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Синдикати наменске индустрије упозоравају на све лошији економски 
положај радника 
Извор:Танјуг 

 

Синдикати фабрика наменске индустрије Прва искра, Први партизан, Милан Благојевић, 
Крушик, Слобода и Застава оружје закључили су да се социјално-економски положај 
запослених све више погоршава и да је даље умањење зарада радника наменске неодрживо, 
саопштено је данас из тих синдиката, а преноси Тањуг. 
Како је наведено, синдикати су упутили захтев премијеру да се разговара о проблему- умањењу 
зарада радника наменске индустрије који су обухваћене мерама Владе о смањењу, јер истичу да 
се ради о предузећима чији радници раде у високоризичним безбедоносним условима због 
чега су им угрожени животи, а као доказ наводе честе несреће и повреде на раду у фабрикама 
наменске индустрије. 
"Радници данас плаћају цену повећаног нивоа обољења различитих, тешких па и канцерогених 
болести, с обзиром на то да су фабрике претрпеле тешка разарања од стране НАТО бомбардера 
када је на њих бачено преко 200 пројектила са несагледиво штетним последицама по здравље 
радника", наводи се у саопштењу. 
Синдикати наменске наводе да министар одбране показује "игноратски став" према том 
проблему и "не показује заинтересованот да уђе у решавање питања". 
Такође, наводе из синдиката, сама чињеница да за 10.000 радника у наменској индустрији, 
фабрике обезбеђују исплату зарада из реалних извора, што доприноси пуњењу државне касе, 
због тога не постоји никакав основ да се радници наменске индустрије даље кажњавају, док 
држава, како сматрају, убира велика средства по различитим основама. 
 

 

Из ЕПС-а уз велике отпремнине одлази ко хоће, а не ко треба 
Аутор: Данас 

 

У Синдикату ЕПС "Независност" тврде да радници из те компаније одлазе неплански и да 

високе отпремнине које се нуде могу довести до тога да предузеће осети акутни недостатак 

радне снаге у наредном периоду. 

Договором који су постигли менаџмент и већински Синдикат радника ЕПС-а, у зависности од 
година радног стажа, запослени који прихвате да добровољно оду добијају од 5.000 до 20.000 
евра. 
- ЕПС је покренуо оптимизацију броја запослених и понудио отпремнине за превремени 
одлазак у пензију радника који имају 40 година стажа и мање од 65 година живота. Први 
смо кренули са рационализацијом броја запослених и то оних којих иду у превремену пензију, 
јер је циљ да унапредимо ефикасност, будемо успешнији, подмладимо ЕПС у којем је сада 
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просек година запослених већи од 50. Програм стимулативних отпремнина урађен је на 
предлог Светске банке, а договор је постигнут кроз разговоре Владе Србије, Синдиката и 
руководства ЕПС - кажу за Данас у овом предузећу. 
У ЕПС-у истичу да ће највећи број пријављених добити око 5.000 евра, а максимални износ 
који ће добити они који имају бенефицирани радни стаж и раде на најтежим пословима, 
углавном на коповима, износи 20.000 евра. 
Драгослав Љубичић, главни повереник Синдиката ЕПС "Независност", каже да је Влада Србије 
договорила са Међународним монетарним фондом да се из ЕПС-а у наредних неколико година 
(до 2020) отпусти око пет хиљада радника. Он истиче да је пословодство разговоре о 
отпремнинама водило само са Синдикатом радника ЕПС-а, чиме је, како каже, показало да не 
поштује социјални дијалог нити мари за мишљење оног дела запослених који је организован у 
оквиру Синдиката ЕПС "Независност". 
- Одговорно тврдим да је овакав начин смањења броја запослених у предузећу стимулисан 
отпремнинама апсолутно погрешан и да није у интересу ни предузећа ни потрошача. 
Наиме, отпремнине ће нажалост мотивисати и добар део и даље радно способног 
производног кадра да напусти предузеће. Дакле, ЕПС ће остати без једног броја радника из 
производње и инжењера, што је апсолутно штетно. ЕПС ће се на тај начин суочити са 
ситуацијом да у наредном периоду остане без потребне и квалификоване радне снаге коју је 
изузетно тешко наћи на тржишту. Суштина је у томе што у производном сектору ЕПС-а 
нема вишкова радне снаге и одлазак оних који још увек нису за пензију из тих погона може да 
се погубно одрази на снабдевање струјом у Србији. Вишкова може бити само у 
администрацији а никако међу радницима у постројењима за производњу - тврди Љубичић. 
Он наглашава да је ситуација таква да у Термоелектрани "Никола Тесла" производњу струје 
спроводи минималан број запослених. 
Реформе на погрешан начин 
- У последње две-три године у одржавање производње се улажу веома мала средства тако да 
би се у наредном периоду уз губитак квалификоване радне снаге све то могло негативно 
одразити на стабилност електроенергетског система Србије - каже Љубичић. Према 
његовим речима, основни проблем је у томе што се реструктурирање и реформе у ЕПС-у 
спроводе на погрешан начин и што менаџмент нема праву идеју на који начин треба водити и 
остварити уштеде у предузећу. 
Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду, каже за Данас да је систем 
добровољних отпремнина погрешан метод јер може довести до губитка квалификоване радне 
снаге у предузећу. 
- Добровољни одлазак из предузећа обично користе они који лако могу наћи посао на 
тржишту рада као и радници који су пред пензијом. Одлазак те две категорије запослених 
је огроман финансијски губитак за предузеће. Наиме, на тај начин предузеће може остати 
без великог броја запослених који су и даље способни за рад, што може угрозити његово 
несметано функционисање, а с друге стране губи се и тако што се новац за отпремнине 
даје људима који би и овако за неколико година отишли у пензију - објашњава Арсић. 
Он истиче да се такав систем добровољног одласка са посла негативно одразио и изазвао 
недостатак радне снаге у Србији 2006. године када је отпремнине узео један број запослених у 
просвети и здравству који су посао могли да нађу на другој страни. 
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"Изгубили предузетнички дух, 90-их и радне навике" 
Извор:Танјуг 
 
Београд -- Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да су чланови владе током протеклих 
шест дана на југу Србије пре свега обилазили бизнисмене.  
"Ми смо овде, пре свега, обилазили српске бизнисмене. Наравно да их нема са добрим и 
великим тржиштима. Не заборавите да смо ми шездесетих и седамдесетих изгубили 
предузетнички дух, а деведесетих и радне навике", указао је премијер.  
Он је поновио да је потписивање уговора за изградњу новог погона компаније "Леони" у коме 
ће бити запослено најмање 2.200 људи велики дан за Ниш.  
"Ово је дивна прича и велики дан за један град као што је Ниш који има 29.000 незапослених, 
а решио је у једном дану 2.200 радних места, значи дестина проблема мање. Долази немачка 
компанија коју добро познајемо. Данас је био овде власник из Штутгарта и рекао да 
Србија постаје стратешки партнер Леонија и да је то једна од 32 земаље у 
којима гледају да у будућности још улажу," рекао је Вучић. 
Он је додао и да је од Леонија тражио да отворе још једну фабрику чиме би постали 
највећи страни послодавац у Србији.  
На питање да ли у Србији нема добре идеје за бизнис па морају да долазе страни инвеститори, 
Вучић је рекао да добрих идеја има.  
Вучић је навео да је веома задовољан са протеклих шест дана проведених у Нишу и на југу 
Србије и обећао да ће за три до шест месеци тамо доћи поново, да провери да ли се 
спроводи оно што је договорено. 
"Дали смо инструкције и већ смо почели да одговарамо људима који су доносили цедуљице и 
писма са захтевима. Ниш ће заиста да има Клинички центар крајем марта какав 
Београд може да сања", рекао је Вућић на РТС-у.  
Са друге стране, додао је премијер, "морамо да откочимо то што у Нишу нема довољно кранова 
и дизалица. "Има много тога што треба да исправимо да иде боље", рекао је премијер.  
"Мислим да се код људи појавила нека нова врста самопозудања. Видео сам то 
у Лесковцу, Прокупљу, Куршумлији," рекао је Вучић. 
 

