11. 000 
квадратних метара празан од 1977. и 1978. године и да нико у држави скоро 40 година није 
предузео ништа", рекао је Вучић приликом обиласка Врањске Бање. 
Додао је да ће Влада Србије тражити инвеститора који хоће да уложи и да ће прво разговарати 
са инвеститорима из Турске, односно са турским амбасадором који данас треба да стигне у 
Владичин Хан. Премијер је оценио и да је за завршетак и уређење Завода потребно између 10 
до 12 милиона евра, како би се радови извели квалитетно и како би могли да се привуку 
туристи. 
Вучић је навео да се ради и на решавању власничких проблема када је у питању Специјална 
болница за рехабилитацију и предузеће "Железничар", али очекује да ће се то убрзо решити и 
дати резултате. 
Премијер је напоменуо да у тој бањи вода на извору има температуру 116 степени и да лечи 
различита обољења, а да сваког секунда цури неискоришћена. 
Влада је спремна да сарађује и помогне пројекат кинеске фирме "Бетек" у Врањској бањи, где се 
истражују геотермални потенцијали тог краја, најавио је премијер Александар Вучић који је 
обишао бушотине. 
Представници кинеске компаније "Бетек" и ЈП "Управа Бање" потписали су крајем септембра 
Меморандум о разумевању, на основу којег ће бити тестиране постојеће бушотине и испитани 
геотермални потенцијали у Врањској Бањи.  
Планирана је изградња геотермалне електране, а меморандум су потписали директор кинеске 
компаније Ђиншуи Џао и директор Управе Бање Ивица Миленковић. 
Како је тада наведено, сасвим је извесно да ће Врањска Бања добити и прву електрану базирану 
на обновљивим изворима енергије, капацитета 20 мегавата. 
 
 

"Наменска" се укључује у производњу нових борбених система 
Извор: Танјуг 
 
Министар одбране Зоран Ђорђевић је рекао да ће се ППТ "Наменска" активно укључити у 
производњу нових борбених система за потребе Војске Србије. 
Током посете фабрике наменске индустрије ППТ "Наменска" АД у Трстенику Зоран Ђорђевић 
и његов помоћник за материјалне ресурсе Ненад Милорадовић обишли су погоне те фабрике и 
упознали се са правцима даљег развоја наменског дела "Прве петолетке". 
"ППТ 'Наменска' ће се активно укључити у производњу нових борбених система који се раде за 
потребе Војске Србије, поготово, у производњу борбеног возила пешадије 'Милош'. Моја посета 
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је само једна у низу, а циљ је да сви заједно радимо да се наменска индустрија у Трстенику 
врати на стазе старе славе и дочека боља времена", истакао је министар одбране. 
Фабрика у Трстенику представља, рекао је Ђорђевић, добар пример предузећа које је 
сопственим умећем, знањима и капацитетима изашло из тешкоћа и данас се успешно одржава 
на светском тржишту и остварује озбиљан профит. 
Извршна директорка ППТ "Наменска" АД Анђелка Атанасковић захвалила је министру 
Ђорђевићу на напорима које улаже у развој наменске индустрије и истакла да је предузеће у 
позитивном билансу, захваљујућу извозно оријентисаним пројектима. 
Нагласила је да је у протеклом периоду купљено девет нових машина и да се трстеничка 
"Наменска" укључила у развојне и пројекте модернизације Војнотехничког института 
"Милош", "Бофорс" и "Огањ". 
Широм Србије, као и предузећима наменске индустрије, изградиће се 20 нових хелиодрома, 
који треба да омогуће бржу и квалитетнију комуникацију државних органа, привредника и 
заинтересованих гостију са субјектима на терену, саопштио је Ђорђевић. 
Помоћник министра одбране Милорадовић је у току дана обишао ТРЗ Чачак и фабрику 
"Сложени борбени системи" у Великој Плани, где је проверио у којој фази се налазе 
модернизације борбених система које реализују та предузећа. 
Такође, Ђорђевић и његови најближи сарадници присуствовали су и обележавању Дана 
општине Трстеник. 
 