 

 
 

За најбољу луку потребан најбољи купац 
Аутор:З. Делић 
 
Министарство приведе чека да Лука Нови Сад, чији је капитал јавни, уради биланс стања и да 

из пословних књига искњижи земљиште које је обухваћено лучким подручјем и лучком 

инфраструктуром, да би се могао  објавити јавни позив инвеститорима, речено је  „Дневнику” 

пошто је недавно то министарство наговестило да би најбоља српска лука требало да буде на 

продаји крајем године. 
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Поводом те намере, у Министарству истичу да је важно да се нађе најбољи партнер за 
оператера да би се подигли капацитети и пословање предузећа. 
„Још није одређен модел по којем ће се предузеће продати, нити се зна вредност капитала и 
имовине. Лука Нови Сад има  законску обавезу да изради биланс стања и да из пословних 
књига искњижи земљиште које је обухваћено лучким подручјем и лучком инфраструктуром. 
Када то уради, Лука Нови Сад ће коригован попис и процену фер тржишне вредности имовине, 
обавеза и капитала на дан 31. децембра 2015. доставити Министарству, које ће Влади Србије 
упитити предлог модела и методу приватизације имајући у виду вредност капитала предузећа, 
стратешки значај, број запослених и исказано интересовање”, навело је Министарство. 
Влада Србије је још крајем јануара донела закључак по којем је покренула иницијативу за 
приватизацију предузећа, а Министарство привреде објавило позив за прикупљање писама о 
заинтересованости потенцијалних стратешких партнера, чији је рок истекао 30. марта. Тада 
смо писали да се јавило десетак потенцијалних купаца, али су у Министарству привреде сада 
навели да су и после истека рока примили писма о заинтересованости поједних потенцијалних 
инвеститора. 
Директор Луке Нови Сад Александар Милованчев каже да се у предузећу ради социјални 
програм у договору са синдикатом, и да је, између осталог, план да од 155 запослених на 
добровољној основи из предузећа с отпремнином у законским оквирима оде десет до 20 одсто, 
и да купац не може отпуштати две године од тренутка када уђе у посед. 
– То су само предлози који ће важити уколико се усвоји социјални програм – подвлачи 
директор. 
Он истиче да „Лука Нови Сад” ради најбоље у односу на друге у земљи и да новосадској луци по 
претовару није равна ни морска у Бару. 
– И ове године, као и лане, биће претоварено више од милион тона робе – житарица, док 
барска лука годишње претовари око 800.000 тона – навео је Милованчев. 
Географски положај вредан капитал 
Лука Нови Сад има изузетно добар географски положај, што омогућава речни саобраћај у два 
правца Дунавом, на исток и на запад. Удаљена је 300 метара од железничког Коридора 10 и 
3.000 метара од друмско-копненог Коридора 10. Налази се на 1.254. километру леве обале 
Дунава, има акваториј од шест хектара, дубине од четири до десет метара. На кеју дугом 800 
метара могућ је истовремени привез пет пловила. Располаже са 44.000 квадрата затвореног 
складишног простора и 100.000 квадрата отвореног. 

 
 
Штрајк глађу да буде последњи корак 
Аутор:Д. Мл. 
 
Агенција за мирно решавање радних спорова апелује на запослене да незадовољство према 

послодавцу најпре покушају да реше мирним путем, а не одмах штрајком.  Штрајк глађу, којем 

неретко прибегавају незадовољни запослени да би покушали да остваре своја права, није 

законит и представља најштетнији и најрадикалнији вид протеста, истичу у Агенцији. 

Упозоравају и на то да „обичан” штрајк није исплатив ни послодавцу, ни самом штрајкачу јер 
су губици за обе стране велики због обуставе производног процеса, односно изостанка зараде. 
Наиме, 25 радника с инвалидитетом крагујевачког предузећа „Застава Инпро” већ седми дан 
штрајкује глађу, а на тај корак су се одлучили јер им је за август исплаћен само део плате, 
11.000 динара, иако је држава уплатила предузећу 75 одсто од плате сваког радника. 
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Они се, међутим, како је Тањугу потврђено у Агенцији, ради заштите својих права нису 
обратили Агенцији за мирно решавање радних спорова, пред којом је поступак потпуно 
бесплатан, односно пада на терет државе и окончава се у року од 30 дана. 
Уместо преговора у поступку пред Агенцијом, штрајком прете и радници фабрике авиона 
„Утва” из Панчева, док су запослени у правосуђу најавили штрајк за 1. новембар. 
Из Републичке агенције за мирно решавање радних спорова зато апелују да се пре одлуке о 
радикалним потезима синдикати и запослени најпре обрате Агенцији. 
– Наш апел је да се прекине пракса која је у последње време врло честа – да се запослени у 
првом кораку остваривања својих права одлучују на штрајк, или штрајк глађу – рекао је 
зааменик директора Агенције Ивица Лазовић. – Ово је правна држава и треба да прибегну 
легалним токовима остварења права. 
Он је истовремено позвао све незадовољне раднике да своја права код послодавца остваре 
мирним путем уз посредовање миритеља из Агенције, истичући да колективни спор пред 
Агенцијом може покренути и појединац, а не само синдикат. 
– Једна од најважнијих радњи је да штрајк буде законит. Тек на тај начин стичу се услови за 
покретање поступка пред Агенцијом, односно да миритељ из Агенције позове послодавца и да 
се започну преговори о решавању спора – указао је Лазовић. 
Иначе, задатак миритеља из Агенције је да се током преговора залаже за то да Одбор за 
мирење у року од 30 дана донесе препоруку о решењу спорних питања. Уколико стране ту 
препоруку прихвате, закључују Споразум. 
Тај поступак пред Агенцијом је потпуно бесплатан, односно пада на терет државе, без обзира на 
то да ли су стране у спору из државних или приватних предузећа. 
Од протеста до колективног уговора 
У току 2015. године Агенција је посредовала у преговорима за осам штрајкова и 22 поступка 
поводом закључивања, измене, допуне или примене колективног уговора. У првој половини 
2016. године посредовала је у три штајка и четири колективна спора по другом основу. 
 

 

 
 

Потписан уговор за погон фирме "Леони" 
Извор: РТС,Танјуг 
 
У Нишу је потписан уговор за изградњу новог погона комапније "Леони" у којој ће бити 
запослено најмање 2.200 људи, а вредност инвестиције је 22 милиона евра.  
Уговор су потписали министар привреде Горан Кнежевић и директор компаније "Леони" за 
Србију Клеменс Сакс, у присуству премијера Александра Вучића који је поручио да је ово 
велики дан за Ниш и позвао ту компанију да отвори још фабрика у Србији. 
Изразио је очекивање да ће до краја 2018. године посао добити 2.500 људи. 
"Имамо две фабрике које вас сустижу по броју запослених. Ако хоћете да будете први треба да 
отворите још једну", рекао је Вучић и нагласио да ће наставити да врши притисак на немачке 
инвеститоре да улажу у Србију истичући да и они добро послују и зарађују у нашој земљи. 
Оцењује да се Србија показала као поуздан и професионалан партнер. 
Премијер је навео да је влада до сада издвојила 31 милион евра за субвенције "Леонију", али је 
истакао да ће осим нових радних места рад фабрике допринети и повећању нишког буџета кроз 
порезе и доприносе. 
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Рекао је да у Нишу има око 29.000 незапослних и да ће отварањем нове фабрике бити 
запослено 10 одсто људи који су без посла, сто је веома значајно. 
Вучић је најавио да ће камен темељац бити постављен у децембру, а да би у августу идуће 
године фабрика требало да почне да ради. 
Вучић је захвалио немачкој влади, као и компанији "Леони", позивајући их да отворе још 
фабрика у Србији. 
Захвалио је и Саксу на огромној енергији и љубави коју показује према Србији, наводећи да 
народ Србије себе сматра лојалним и да верује да ће умети да искористи поверење немачког 
инвеститора. 
"Што више немачког духа у Србији будемо имали у смислу пословне етике и радног морала 
уверен сам да ће наши резултати бити све бољи", рекао је премијер.  
Додао је и да Србија хоће да развија подједнако све делове земље и да не жели да за нас важи 
пословица "што јужније, то тужније". 
"Желим да вам кажем како смо сарађивали са нашим локалним и националним партнерима у 
Србији. Ја долазим из Немачке, а можда је зачуђујуће ни немачка администрација није 
посебно брза. Мерђутим, како су се развијале ствари како је текла динамика наших припрема, 
просто изненађујуће, али ствари у Србији се тако брзо дешавају што је за похвалу заиста", рекао 
је Клеменс Сакс, директор "Леонија" за Србију. 
Потписивању су присуствовали и немачки амбасадор Аксел Дитман и градоначелник Ниша 
Дарко Булатовић. 
Уговор је потписан за улагање компаније "Леони АГ" у изградњу новог погона у Нишу 
вредности 22 милиона евра. 
За погон у Нишу предвиђено је полагање камена темељца у децембу ове године, а прва фаза 
производње треба да поцне у августу идуће године. 
Компанија "Леони АГ" је један од глобалних лидера у производњи кабловских инсталација за 
аутомобилску индустрију, и у 2015. години запошљавала је око 75.000 радника у 92 производна 
погона. 
Седиште компаније Леони је у Нирнбергу у Немачкој, а послује у више од 32 земље широм 
света. Имала је промет од 4,5 милијарде евра, са профитом од 77,3 милиона евра. 
У Србији послује од 2009. године а имају погоне у Прокупљу и Дољевцу. 