 

 
 

Грађевинци: Дали сте посао странцима, а само нас критикујете  
Аутор:З. Р.  

 

Привредна комора грађевинске индустрије Србије брани домаће компаније од критика којима 
су изложене: На Коридору 10, од 18 уговора само један нашим фирмама 
Нису домаће фирме одговорне за кашњења на коридорима 

НИСУ домаће фирме одговорне за кашњења на коридорима, већ странци, који су главни 
извођачи радова на 17 од укупно 18 деоница, став је Привредне коморе грађевинске индустрије 
Србије. Они су јуче реаговали поводом учесталих изјава у медијима у којима се српска 
грађевинска предузећа етикетирају као неспособна и недовољно обучена да изводе радове на 
инфраструктурним пословима у Србији. 
Упутили су апел државним органима да напокон стану иза ове привредне гране и омогуће јој 
да изађе из дугогодишње стагнације и почне да се развија, што је, како кажу, у интересу 
укупног привредног развоја земље. Траже и да се домаћим фирмама омогући да буду главни 
извођачи радова, да самостално управљају реализацијом пројеката и стичу референце за 
будуће нове послове у земљи и иностранству. 
- На државним инфраструктурним пројектима који се финансирају из кредита међународних 
финансијских институција или се реализују по основу билатералних споразума, доминирају 
стране компаније. На Коридору 10, од 18 уговора само један посао је добио домаћи конзорцијум 
- истиче Мирослав Брковић, председник ПК ГИС. - Стране компаније више од две године касне 
са изградњом Коридора 10, а те фирме нису предмет јавне критике, већ домаћи подизвођачи. 
Било би логично да проблематику извршења уговора разматрају са својим страним 
сауговарачима, а не са домаћим предузећима, који су подизвођачи странцима. 
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Брковић напомиње и да је због услова страних кредитора на домаћем тржишту наша 
грађевинска оператива сведена на базу јефтине радне снаге за стране извођаче које 
протежирају страни кредитори.  
ФИРМЕ 
Чланице ПК ГИС су "Енергопројект", "Јединство", "Севојно", "Мостоградња", "Путеви Ужице", 
"Новкол", "Хидротехника", "Амига", "Планум", ЗГОП Нови Сад, "Миленијум", "Гас-Феромонт". 
Као и ЦИП, Институт за путеве, Институт "Јарослав Черни", Грађевински факултет, Савез 
грађевинских инжењера и техничара Србије и други. 
 
 

Повериоцима већа заштита код стечаја  
Аутор:М. Н. С.  

 
Шта доносе нове измене Закона о стечају: Основни циљ измена је да се унапреди положај 
обезбеђених поверилаца и сам процес убрза 
ЗАКОН о стечају морамо мењати како бисмо отклонили све што га чини неефикасним и што га 
је додатно оптерећивало. 
То је јуче изјавио Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде, који се 
обратио учесницима првог округлог стола о Нацрту измена и допуна Закона о стечају, 
одржаном у Лесковцу. 
- Основни циљ измена је да се унапреди положај обезбеђених поверилаца и сам процес убрза - 
каже Стевановић. - Овим ће се додатно унапредити пословни амбијент како би он био известан 
и сигуран за пословање, а довешће и до напретка Србије на светској економској сцени. 
Директорка Агенције за лиценцирање стечајних управника Данијела Вазура рекла је да ће 
изменама обезбеђени повериоци моћи да утичу на избор или разрешење стечајних управника. 
Како је истакла, уводи се право прече куповине за обезбеђене повериоце и омогућава обустава 
поступка стечаја и продаје имовине у тренутку када се намире повериоци. 
Значај ових измена и унапређење одредаба закона ће допринети томе да се прекине зачарани 
круг дуговања између предузећа, а и радници у овим предузећима ће брже наплаћивати своја 
потраживања, јер значајан број њих има статус заложних поверилаца.  
 