 

Вучић: Запослићемо још 3.000 радника у Лесковцу 
Извор: РТС, Tанјуг, Бета 
 
Премијер Србије Александар Вучић је посетио фабрику опеке и црепа "Младост" у Лесковцу, 
која своје производе пласира на Косову и Метохији, и поручио да Влада подржава домаћа 
предузећа која тамо послују. Шестог дана рада Владе у Нишу, премијер је обишао и фабрику 
"Јура" у Лесковцу, где је истакао да је поносан на то како та фабрика добро и лепо изгледа и да 
их жели више таквих. 
Вучић је у разговору са руководством фабрике "Младост" похвалио пословање тог предузећа и 
истакао да је присуство те фабрике на Косову веома важно.  
"Мислим да су сви задовољни и да се односе према томе као да је фабрика њихова, иако је 
ваша, али као да осећају да је фабрика њихова. Онима који вас критикују слободно реците: 
идите код Вучића, ми радимо свој посао", поручио је Вучић. 
Премијер је руководиоцима рекао и да би фабрика требало да повећава извоз у Бугарску и у 
Албанију. 
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Власник Фабрике "Младост" Момчило Николић је истакао да се заштита на раду, безбедност и 
здравље на раду поштују максимално, по свим законским нормама, а да је просечни лични 
доходак негде око 50.000 динара. 
Фабрика "Младост" је пример успешне приватизације, јер је домаћи инвеститор купио ту 
компанију пре 12 година, и до сада је инвестирано 22 милиона евра. 
Домаћим капиталом је проширен производни простор, обновљене су линије и опрема. 
Црепови, чија је производња повећана пет, а блокова два и по пута, израђују се по свим 
европским стандардима. Запослено је око 300 радника а 45 одсто производње одавде одлази у 
земље региона. 
Власници фабрике су провели премијера кроз све просторије и показали му технологију рада. 
Вучић: Заборавите утопијски социјализам и самоуправљање 
Вучић је посетио и фабрику "Јура" у Лесковцу, у којој је запослено 2.100 радника (до краја 
године биће их 2.700) и разговарао са некима од њих. 
"Разговарао сам овде, видели сте, ја мислим са неколико стотина радника. Готово свакоме сам 
пришао, поздравио се, наравно да није лак посао, али само онај ко озбиљно ради и ко 
одговорно ради може да успе у животу, тако да сам задовољан оним што сам видео. То је та 
'ужасна' фабрика о којој сви причају и ја сам поносан како та фабрика добро и лепо изгледа и 
желим их још више", истакао је Вучић.  
Каже да је са руководством фабрике "Јура" договорио да се запосли још 3.000 радника у том 
граду, јер ће јужнокорејске компаније пребацити своје фабрике у Србију. 
"Ја вас држим за реч да пребаците те фабрике, нећу да говорим одакле, за још 3.000 људи. Ако 
нећете не морате Лесковац, може било који град у Србији, а ми обећавамо да ћемо помоћи", 
рекао је Вучић.  
Премијер је, одговарајући на критике о условима у којима раде запослени у фабрикама страних 
инвеститора, навео да "нигде није видео те чувене пелене". 
"Писали су да овде нема воде, а ја сам на сваком кораку видео воду", рекао је премијер. 
Вучић је навео да Србија има одговорну, озбиљну и стручну радну снагу, да нуди субвенције 
које су боље него у другим земљама и да влада хоће да ради и ради на решењу проблема 
незапослености. 
"И они који се праве много паметни наводећи да је ово нови робовласнички поредак и само 
'трла баба лан по цео дан' – што не нађете бољи посао? Време утопијског социјализма је 
прошло, морамо да се окренемо раду и да престанемо да кукамо", поручио је премијер.   
"Време утопијског социјализма и самоуправљања је прошло, успећемо само радом или нам 
преостаје да кукамо, па да баталимо све" поручио је Вучић.  
Обишао је новоизграђени објекат у којем су магацини за све три фабрике у Србији – у 
Лесковцу, Нишу и Рачи. 
Премијер је рекао да руководиоци "Јуре" нису тражили субвенције државе и да су 27 до 28 
милиона евра субвенција, којима је влада помогла ту компанију, вратили у једној години кроз 
порезе и доприносе. 
Председник Владе се дуго здржао у разговору са радницима, јер су га посебно интересовали 
услови у којима раде. 
Питао је да ли им је напоран посао и добијао одречне одговоре. 
"Да ли стижете све да урадите?", интересовао се Вучић, а радници су му потврдно одговорили. 
Председник владе је на кратко разговарао са три раднице, којима се поверио да "за три године 
не би научио да раде оно што оне раде". 
"Ма није тешко, научили бисте", охрабриле су га раднице. 
Вучић је радницима поручио: "Алал вам вера, честитам вам како радите!" 
Радницу Ивану Ристић је премијер питао да ли јој је тешко, колико чланова породице ради и да 
ли има децу. 
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"Драго ми је што се премијер интересује за судбину нас појединаца", рекла је она. 
Премијер је рекао и да је од руководства фабрике тражио да отворе још једну фабрику у 
Лесковцу и свима пожелео срећан рад.  
Вучић је рекао да је "Јура" најбоља фабрика и да су власници овде најзадовољнији радницима.  
"Био је план да 'Јура' у Србији запосли 4.000 људи, а сада већ ради 6.400. У Лесковцу ће до 
краја ове године бити запослено још 700 људи", додао је Вучић. 
Вучића су у фабрици дочекали директор "Јуре" за Европу Ким Јун Бе и заменик директора за 
Србију Јанг Ву Нам. 
Јанг Ву Нам каже да у четири фабрике запошљавају 6.400 људи, а да у овој години очекују обрт 
од 120 милиона евра.  
"Јура" производи електоринсталације за јужнокорејске аутомобиле "кија" и "хјундаји".  
"Лесковац ће добити колектор и новац за уређење трга"  
Премијера је испред фабрике сачекао и велики број грађана, и у Горње Крајинце га испратио 
аплаузом. 
Вучић се обратио окупљеним грађанима испред фабрике и најавио да ће Лесковац добити 50 
милиона динара за уређење градског трга и још четири милиона евра за изградњу новог 
градског колектора који води до саграђене фабрике за пречишћавање отпадних вода. 
Приметивши да међу окупљенима има пензионера, премијер им је поручио да ће веома брзо 
бити обрадовани, што је резултат оствареног раста производње и стабилности, и да ће плате 
полицији, војницима и учитељима бити повећане. 
"Ваше стрпљење и трпељивост су вредели. Ствари постављамо на своје место и немојте да се 
секирате кад видите политичке трзавице. О кандидатима за председника – имамо већ једно 19 
председника, само фали да их прогласимо, а ми ћемо о томе да причамо у априлу, а сада ћемо 
да радимо", закључио је Вучић. 
Премијер је обишао и ПИК Алексинац, наводећи да су тамо направљене изванредна сушара и 
хладњача. 
Вучић: Требају нам индустријски механичари, вариоци, водоинсталатери... 
Председник Владе Србије Александар Вучић је посетио Техничку школу уз Власотинцу, у којој 
је ове школске године први пут уписан образовни профил индустијски механичар, по моделу 
дуалног образовања, и отворена нова радионица. 
Вучић је поручио да је захвалан немачкој влади, која је обезбедила финансијску помоћ да се тај 
профил уведе у школу. 
"Ми то не бисмо успели сами да спроведемо, а овако можемо да учимо", рекао је председник 
Владе Србије.  
Премијер је позвао неколико ученика новоотвореног смера да му се придруже пред камерама и 
поручио: 
"Њих чека посао. Нама људи вашег профила недостају, вариоци, механичари, чак и 
водоинсталатери, и нећемо да увозимо људе, имамо оволико незапослених", рекао је Вучић. 
На профилу индустријског механичара ове године се школује 30 ученика, школа има укупно 
495 ђака на пет смерова: машинство, грађевинарство, електротехника, економија и текстил, а 
текстилна компанија је запослила све матуранте. 
Вучић се поздравио са ученицима и обишао учионице. У кратком разговору са ученицама које 
се баве текстилом, Вучић се распитивао да ли им је тежак наставни програм, а пошто су 
одговориле да није, поручио им је да модели које је видео, а које су оне направиле, "супер 
изгледају, иако се он не разуме у моду". 
Оснивање новог профила подржале су компаније "Елрад", "Грунер", "Младост" и Ливница 
"Витко". 
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"У првом разреду ученици раде у реновираној радионици у оквиру школе, у другом ће два дана 
седмично проводити у некој од кампанија, а у трећем разреду по три дана", рекао је директор 
школе Миливоје Ђорђевић. 
Школу су обишли и немачки амбасадор Аксел Дитман, директор Канцеларије за управљање 
јавним улагањима Марко Благојевић и представници Министарства просвете. 
 

 

 

 
 

Крећу протести у Геоксу, ФАП-у, Јури... 
Пише: Г. Влаовић 
 
Организовањем протеста испред фабрике обуће Геокс у Врању који ће се збити у четвртак 
испред седишта тог предузећа, синдикат "Слога" најављује "врућу синдикалну јесен". 
- Конкретан разлог за протест испред фабрике Геокс је солидарност са радницама које су 
добиле отказ само зато што су се побуниле против шиканирања и мобинга који спроводи 
управа италијанског послодавца. Циљ нам је и охрабривање запослених, јер они имају 
законско право на синдикално удруживање, протест и штрајк када су им права по било ком 
основу угрожена. Спремамо и перформанс којим ћемо симболично указати са чим се све 
суочавају радници у Србији од стране бездушних послодаваца који у потпуности уживају 
подршку актуелне Владе на челу са Александром Вучићем - каже за Данас Жељко 
Веселиновић, председник "Слоге". 
Он додаје да постоје одређене назнаке да ће њихов протест у Врању бити изложен саботажама 
али то их неће поколебати у намери да спроведу до краја оно што су наумили. 
- Већ се прича да нам пословодство Геокса неће дозволити да паркирамо возила којим ћемо 
доћи у Врање испред фабрике јер је то наводно њено власништво. Нема везе, паркираћемо 
негде другде па ћемо пешачити до фабрике то нам није никакав проблем. Иначе, "Слога" не 
организује овај и друге протесте који ће уследити из саморекламеркских разлога већ зато што 
је положај радника у Србији постао неподношљив а једини начин да се то промени су протести 
и штрајкови. Управо због тога смо упутили јавни позив свима онима који осећају неправду на 
својој кожи да нам се сутра прикључе у Врању. Све синдикалне организације, радници, 
надничари, власници малих породичних радњи, незапослени, пензионери, студенти моћи ће 
да нам се придруже и да њихови представници иступе и говоре на скупу. Исто важи и за наше 
партнере из левичарских и омладинских радницима наклоњених организација са којима 
сарађујемо - објашњава Веселиновић. Он истиче да наступ једино неће бити дозвољен 
представницима политичких партија. 
Веселиновић истиче да је протест у Врању само први у низу које "Слога" намерава да одржи. 
- У последњих 15 година се стално најављивало како ће на јесен незадовољни радници изаћи на 
улице и никад од тога ништа није било. "Слога" ће прећи са речи на дела. Следећи скуп 
организујемо већ крајем овог месеца у Прибоју где запослени и даље воде огорчену борбу за 
опстанак ФАП-а. Након тога идемо да протестујемо испред фабрике Јуре у Нишу или Лесковцу 
где раднике понижавају на разне начине. - закључује Веселиновић. 
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Најмом апотека до заосталих плата 
Пише: Д. Ераковић 
 
Апотекарска установа „Шабац“ дугује око 200 милиона динара, а решење овог проблема се не 
назире.  
На седници Градске скупштине одборници СНС критиковали су локалну власт зашто раније 
није предузела мере да се спречи нагомилавање дугова, јер то траје годинама. Такође је 
замерено локалној власти што су за директорску функцију предлагали и доводили неадекватне 
кадрове и да нико од директора није сносио одговорност за лоше пословање. Критиковали су и 
превисоку цену за ангажовање консултантске фирме која је анализирала стање и предложила 
да се пословни простор изнајми приватним апотекама, а за то је плаћено 3,6 милиона динара. 
Градоначелник Шапца Небојша Зеленовић, који је претходну функцију обављао као директор 
републичке филијале здравственог осигурања, указао је да су проблеми у овој области 
системски. Губици јавног апотекарског сектора у Србији износе око десет милијарди динара, и 
о томе јавност мало зна. Међутим, апотеке у јавном сектору имале су ограничену маржу и 
обавезу јавне набавке, док су се приватне апотеке понашале према тржишним условима. У 
Шапцу, иначе, има 76 приватних апотека и оне су несумњиво биле у повлашћенијем положају 
на тржишту. 
Важно је да се нађе решење за око деведесет запослених у овој установи који месецима не 
примају плату. Изнајмљивањем пословног простора, а јавне апотеке имају најбоље локације у 
граду, решило би се и питање запослених у овој установи. С друге стране Град Шабац јесте 
оснивач ове установе, али нема законских могућности да издвоји средства за санирање 
дуговања. Уједно апотекарска установа и ЈУП „План“ су једине јавне установе и предузећа које 
су направиле губитке.  

 