 

Премијер разговарао са Нишлијама: Озарени после разговора  
Аутор:Д. АЛИХОЏИЋ 

 

Председника Владе чекала Марина Адамовић, која у инвалидским колицима сакупља помоћ за 
болесну децу. Примио раднике пропалих предузећа, који чекају заостале исплате 
НИШ – И поред сто пута већег интересовања, премијер Александар Вучић успео је да за пар 
сати прими двадесетак Нишлија који су се раније пријавили за разговор. Испред зграде Дома 
војске где је примао Нишлије окупио се и већи број оних којима није потврђен пријем, али су се 
понадали да ће ипак успети да дођу до председника Владе и повере му своју муку. Једној жени 
је позлило али је одбила да се колима Хитне помоћи одвезе до Дома здравља јер „није хтела да 
изгуби ред“. 
Прву Нишлијку коју је примио била је Марина Адамовић која у инвалидским колицима 
свакодневно сакупља помоћ за болесну децу. Она је тражила од градских власти да јој обезбеде 
један киоск или барем настрешницу да би се заштитила од временских непогода док прикупља 
помоћ у Побединој улици. Ова жена улива велико поверење Нишлија и сваког месеца прикупи 
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од 100 до 150 хиљада динара које редовно уплаћује на жиро рачуне онима којима хитно треба 
новац за лечење. 
- Премијер ми је обећао да ће мој захтев бити решен и ја му верујем. Не радим ништа лоше, 
само помажем људима, али је и мени потребна мала помоћ, само мало заштите од хладноће - 
испричала је Марина новинарима. 
Видно озарени након разговора са премијером били су чланови делегације радника пропалих 
нишких предузећа. Они од 2009.године протестима траже своје зарађене плате. Према 
последњим рачуницама овим радницима се дугује око две милијарде динара. 
- Више детаља открићемо на протесту испред Градске куће 21.октобра, била је кратка Виолета 
Митић, бивши радник „Грађевинара“. 
Да ће њихов проблем бити решен потврдио је министра привреде Горан Кнежевић. 
- Најкасније до краја године наћи ће се модел како ће држава решити проблем не само нишких 
радника већ свих радника У Србији који имају исти проблем - казао је Кнежевић. 
Незванично сазнајемо да им је премијер обећао да ће им заостале зараде исплати до краја 
године, али ту информацију нико није могао да потврди. 
- Људима често треба да их неко саслуша, треба им топла реч и ја се надам да смо пружили 
утеху већини које сам вечерас заједно са својим сарадницима разговарао. Систем и институције 
функционишу али понекад је потребно имати мало више разумевања за људе - казао је 
премијер који је најавио да ће за пар месеци Влада заседати у Бору или Пожаревцу. 
 
 

Оставка директора, инвалиди настављају са штрајком  
Извор:ФоНет  

 

Директор Застава ИНПРО Бранко Вељовић потврдио је да је поднео оставку након што је пет 
дана штрајковало глађу 28 радника са инвалидитетом овог предузећа, а радници то нису 
прихватили и поручују да настављају штрајк 
Директор Застава ИНПРО Бранко Вељовић потврдио је да је поднео оставку након што је пет 
дана штрајковало глађу 28 радника са инвалидитетом овог предузећа, а радници то нису 
прихватили и поручују да настављају штрајк. 
Ту оставку око поноћи је штрајкачима донео градоначелник Крагујеввца Радомир Николић. 
"Градоначелник нам је показао потписану оставку Вељовића и замолио нас да одмах 
прекинемо гладовање, а да од среде кренемо у решавање проблема. Нисмо прихватили", каже 
за Н1 Стеван Пушоња, председник Штрајкачког одбора Застава ИНПРО. 
Директор Бранко Вељовић је потврдио Н1 да је дао оставку.  
"Одступио сам јер не желим да тридесетак инвалида рада губе здравље због мене. Радницима 
свакодневно манипулишу неки људи. Ово је морални чин. Оставку сам поднео Драгану 
Срејовићу, генералном директору Групе Застава возила. Скупштина Групе ће размотрити моју 
оставку", каже 
Вељовић. 
Он није хтео да каже ко то манипулише радницима.  
Два радника су јуче одустала од штрајка глађу, па их је остало 26, међу којима су и три жене. 
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Више од 7.000 правосудних служеника у штрајку од 1. новембра  
Извор:Бета  