Вучић: Преселити погоне у Лесковац 
Пише: Фонет 
 
Премијер Србије Александар Вучић данас је приликом обиласка погона Јуре у Лесковцу рекао 
да је то најбоља фабрика у систему и да би друга, која се прави такође у том граду, требало да 
запосли још 700 људи. 
По тврдњама наших пријатеља из Јужне Кореје фабрика у Лесковцу је најбоља, а Јура има још 
два погона у Нишу и један у Рачи. План је био да се запосли укупно 4.000 људи, а запослено је 
6.400, рекао је Вучић. 
Он је додао да је јужнокорејским привредницима изнео захтев да преселе своје фабрике из 
других земаља у Србију. 
Тражио сам да из других земаља преместе неке своје фабрике овде и да још 3.000 људи добије 
посао. Ако им се свиђа може и Лесковац или било који друго место, казао је Вучић. 
Он је истакао да Јура за нову фабрику није тражила субвенције државе. 
Ми смо им до сада помогли субвенцијама од 28 милиона евра, што смо у једној години вратили 
кроз порезе и доприносе, а да не причамо о платама запослених, рекао је Вучић. 
Обилазећи погон Јуре премијер се поздављао са радницама и разговарао са њима. 
Наравно да није лак посао, али само онај ко озбиљно и одговорно ради може да успе у животу. 
Ја сам задовољан оним што сам видео, то је та ужасна фабрика о којој сви у Србији причају, а ја 
сам поносан како она изгледа, рекао је Вучић. 
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На питање шта Србија може да понуди боље од других земаља, како би Јужнокорејци одлучили 
да фабрике из других земаља пребаце овде, Вучић је одговорио да нудимо дисциплиновану, 
одговорну и озбиљну радну снагу, која их не кошта више. 
Нудимо добре субвенције, верујем да су боље него у другим земљама, зато што хоћемо да 
решимо проблем незапослености, истакао је Вучић и додао када у једном граду, или у читавом 
региону, има толико незапослених, као што је то на југу Србије, онда морате прво мора са тим 
да се избори. 
Када будете имали по два или три запослена члана породице, људи могу да преживе, без 
обзира што та примања нису висока. Смањујемо незапосленост у целој Србији и успећемо у 
томе, али нам је потребна подршка инвеститора, објаснио је он. 
Према речима премијера, Јура не може да ради овде ако ћемо ми све време да говоримо против 
ње. 
Они које се праве паметни па кажу „страшно, страшно, нови робовласнички поредак“, нека 
дођу и питају ове људе хоће ли да остану без посла. Ако сте много паметни да им нађете бољи 
посао, нађите им, поручио је премијер. 
Он је указао да је прошло време утопијског соицјализма и самоуправљања. 
Најлакше је да се говори како је страшно, како су лоши услови. Нигде нисам видео те чувене 
пелене о којима сте причали, а то су били главни наслови, а не то да је запослено 6.400 људи, 
рекао је Вучић. 
Он је нагласио да запослени могу да добију само оно што су зарадили и да не можемо имати 
плате као у Немачкој. 
На питање да ли ће министри када напусте југ Србије урадити нешто, или ће поново 
заборавити на југ, како је то увек било, Вучић је одговорио питањем: "да ли сте све премијере 
од деведесетих година до сада видели толико пута на југу Србије као мене"? 
Не могу од министара да тражим оно што тражим од себе. Они имају породице, имам и ја, али 
сам ја дисциплинован. Неки људи не могу без каде, поговтово не жене, неки су једва чекали да 
оду у Београд, неки су се преселили у хотел и све то разумем, казао је Вучић. 
Важно је, додао је, какав ће резултат да испоруче, а ја мислим да ће он бити добар. Ма колико 
да је тешко ствари иду на боље и тако ћемо да наставимо. Важно је да се боримо и да радимо. 
На питање да прокоментарише жалбе радника да се у Јури лако остаје без посла након истека 
уговора на одређено, због боловања или болести детета, Вучић је одговорио да све уочене 
неправилности треба да се пријаве инспектору. 
Све ће то регулисати тржиште и Закон о раду. Ја сам за тржите и за то да људи могу да изабару 
боље. Ако им се ја не свиђам, нека изаберну неког другог, поручио је премијер. 
Окупљеним градјанима испред капије фабрике „Јура“ рекао је да ће пензионери веома брзо 
бити обрадовани, онолико колико можемо, у складу са могућностима. 
Учитељи и наставници, полицајци и војници биће обрадовани повећањем плата, и то не 
безначајним, рекао је Вучић. 
Он је пре тога посетио Фабрику црепа „Младост“ у Лесковцу.  

 
Стечени услови за поништење приватизације РТК 
Пише: З. Р.  
 
Власник Радио телевизије Крагујевац, бизнисмен из Крушевца Радиоца Милосављевић, није у 
задатом року, који је, према купродајном уговору истекао средином прошле недеље, у набавку 
опреме за ту медијску кућу инвестирао предвидјених 150.000 евра, чиме су се, како тврди 
руководство Синдиката УГС Независност у РТК, стекли услови за поништење приватизације 
фирме. 
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- Милосављевић је, колико нам је познато, од 13. октобра прошле године до сада, у РТК унео 
нешто старе опреме која не вреди више од десетак хиљада евра. У набавку нове опреме није, 
медјут им, уложио ни један евро, чиме је прекршио ону одредбу из купродајног уговора према 
кпјој је био обавезан да у нашу медијску кућу инвестира 150.000 евра. Синдикат је, због тога, 
пре неколико дана затражио од надлежних у Министарству привреде тревизију тог уговора, 
али од њих још увек нисмо добили никакав одговор, рекао је нашем листу председник огранка 
УГС Независност у РТК Горан Антонијевић. 
Иастакао је, притом, да је та синдикална организација позвала запослене у РТК да, почетком 
ове седмице, због четири заостале зараде, ступе, најпре у штрајк упозорења, а потом да, у 
зависности од развоја ситуације, тотално обуставе рад. 
У Синдикату УГС Независност кажу да се до средине прошле недеље, што је био рок за 
окончање изјашњавања, за добровољни одлазак из РТК, уз отпремнине од по 200 евра по 
години радног стажа, пријавило око 30 од укупно 67 преосталих радника те медијске куће. 
Додатни рок за пријаву истекао је јуче. 
  

 
Угрожено здравље штрајкача предузећа Застава ИНПРО 
Пише: ФоНет 
 
Савез самосталних синдиката Србије позвао је надлежне органе да хитно реше проблем 
запослених инвалида у крагујевачком предузећу "Застава ИНПРО", који већ осми дан 
штрајкују глађу.  
У писму упућеном министрима привреде и рада и јавности СССС је упозорио на све лошије 
здравствено стање штрајкача и изразио забринутост због чињенице да још нема никакве 
реакције власти, нити наговештаја да би њихови захтеви ускоро могли бити решени. 
Иако се ради о инвалидима друге и треће категорије, који имају легитимне захтеве везане за 
исплату заосталих зарада, накнада за превоз и јубиларних награда, као и преиспитивање 
приватизације дела имовине њиховог предузећа, нико не жели да их прими и са њима 
разговара. 
Синдикат је апеловао на надлежне државне органе да хитно почну преговоре са штрајкачким 
одбором, јер су радницима угрожени животи и трагичне последице неће моћи да се исправе.  
  
 

 
 

 
 

Немачки "Леони" у Нишу гради трећу фабрику у Србији  
Аутор:Д. А.  
 
После Прокупља и Малошишта компанија "Леони", која се бави производњом каблова за 
аутомобилску индустрију, одлучила је да своје капацитете прошири у Нишу 
ПОСЛЕ Прокупља и Малошишта компанија "Леони", која се бави производњом каблова за 
аутомобилску индустрију, одлучила је да своје капацитете прошири у Нишу. Уговор о изградњи 
нове фарбике потписали су данас министар привреде Горан Кнежевић и директор немачке 
компаније Клеменс Сакс. 
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Инвестиција је вредна 20 милиона евра, а нова фабрика градиће се у Западној индустријској 
зони. Почетак изградње фабрике на површини од 22 хиљаде квадрата предвиђен је за 
децембар ове године, а прва фаза производње почеће осам месеци касније. У фабрици ће се до 
2019. године запослити две хиљаде радника. Немачки инвеститори похвалили су ажурност 
српске администрације и напоре Владе Србије да привуче инвеститоре. 
Иначе, Влада је до сада овог инвеститора, који у Србији упошљава 4.500 радника, 
субвенционисала са 31 милионом евра. 
- Очекујем да у Србији отворе и четврту фабрику и на томе ћу инсистирати, казао је премијер 
Александар Вучић, док је министар привреде Горан Кнежевић поновио да ће обезбедити седам 
хиљада радних места у наредном периоду у Нишу. 
 

ВУЧИЋ У ЈУРИ: Нигде нисам видео чувене пелене о којима су сви 
писали  
Аутор:И. Митић 
 
Премијер Вучић постигао договор да јужнокорејска "Јура" у Лесковац пресели још једну од 
својих фабрика. Претходне субвенције од 28 милиона евра вратили за годину 
ЈУЖНОКОРЕЈСКА компанија "Јура", која у Рачи, Нишу и Лесковцу запошљава 6.400 људи, 
преселиће у Србију још једну од својих фабрика каблова за ауто-индустрију и отворити 
додатних 3.000 радних места. Ово је резултат договора који је са менаџментом компаније 
постигао премијер Србије Александар Вучић у непосредном разговору пред новинарима. 
Он је нагласио да "Јура" за последњу инвестицију у Лесковцу, где ће до краја године посао 
добити још 700 људи, није тражила субвенције, а да је ранијих 28 милиона евра вратила 
држави за годину дана, кроз порезе и доприносе. 
- Нудимо дисциплиновану и одговорну радну снагу и добре субвенције, боље него други, јер 
хоћемо да решимо проблем незапослености, али то није могуће ако се о инвеститорима говори 
ружно, а да се за то нема аргумената. Писали су о пеленама, а ја их нигде нисам видео. Писали 
су како нема воде, а флашице стоје поред сваког радника. Питајте људе који раде овде хоће ли 
им бити боље ако буду остали без посла - истакао је премијер Вучић уз оцену да је задовољан 
оним што је затекао. 
Разговарао је и са радницима који су му поручили да посао није тежак, да се брзо учи и да им 
значи, јер тако обезбеђују егзистенцију за своје породице. Премијера је пред фабричком халом 
дочекало више од 1.500 грађана којима је поручио да ће Влада Србије са четири милиона евра 
финансирати изградњу новог градског колектора, а да ће још око 400.000 евра издвојити за 
уређење фасада центра града. 
- Веома брзо на већа примања могу да рачунају пензионери и запослени у јавном сектору - 
учитељи, полицајци, војници и сви остали. Биће повећање и то не безначајно - рекао је 
премијер Вучић који је обишао и газдинставо лесковачког повртара Ивана Костића из Горњег 
Крајинца. 
У фабрици грађевинског материјала "Младост" менаџмент му је такође најавио ширење 
производње и даља улагања. 
- Купили су ПИК Алексинац. Направили хладњачу, сушару и радиће на преради воћа и поврћа 
- објаснио је премијер Вучић.  
НЕПИСМЕНИ 
Вучић је изјавио да ни поједини министри и потпредседници Владе нису разумели суштину 
кредита од око милијарду долара који ћемо узети од Фонда за развој Абу Дабија, а да тај потез 
критикују само неписмени, јер се ради о средствима добијеним по најповољнијим условима. 
Биће коришћена за реструктурирање дуга, спречавање губитака на курсним разликама... 
 



16 

 

Лекари најављују штрајк  
 
Синдикати незадовољни стањем у здравству. Организоваће 4. новембра протест испред зграде 
Владе уколико не добију гаранције да ће постојећи закони коначно бити примењени 
Синдикат лекара и фармацеута организоваће 4. новембра протест испред зграде Владе уколико 
их премијер Србије до тада не прими и не добију гаранције да ће постојећи закони коначно 
бити примењени како би се ситуација у здравству поправила и грађанима обезбедила боља 
здравствена заштита - најавио је председник Синдиката Раде Панић: 
- Синдикат ће тражити и да се обезбеди довољан број лекара за адекватно пружање 
здравствене заштите, јер су лекари преоптерећени, али и повећање плата како хигијеничарка у 
ЕПС-у не би имала већу плату од лекара специјалисте. У здравству има 12.000 
административних радника и њихов број би требало смањити, а број лекара, медицинских 
техничара, хигијеничара повећати за 10 одсто.  
 
 

Вучић: Недостају нам механичари, вариоци и водоинсталатери  
Аутор:И. МИЋЕВИЋ 
 
Премијер и амбасадор немачке на отварању школске радионице вредне 100.000 евра, у оквиру 
пројекта кооперативног образовања. Вучић: Србији потребни мајстори, тржиште тражи 
вариоце, керамичаре... 
ТЕХНИЧКА школа у Власотинцу данас је добила нову радионицу, вредну 100.000 евра. У њој 
ће практична знања стицати ученици који се, у оквиру пројекта кооперативног образовања, 
школују за индустријске механичаре. Ово је прва генерација ђака која ће праксу, осим у школи, 
имати и у компанијама које су помогле да се отвори радионица. 
Реч је о пројекту реализованом у оквиру српско-немачке иницијативе за раст и запошљавање, у 
чијем спровођењу је учествовао ГИЗ, немачка организација за међународну сарадњу. Учествује 
и Општина Власотинце, а важни партнери су и компаније - "Грунер", "Елрад", "Елрад ВС", ИГМ 
"Младост" и СЛР "Витко" - у којима ће ученици имати праксу, а најбољи и шансу да се запосле. 
Отварању су присуствовали и амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман и премијер 
Александар Вучић, који је захвалио немачкој влади на помоћи и сарадњи. 
- Ови дечаци ће одмах моћи да се запосле, и то је велика ствар - оценио је Вучић. 
Он је додао и да су Србији потребни мајстори, занатлије свих профила, јер на тржишту постоји 
потреба за вариоцима, керамичарима, водоинсталатерима... 
Школа у Власотинцу је међу 16 стручних школа у којима се развија кооперативно образовање, 
по моделу дуалног образовања. 
КРЕЧИО И ДИРЕКТОР ЦЕО колектив Техничке школе сређивао је радионицу и тако су, 
кажу, уштедели милион динара. Од домара, преко наставника и ученика, до директора, заједно 
су мењали кров, глетовали зидове, кречили, правили дрвене столове за радионицу. 
- На овај нови образовни профил, индустријског механичара, уписано је 30 ученика, а 
интересовање је било и веће - каже директор школе Миливоје Ђорђевић. - Ученици ће прве 
године праксу имати у новој радионици, један дан недељно. У другом разреду пракса ће бити у 
пет партнерских компанија, и то два дана у недељи. У трећем разреду имаће три дана праксе, а 
два дана теоријске наставе. Када заврше школу, они ће бити мајстори спремни за рад. Током 
другог и трећег разреда добијаће и ступендију од 5.500 динара месечно, а родитељи потписују 
уговоре директно са фирмама. 
У клупама, међу 30 ученика који уче за мајсторе који ће за три година бити спремни да 
одржавају фабричке машине, седе и Владица Јовић и Душан Анђелковић. Ови ученици првог 
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разреда кажу да су се одлучили за овај смер баш зато што ће моћи да "испеку занат", успут 
добију стипендију, а имају и шансу да одмах после школе почну да раде.  
 
 

 

 
 
 

"РАДИМ ДА БИХ СТУДИРАО" Стотину студената протестује због 
високих цена на Новосадском универзитету  
Аутор:С. Аничић  

 

"Знање није роба", "Радим да бих студирао", само су неки од траспарената које су новосадски 
студенти данас носили на протесту одржаном у Универзитетском кампусу на ком су захтевали 
да факултети престану са додатном наплатом редовних услуга и трошкова. 
Око сто студената окупило се између Правног и Факултетра техничких наука, а након тога су се 
са транспарентима упутили ка Филозофском факултету где је одржан збор студената 
Универзитета у Новом Саду. 
На збору студенти тренутно расправљају о даљим активностима и даљем начину борбе за 
остваривање њихових циљева. 
Будућим академцима је за годину студирања у просеку потребно 8.000 динара, иако се сви 
школују о трошку државе. 
На скоро свим факултетима будућим академцима је само за упис потребно око 5.000 динара. 
Након тога их очекују овере семестра које коштају од 1.000 до 2.300, а пријаве испита од 176 до 
500 динара. 
Управо због високих цена Студентски покрет Нови Сад је покренуо петицију којом су најпре 
захтевали од управа факултета да престану са додатном наплатом редовних услуга и трошкова 
студирања, што није учињено па су се студенти одлучили за протест. 
Савет Универзитета у Новом Саду, на предлог Сената, на седници одржаној 27. фебруара 2015. 
године донео је одлуку да у редовне услуге које високошколска установа пружа спадају најмање 
једна пријава испита и услуге административно - стручних служби у вези са функционисањем 
факултета. 
Дакле, како заључују у Студентском покрету ове услуге факултети не смеју додатно 
наплаћивати. 
У Студентском покрету се залажу за укидање додатних трошкова: уписа у наредну годину, 
плаћања пријаве пријемног испита, овере семестра, пријаве испита, административних 
трошкова, услуга библиотеке и читаонице, трошкова израде радова, издавања потврда, 
диплома, издавања докумената, као и свих осталих трошкова које факултети наплаћују без 
основа. 
Траже потпуну транспарентност у раду факултета, ажурно објављивање финансијских 
извештаја доступних јавности, те јасно наведене приходе и расходе и биланс стања. 
Такође и спречавање и санкционисање било какве врсте непотизма, те поштовање услова 
конкурса при запошљавању младих истраживача, асистената и додатног наставног кадра. 
Најавили нови протест 
Студенти су након данашњег Збора у амфитеатру Филозофског факултета одлучили да 
организују још један протест о ком ће јавност бити обавештена. Како сазнајемо у Студентском 
покрету након протеста биће одржан и збор студената али на неком од других факулета, јер се 
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како кажу студенти проблеми због којих протестују односе и на друге факултете Новосадског 
универзитета. 