 

Између 7.000 и 8.000 правосудних службеника ступиће у штрајк 1. новембра, јер им шест 

година нису повећане зараде, иако им је Влада Србије повећање обећала 

БЕОГРАД - Између 7.000 и 8.000 правосудних службеника ступиће у штрајк 1. новембра, јер 
им шест година нису повећане зараде, иако им је Влада Србије повећање обећала, изјавила је 
данас за агенцију Бета председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић. 
Милошевић је навела да је та одлука о генералном штрајку донета јер разговори о повећању 
зарада са министарком праве Нелом Кубуровић нису дали резултат, већ су само продужили 
неизвесност службеника у правосуђу. 
"Имамо намеру да обуставимо рад и да државу подсетимо да постојимо, да радимо за мизерне 
плате и да их подсетимо да нема изговора што новца нема", рекла је она. 
Према њеним речима, у Србији има 11.000 правосудних службеника, сарадника и волонтера. 
 
 

 

 

 
Кнежевић: Циљ је повећање БДП, али немамо чаробни штапић  
Извор:Танјуг 
 
Циљ Министарства привреде је да се БДП у наредних четири године повећа за око 10 одсто, као 
и животни стандард како би грађани живели боље и квалитетније, али нико нема чаробни 
штапић да све проблеме реши преко ноћи, изјавио је данас министар привреде Горан 
Кнежевић у Нишу. 
Кнежевић је изнео и закључак састанка Пословно-привредног савета у Градској кући. 
- У наредном периоду бићемо изузетно на услузи и локалним самоуправама и привредницима, 
одазваћемо се на њихове позиве и то је већ договорено, а у врло кратком периоду доћи ћемо 
опет у Ниш, разговарати о одређјеним питањима и покушати да та питања разрешимо у што 
скоријем року - навео је он. 
Према његовим речима, питања која су се чула на Пословно-привредном савету су углавном 
иста као у Ужицу, Зрењанину, Сремској Митровици, Чачку и другим местима у Србији. 
- Очигледно је да имамо одређених проблема и управо долазак Владе Србије и цлиљ нашег 
доласка у Ниш и овај регион, јесте да се упознамо са свим проблемима и покушамо да чујемо 
предлоге за решавање тих проблема - рекао је министар привреде. 
Кнежевић је додао да су министарству које води најважнији привредни проблеми и да ће у 
наредном периоду покушати да их реши. 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Покренута 254 стечаја у првих седам месеци 2016.  
Извор:Танјуг 
  
У Србији су у првих седам месеци 2016. отворена 254 стечаја у државним и приватним 
предузећима, речено је у Министарству привреде, које припрема измене и допуне Закона о 
стечају са циљем да убрза поступке, побољша положај поверилаца и заштити интересе 
предузећа. 
У Србији је тренутно у стечају око 2.000 предузећа. Након доношења измена закона 2014. 
године број отворених стечајних поступака је увећан, најпре зато што је држава одлучна да 
реши питање државних и друштвених предузећа из портфеља за приватизацију. 
Око 60 одсто стечајних поступака буде закључено или обустављено у року од две године. Ипак, 
осам одсто поступака траје дуже од пет година. 
Министарство привреде је припремило Нацрт Закона о изменама и допунама закона о стечају, 
ради унапређења пословног окружења тако да оно буде извесно и сигурно за пословање, 
прекидања зачараног круга дуговања између предузећа и њиховог ликвиднијег пословања, 
бољег положаја и заштите поверилаца. 
Такође, ради активног учешћа аложних поверилаца у поступку одлучивања о издавању у закуп 
или продаји обезбеђене имовине, затим скраћивања рокова за одлуке о бакротству и 
реорганизацији, увођења ефикаснијег механизма за разрешење стечајног управника, као и 
ефикасније продаје имовине која није од значај за реорганизацију. 
Измене и допуне су усклађене са препорукама ММФ-а. 
Нова решења ће помоћи да у пракси стечај буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, 
намири повериоце и стане на ноге, а у случајевима када то није могуће, намири повериоце и 
преосталу имовину прода неком ко ће је ставити у функцију. 
Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку 
одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза. Унапређује се и поступак продаја 
имовине и побољшава процедура. 
Стечај је поступак према предузећу неспособном да намири своје обавезе и који се може 
спровести као реорганизација, у циљу оздрављења тог предузећа или као банкротство, када 
оздрављење није могуће. 
Његов основни циљ је да се заштите права повериоца (радника, предузећа и државе) и то кроз 
банкротство - повериоци се намирују продајом имовине стечајног дужника (коју купац стваља у 
исту или неку другу функцију) или кроз реорганизацију, на начин и под условима 
предвидјеним планом реорганизације - договор дужника и повериоца о динамици и начину 
исплате дуговања. 
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Наменска се укључује у производњу нових борбених система 
Извор:Танјуг 
 
ППТ Наменска ће се активно укључити у производњу нових борбених система за потребе 
Војске Србије, изјавио је данас министар одбране Зоран Ђорђевић током посете тој фабрици у 
Трстенику.  
Министар Ђорђевић и његов помоћник за материјалне ресурсе Ненад Милорадовић обишли су 
погоне фабрике наменске индустрије ППТ "Наменска" АД у Трстенику и упознали се са 
правцима даљег развоја наменског дела "Прве петолетке", саопштило је Министарство 
одбране. 
"ППТ Наменска ће се активно укључити у производњу нових борбених система који се раде за 
потребе Војске Србије, поготово, у производњу борбеног возила пешадије 'Милош'. Моја 
данашња посета је само једна у низу, а циљ је да сви заједно радимо да се наменска индустрија 
у Трстенику врати на стазе старе славе и дочека боља времена", истакао је министар одбране. 
Фабрика у Трстенику представља, по речима министра Ђорђевића, добар пример предузећа 
које је сопственим умећем, знањима и капацитетима изашло из тешкоћа и данас се успешно 
одржава на светском тржишту и остварује озбиљан профит. 
Извршна директорка ППТ "Наменска" АД Анђелка Атанасковић захвалила је министру 
Ђорђевићу на напорима које улаже у развој наменске индустрије и истакла да је предузеће у 
позитивном билансу, захваљујућу извозно оријентисаним пројектима. 
Она је нагласила да је у протеклом периоду купљено девет нових машина и да се трстеничка 
Наменска укључила у развојне и пројекте модернизације Војнотехничког института "Милош", 
"Бофорс" и "Огањ". 
Широм Србије, као и предузећима наменске индустрије, изградиће се 20 нових хелиодрома, 
који треба да омогуће бржу и квалитетнију комуникацију државних органа, привредника и 
заинтересованих гостију са субјектима на терену, изјавио је Ђорђевић. 
Помоћник министра одбране Милорадовић је у току дана обишао ТРЗ Чачак и фабрику 
"Сложени борбени системи" у Великој Плани, где је проверио у којој фази се налазе 
модернизације борбених система које реализују та предузећа. 
Такође, министар Ђорђевић и његови најближи сарадници присуствовали су данас и 
обележавању Дана општине Трстеник. 
 