 

"Блицу" потврђено: "Планинка" заинтересована за преузимање 
Куршумлијске бање  
Аутор:Наташа Латковић   

 

АД "Планинка", чији је заступник председник Општинског одбора СНС у Куршумлији Радован 
Раичевић, заинтересовано је за преузимање Куршумлијске бање, потврдио је "Блицу" Расим 
Љајић, министар туризма. 
Бања, која већ 10 година не ради, у кратком року могла би поново да стане на ноге. Како наводи 
Љајић, није реч о класичној продаји, већ о пројекту јавног и приватног партнертства, у којем би 
и држава преузела део обавеза на себе. 
- То значи, да би држава направила путеве, инфраструктуру,стазе и спортске терене, док би 
"Планинка" била задужена за све остало - каже он. 
На исти начин, "Планинка" је на челу са Раичевићем већ преузела Пролом и Луковску бању и 
то је, према речима министра туризма, био успешан начин приватизације. 
- Циљ државе је да се активирају сви потенцијали, не само у области бањског, већ туризма у 
целини, као важног сектора привреде Србије - наводи он. 
Радован Раичевић је генерални директор "Планинке", а осим Пролом и Луковске бање, у 
власништву има и "Пролом воду", а управља и светским чудом природе Ђавоља варош. 
Својевремено је био на "Блицовој" листи 300 најмоћнијих људи у Србији, незванично је 
навођен као један од најмоћнијих људи на југу земље. 
Није му стран ни политички ангажман. Председник је Општинског одбора СНС-а у 
Куршумлији, био је на челу окружног и одборник у општини Куршумлија, а две године провео 
је и као посланик у Скупштини Србије. Раније је био члан СПС. 
Својевремено је изјављивао да је помагао све политичке опције које су на власти, али не да би 
им се додворавао. 
- Као економиста сматрам да компаније морају да сарађују са властима. За 20 година нисам 
имао проблем са републичким, без обзира о којој влади је било реч. Имао сам проблема на 
локалу - изјавио је Раичевић раније за "Политику". 

 

Вучић: Уговор са "Леонијем" велики дан за Ниш , посао за 2.200 људи  
Извор:Танјуг, Бета 

  

Премијер Александар Вучић изјавио је данас у Нишу после потписивања уговора о градњи 
погона комапније "Леони" у Нишу да је ово велики дан за тај град, јер ће посао у наредном 
периоду добити 2.500 људи. 
Вучић је захвалио немачкој влади, као и компанији "Леони", позивајући их да отворе јос 
фабрика у Србији. 
Вучић је рекао да је влада до сада издвојила 31 милион евра за субвенције "Леонију", али је 
истакао да ће осим нових радних места рад фабрике допринети и повећању нишког буџета кроз 
порезе и доприносе. 



19 

 

Премијер је рекао да у Нишу има око 29.000 незапослних и да ће отварањем нове фабрике 
бити запослено 10 одсто људи који су без посла, што је веома значајно. 
Вучић је најавио да ће камен темељац бити постављен у децембру, а да би у августу идуће 
године фабрика требало да почне да ради. Према његовим речима, са Леонијем је договорено 
да буде запослено најмање 2.200 људи, а изразио је уверење да ће посао добити 2.500 људи до 
краја 2018. године. 
Леони у Србији послује од 2009. године и има погоне у Прокупљу и Дољевцу. 
Та компанија је 2015. године запошљавала око 75.000 радника у 92 производна погона из 32 
земље и имала промет од 4,5 милијарде евра, са профитом од 77,3 милиона евра. 
- Што више немачког духа у Србији будемо имали у смислу пословне етике и радног морала 
уверен сам да ће наши резултати бити све бољи - рекао је премијер. 
Он је додао и да Србија хоће да развија подједнако све делове земље и да не жели да за нас 
важи пословица "што јужније, то тужније". 
Потписивању су присуствовали и немачки амбасадор Аксел Дитман и градоначелник Ниша 
Дарко Булатовић. 
Уговор је потписан за улагање компаније „ Леони АГ" у изградњу новог погона у Нишу 
вредности 22 милиона евра. 

 

ПОНОСАН Вучић у "Јури": То је та ужасна фабрика, а ја нигде нисам 
видео ЧУВЕНЕ ПЕЛЕНЕ  
Извор:Танјуг, Бета 

  

Председник Владе Србије Александар Вучић обишао је данас фабрику "Јура" у Лесковцу, у којој 
је запослено 2.100 радника и разговарао са некима од њих. "То је та ужасна фабрика о којој сви 
причају у Србији, ја сам поносан како та фабрика изгледа", поручио је премијер. 
Он је рекао да је задовољан оним што је видео. 
"Очекујемо даљи наставак сарадње са Јуром, запошљавање још људи, али и позивнице за 
јужнокорејске компаније", рекао је Вучић. 
Он је изјавио да је са руководством "Јура" у Лесковцу договорио запошљавање још 3.000 
радника у том граду, јер ће јужнокорејске компаније пребацити своје фабрике у Србију. 
"Ово је најбоља фабрика и овде су власници најзадовољнији радницима. Био је план да 'Јура' у 
Србији запосли 4.000, а сада већ ради 6.400. У Лесковцу се до краја ове године бити запослено 
још 700 људи", додао је Вучић. 
"Нудимо квалификовану и одговорну радну снагу и добре субвенције, бољу него у другим 
земљама", рекао је Вучић упитан шта то Србија пружа инвеститорима боље од других земаља. 
Премијер је раднике питао да ли им је напоран посао и добио одречан одговор. 
"Да ли стижете све да урадите", интересовао се Вучић, а радници су му потврдно одговорили. 
Председник владе је на кратко разговарао са три раднице, којима се поверио да "за три године 
не би научио да раде оно што оне раде". 
"Ма није тешко, научили бисте", охрабриле су га раднице. 
Вучић је радницима поручио: "Алал вам вера, честитам вам како радите". 
Он је рекао и да је од руководства фабрике тражио да отворе још једну у Лесковцу и свима 
пожелео срећан рад. 
"Нигде нисам видео чувене пелене"  
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Извештач Тањуг са лица места јавио је да је премијер корејским руководиоцима хвалио 
раднике и нагласио да тако вредних и марљивих, као што су у Лесковцу и Србији, нема нигде у 
свету. 
Вучић је касније, у разговору са новинарима, рекао да се сусрео са неколико стотина радника. 
Премијер је рекао да руководиоци "Јуре" нису тражили субвенције државе и да су 27 до 28 
милиона евра субвенција, којима је влада помогла ту компанију, вратили у једној години кроз 
порезе и доприносе. 
Вучић је обишао новоизграђени објекат у којем су магацини за све три фабрике у Србији - у 
Лесковцу, Нишу и Рачи. 
Вучића су у фабрици дочекали директор Јуре за Европу Ким Јун Бе и заменик директора за 
Србију Јанг Ву Нам. Премијера је испред фабрике сачекао велики број градјана, који су га 
испратили аплаузом. 
"Прошло је време утопијског социјализма и самоуправљања"  
Вучић је навео и да сви треба да схвате да је време утопијског социјализма и самоуправљања 
прошло и да о томе говоре они који хоће да нас врате у прошлост. 
Он је, одговарајући на критике о условима у којима раде запослени у фабрикама страних 
инвеститора, навео да "нигде није видео те чувене пелене". 
"О томе говоре они који се боре за прошлост и заостајање Србије у будућности", рекао је 
премијер. 
Вучић је навео да Србија има одговорну, озбиљну и стручну радну снагу, да нуди субвенције 
које су боље него у другим земљама и да влада хоће и ради на решењу проблема 
незапослености. 
"Време утопијског социјализма и самоуправљања је прошло, успећемо само радом или нам 
преостаје да кукамо, па да баталимо све" поручио је Вучић. 
"Мултимилионери најавили кандидатуру за председника, ја не могу с њима да се 
борим"  
Председник Владе је изјавио и да неки од кандидата за председника државе желе Србију да 
"врате у минус" у који су земљу довели 90-их година. 
Он је новинарима током обиласка јужнокорејске фабрике "Јура" рекао да већ сада честита 
свима који су најавили кандидатуру за председничке изборе наредне године и поручио да су 
неки од њих мултимилионери. О томе више читајте у посебној вести. 
Суфицит од 40 милијарди у буџету  
Премијер Александар Вучић изјавио је данас да Србија има суфицит од 40 и више милијарди, и 
најавио да ће дефицит бити не већи од 150 милиона евра, што је шест или седам пута мање од 
оног што се сматрало одличним резултатом. 
Вуцичх је, у изјави након обиласка фабрике Јура у Лесковцу, подсетио да је планирани 
дефицити био милијарду евра и поручио да ће, са свим плаћањем свих старих дугова, дефицит 
бити око 150 милиона евра. 
То је шест или седам пута боље од онога што се сматрало одличним. 
"Идемо добро и не хвали нас случајно ММФ и Светска банка" подвукао је Вучић. 
 