 
Вулин: 2.100 радника за 700.000 корисника социјалне помоћи 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин изјавио је 
данас у Трстенику, приликом посете тамошњем Центру за социјални рад, да 2.100 радника 
центара у Србији, брине о чак 700.000 корисника социјалне помоћи, и да Србија треба на то да 
буде веома поносна. 
"Први пут у последњих тридесетак година, можемо да им поделимо службене легитимације, и 
да као службена лица могу да раде свој посао. Бескрајно сам поносан на све људе који раде у 
социјалној заштити. Око 2.100 људи брине око 700.000 корисника социјалне помоћи, док око 
14.000 запослених у целом нашем министарству, брине око три милиона људи у Србији", рекао 
је Вулин. 
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Он је напоменуо да је то рад због којег Србија треба и може да буде поносна. 
"Социјални радник је ту када је најтеже, и да препозна проблем пре него што се деси, али и да 
решава његове последице. Социјални радници су људи који читав свој живот посвете другима и 
за то врло ретко добијају захвалност. Можда је то управо начин да кроз легитимације, и 
побољшање материјслног положаја, покажемо колико нам је стало", рекао је Вулин. 
Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у Центру за социјлани рад у 
Трстенику је уручена и захвалница за рад. 
 

 
Покренута 254 стечаја у првих седам месеци 2016. 
Извор:Танјуг 
 
У Србији су у првих седам месеци 2016. отворена 254 стечаја у државним и приватним 
предузећима, речено је данас Танјугу у Министарству привреде, које припрема измене и 
допуне Закона о стечају са циљем да убрза поступке, побољша положај поверилаца и заштити 
интересе предузећа. 
У Србији је тренутно у стечају око 2.000 предузећа. 
Након доношења измена закона 2014. године број отворених стечајних поступака је увећан, са 
210 поступака у  2014. на 583 у 2015. 
Број отворених поступака стечаја се повећао, најпре зато што је држава одлучна да реши 
питање државних и друштвених  предузећа из портфеља за приватизацију, па је за њих 236 
покренут стечајни поступак. 
Од 4.546 поступака покренутих према Закону о стечају 59 одсто је је закључено или 
обустављено. 
Око 60 одсто стечајних поступака буде закључено или обустављено у року од две године. Ипак, 
осам одсто поступака траје дуже од пет година. 
Министарство привреде је припремило Нацрт Закона о изменама и допунама закона о стечају, 
ради унапређења пословног окружења тако да оно буде извесно и сигурно за пословање, 
прекидања зачараног круга дуговања између предузећа и њиховог ликвиднијег пословања, 
бољег положаја и заштите поверилаца. 
Такође, ради активног учешћа разлучних  односно заложних поверилаца у поступку 
одлучивања о издавању у закуп или продаји обезбеђене имовине, затим  скраћивања рокова за 
одлуке о банкротству и реорганизацији, увођења ефикаснијег механизма за разрешење 
стечајног управника, као и ефикасније продаје имовине која није од значај за реорганизацију. 
Измене и допуне су усклађене са препорукама ММФ-а. 
Нова решења ће помоћи да у пракси стечај буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, 
намири повериоце и стане на ноге, а у случајевима када то није могуће, намири повериоце и 
преосталу имовину прода неком ко ће је ставити у функцију. 
Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку 
одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза. 
Унапређује се и поступак продаја имовине и побољшава процедура. 
Стечај не значи нужно и крај неког предузећа, а томе су доказ многе фирме које послују 
успешно данас у Србији. 
Циљ Министарства привреде овим изменама јесте да се уклони та негативна перцепција овог 
правно регулисаног поступка и искористи да се фирме које су доспеле у незавидан положај 
опораве и наставе нормално да послују. 
Стечај је поступак према предузећу неспособном да намири своје обавезе и који се може 
спровести као реорганизација, у циљу оздрављења тог предузећа или као банкротство, када 
оздрављење није могуће. 
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Његов основни циљ је да се заштите права повериоца (радника, предузећа и државе) и то кроз 
банкротство  - повериоци се намирују продајом имовине стечајног дужника (коју купац стваља 
у исту или неку другу функцију) или кроз реорганизацију, на начин и под условима 
предвиђеним планом реорганизације - договор дужника и повериоца о динамици и начину 
исплате дуговања. 
Први закон о стечају је донет 2009. године. 
Правни оквир за спровођење корпоративног реструктурирања –  стечаја и унапред 
припремљеног плана реорганизације у Србији је усклађен са најбољом праксом у развијеним 
економијама, где стечај не значи нужно крај за предузеће већ је првенствено начин да 
предузеће превазиђе потешкоће и измири дуговања.  
 

 

 

 

На канабету с народом 
Аутор: Александар Апостоловски 

 

Да ли ће разговори Вучића с грађанима раздрмати зарђале институције и како су, кроз модерну 

српску историју, политичари комуницирали с грађанима 

Ко год у Србији жели власт на дуги рок, а то Александар Вучић одлично зна, мора допрети до 
желуца и срца обичног, сиромашног света. Шта још зна премијер? Да окружен својим људима 
који су одавно усрећили та два главна унутрашња органа у Срба не сме лебдети на краљевским 
облацима, већ да је лековито атерирати на земљу, где има знатно више кисеоника, те се 
реалност на терену сагледава сопственим очима, а не кроз филтриране, ружичасте извештаје 
дворјана. 
То знају и измучени људи, којима се, када виде паризер, привиђа реформ торта. Више од 
хиљаду Нишлија пријавило се за разговор с премијером, јер и они знају да је то последња 
шанса да се чекирају за лет у светлију будућност. Да ли је то што им је најмоћнији човек Србије 
последња нада да реше свој проблем, кад већ не могу институције, доказ да оне заправо постоје 
само као ставка у буџету, успавана иза спуштених шалтера? 
Ко верује да у премијерском хуманитарном бирократизовању нема политичког маркетинга, тај 
верује и да су Крњача и Борча богате нафтом. Зато Вучић, после летошњег разговора с 
Београђанима, а сада с двадесетак Нишлија, мора да размрда државну администрацију како се 
Срби, уместо да се куну у њега, заклињу у општину, суд, полицију, заводе за урбанизам, и томе 
слично. 
Ако је мобилисао министарски одред и привикао их на војнички живот, те је, инспирисан 
униформом, постројио градоначелника Ниша, тако да је себи набио притисак (градоначелник 
је изгледао блед као да му је пао шећер), хоће ли успети да учини много тежу стратегијску 
операцију: да покрене армију бирократизоване хидре која ждере новац онима који чекају на 
аудијенцију, носећи у шакама јад? 
 

 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/901/Aleksandar-Apostolovski
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Штрајкачи у Застави у све тежем стању 
Извор:ФоНет 

 

Здравствено стање 25 радника предузећа "Заставе ИНПРО", који већ шести дан штрајкују 
глађу, се нагло погоршава, а лекари лужбе Хитне помоћи данас су још једном штрајкачу дали 
упут за лечење у Ургентном центру, што је он одбио. 
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња рекао је ФоНету да већина радника, који су 
инвалиди рада друге и треће категорије, има озбиљне последице због дуготрајног гладовања и 
да се њихово здравствено стање погоршава из часа у час. 
Двоје радника је, на инсистирање лекара и колега, због изузетно тешког здравственог стања, 
прекинуло штрајк и упућено на кућно лечење, а један је хоспитализован у Ургентном центру 
Клиничког центра Крагујевац (КЦК). 
"Скоро сви смо потпуно малаксали, иммао вртоглавицу, повраћање, болове у стомаку и 
мишићима и висок пририсак. Лекара покушавају да инфузијама, инјекцијама и другим 
облицима терапије помогну најугроженијим радницима, али и поред њиховог залагања, опште 
стање штрајкача глађу је алармантно", рекао је Пушоња. 
У међувремену директор предузећа "Застава ИНПРО" Бранко Вељовић, поднео је писмену 
оставку, штоје био један од захтева штрајкача, али они најављују да ће наставити штрајк до 
испуњења свих 10 захтева, укључујући затев за исплату заосталих зарада. 
"Није нам јасно због чега Министарство за рад и социјалну политику и друга надлежна 
министарства још увек не реагује на наше захтеве и да још нико није покушао да разговара са 
нама. Зар је боравак Владе у Нишу важнији од наших живота", каже Пушоња. 
 

 

 
 
Вучић: Желим да Србија постане земља задовољних грађана 
Извор:Н1  

 

Влада Србије одржала је другу тематску седницу са представницима Светске банке. 
Председник Владе Александар Вучић изразио је задовољство што је седница Владе одржана у 
Нишу и захвалио регионалној директорки за Југоисточну Европу Елен Голдстин, шефу 
Канцеларије Светске банке у Србији Тонију Верхејену, као и шефу делегације ЕУ у Србији 
Мајклу Девенпорту на помоћи коју пружају Влади Србије. 
Председник и чланови Владе поподне ће разговарати и са грађанима Ниша. Састанка са 
премијером затражило је 1.200 грађана. 
 Како је наведено у саопштењу, Вучић је рекао да је његова жеља да Србија постане модерна, 
економски успешна земља задовољних грађана. 
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Он је истакао да је Влада до сада постигла добре резултате, али је неопходно стално радити на 
стратешким циљевима и најбољим начинима како да се они остваре. 
Регионална директорка Светске банке Елен Голдстин изјавила је да је "почаствована што има 
могућност да сарађује са кабинетом премијера Вучића и да је импресионирана резултатима 
које је Влада до сада постигла", наводи се у саопштењу. 
Голдстин је истакла да ће Светска банка пружити сваку помоћ српској Влади. 
Гости на данашњој седници били су и консултанти Светске банке Вилијам Исакс и Реј Шостак 
који су пренели своја искуства из области стратешког планирања и креирања ефикасних 
тимова. 
Већи БДП, напредак на Дуинг листи 

Премијер Србије Александар Вучић је после разговора са амбасадорима изјавио да у 
наредне три године очекује раст бруто друштвеног производа (БДП) више од 12 одсто, што је 
више од три одсто годишње и додао да ће то значити бољи живот за све. 
"Очекујем да ММФ, Светска банка (СБ) и ЕУ ускоро промене прогнозу расту БДП-а за ову 
годину, са 2,5 одсто на 2,7 одсто", рекао је Вучић. 
Он је подсетио да ће Светска банка ускоро објавити нову дуинг бизнис листу на којој ће, како 
очекује, Србија забележити значајан напредак. Прошле године Србија је на тој листи 
направила помак са 91. на 59. место. 
"Тај помак за нас значи да ћемо моћи да привучемо још већи број инвеститора", рекао је Вучић 
и додао да Србија у региону има убдљиво највећи број страних инвеститора али да жели да их 
има још више. 
Додао је да су нове инвестиције неопходне да би реформе могле да се наставе и да би подстакли 
све оне који могу да раде да раде, а не да траже социјалну помоћ. 
"Зато су нам потребни ЕУ, Светска банка и наставак аранжмана са ММФ", рекао је премијер и 
додоа да је Србија успешно прошла све ревизије и прегледе ММФ. 
 
 

Петронијевић: Број незапослених у Београду мањи од 100.000 
Извор:Бета  

 

У Београду је у девет месеци ове године посао добило 62.000 људи, па је број незапослених 
смањен на испод 100.000, саопштили су данас представници града и Националне службе за 
запошљавање на отварању Сајма запошљавања. 
"Тај број представља резултат заједничког рада града и републике, као и директне 
комуникације са корисницима Националне службе за запошљавање", казао је члан Градског 
већа Драгомир Петронијевић, који је са замеником директора београдске филијале 
Националне службе за запошљавање Синишом Кнежевићем, отворио трећи сајам 
запошљавања „ЛИНК2јоб”, у Хотелу "Југославија". 
Петронијевић, који је и председник градског Савета за запошљавање, подсетио је да ће се на 
сајму представити велики број компанија с понудом од 200 радних места. 
"На сајму има доста понуда и из ИТ сектора, који представља једну од развојних шанси града 
Београда и Србије", казао је Петронијевић, а пренела је Служба за информисање Београда. 
 

 
 

http://rs.n1info.com/a201527/Vesti/Vesti/Vucic-sa-ambasadorima-u-Nisu.html