 
 
 
 

http://www.blic.rs/vesti/politika/multimilioneri-najavili-kandidaturu-za-predsednika-ja-ne-mogu-s-njima-da-se-borim/nn80rh7
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СССС тражи од државе да реши проблем радника Заставе ИНПРО 
Извор: Бета  

 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) позвао је надлежне да хитно реше проблем 
запослених инвалида у крагујевачком предузећу Застава ИНПРО, који осми дан штрајкују 
глађу. 
Тај синдикат је у писму упућеном министрима привреде и рада упозорио на све лошије 
здравствено стање штрајкача и изразио забринутост због тога што још нема никакве реакције 
власти, нити наговештаја да би њихови захтеви ускоро могли бити решени. 
"Иако се ради о инвалидима друге и треће категорије, који имају легитимне захтеве, везане за 
исплату заосталих зарада, накнада за превоз и јубиларних награда, као и преиспитивање 
приватизације дела имовине њиховог предузећа, нико не жели да их прими и са њима 
разговара", навео је СССС. 
Од државних органа је затражено да хитно почну преговоре са Штрајкачким одбором Застава 
ИНПРО, јер су, како упозорава синдикат, радницима угрожени животи и трагичне последице 
неће моћи да буду исправљене. 
У Застави ИНПРО је 11. октобра штрајк глађу почело 28 инвалида рада, од укупно 132 
запослених у том предузећу. 
Они штрајкују због неисплаћених зарада, противећи се најави проглашавања технолошког 
вишка. 
Радници сумњају и у малверзације руководства, а један од захтева била је и смена директора 
Бранка Вељовића који је саопштио да је поднео оставку на то место из, како је навео, моралних 
разлога. 
Неколико радника одустало је од штрајка глађу због тешког здравственог стања. 
 

 

Вучић: Биће повећања плата, и то не безначајног 
Извор:Бета 

  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је у Лесковцу да ће пензионери бити "обрадовани 
веома брзо, онолико колико је у складу са могућностима". "Што се тиче плата у јавном сектору 
биће повећања и то не безначајног", рекао је Вучић. 
Премијер је изјавио да Влада Србије подржава домаћа предузећа која послују на Косову и 
Метохији оценивши да је њихово присуство на тој територији веома важно. 
Током посете фабрици "Младост" у Лесковцу, која своје производе продаје на Косову и 
Метохији, Вучић је похвалио пословање те фирме и додао да та фабрика треба да повећа извоз 
у Бугарску и Албанију. 
У саопштењу на сајту Владе Србије је наведено да је фабрика "Младост" пример успешне 
приватизације, јер је домаћи инвеститор купио ту компанију пре 12 година, а до сада уложио 22 
милиона евра. 
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Посао за још 3.000 људи у Јури 

Вучић је изјавио да је са руководством фабрике "Јура" у Лесковцу договорио запошљавање још 
3.000 радника у том граду, јер ће јужнокорејске компаније пребацити своје фабрике у Србију. 
"Нудимо квалификовану и одговорну радну снагу и добре субвенције, бољу него у другим 
земљама", рекао је Вучић упитан шта то Србија пружа инвеститорима боље од других земаља. 
Вучић је о писањима неких медија о "Јури" рекао "Ево то је та ужасна фабрика у Србији о којој 
сви причају, а ја сам поносан како она изгледа". 
"Писали су да овде нема воде, а ја сам на сваком кораку видео воду, а нисам ни видео чувене 
пелене о којима су сви писали", казао је он и упитао "оне који критикују на телевизијама зашто 
им они не нађу бољи посао". 
Вучић је у "Јури" обишао новосаграђени погон за који јужнокорејске компаније нису тражиле 
субвенције владе, а потом је у старом погону у ком се налази производња разговарао са 
радницима и казао да је веома задовољан оним што је видео. 
"Ово је најбоља фабрика и овде су власници најзадовољнији радницима. Био је план да 'Јура' у 
Србији запосли 4.000, а сада већ ради 6.400. У Лесковцу се до краја ове године бити запослено 
још 700 људи", додао је Вучић. 

 

Подстицаји из буџета за изградњу фабрике Леони у Нишу 
Извор:Бета  

 

Министар привреде Србије Горан Кнежевић потписао је уговор о подстицајима из буџета 
компанији Леони за изградњу погона у Нишу у којем ће производити аутокаблове и запослити 
2.200 радника.  
У нишку фабрику Леони је уложио 22 милиона евра, а Влада Србије је за различите субвенције 
тој компанији дала 31 милион евра. 
Отварању фабрике присуствовао је премијер Србије Александар Вучић који је рекао да очекује 
да Леони у до краја 2018. запосли у Нишу 2.500 радника. То је, како је истакао, важно за Ниш 
који има 29.000 незапослених. 
"Полагање камена темељца је у децембру, а у августу следеће године ће фабрика почети да 
ради", казао је Вучић. 
Додао је да ће Влада Србије подједнако улагати у све делове Србије. 
Леони у Србији послује од 2009. године и има погоне у Прокупљу и Дољевцу. 
Та компанија је 2015. године запошљавала око 75.000 радника у 92 производна погона из 32 
земље и имала промет од 4,5 милијарде евра, са профитом од 77,3 милиона евра.  
Немци задовољни условима пословања у Србији 

Директор Леонија Клеменс Сакс је рекао да је због повољних услова за пословање та компанија 
у Србији отворила више фабрика, што се није дешавало у другим земљама где послује.  
Немачки амбасадор Аксел Дитман је казао да су и друге немачке компаније задовољне 
условима пословања у Србији и да се нада новим инвестицијама.  
Додао је да су немачки привредници препознали позитивне реформе у Србији које утичу на 
побољшање инвестиционе климе.  
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Радници "Застава Инпро" не прекидају штрајк глађу 
Извор:Танјуг 

 

Запослених 28 инвалида у "Застави Инпро" од 10. октобра штрајкују глађу, унапред су одбили 
социјални програм који им још није понуђен, никакви преговори их не интересују и држе се 
својих захтева, изјавила је данас председник Савеза самосталних синдиката Србије предузећа 
Застава Инпро у Крагујевцу Рајка Јовановић. 
"Ми смо их наговарали да одустану од штрајка. Они су иначе болесни, ровитог су здравља, а 
казали су да ће престати ако директор Бранко Вељовић да оставку. Он је то учинио у петак 
увече. Међутим, они су рекли да им не пада на памет да прекину са штрајком док се он не 
ухапси. Шта је следеће", рекла је Јовановић Тањугу. 
Према њеним речима, данас заседа скупштина предузећа, где ће се разматрати оставка 
директора, а штрајкачи су унапред одбили социјални програм који им још није понуђен, 
никакви преговори их не интересују, држе се својих захтева, а све су болеснији и болеснији. 
"Они су стварно болесни, 28 их је у штрајку, две трећине је стварно болесно- шећер, висок 
притисак", рекла је Јовановић и додала да запослени инвалиди захтевају поштовање стечајног 
права, потписаног протокола са Владом Србије, смену директора Бранка Вељовића и његових 
сарадника и њихову одговорност, преиспитивање пословања и приватизације дела фирме. 
Штрајкачи такође захтевају исплату неисплаћених зарада, превоза, издавања обрачуна, 
исплата јубиларних награда, "повраћај незаконито одбијаног дела новца у износу од 10 одсто 
од зарађеног личног дохотка, као меру штедње, те да радници који су узели социјални програм 
напусте фабрику". 
Међу њиховим захтевима су и преиспитивање издавања инвалидских решења издатих у НСЗ, а 
изричито захтевају "прекид мобинга и дискриминацију инвалида рада", а не пристају да буду 
технолошки вишак и као такви послати на биро, нити прихватају социјални програм под 
досадашњим условима. 
Савез самосталних синдиката Србије позвао је данас надлежне органе да хитно реше проблем 
запослених инвалида у том крагујевачком предузећу и упозоравају на све лошије здравствено 
стање штрајкача. 
СССС изражава забринутост због чињенице да још нема никакве реакције власти, нити 
наговештаја да би њихови захтеви ускоро могли бити решени, иако се ради о инвалидима друге 
и треће категорије, који имају легитимне захтеве. 
"Апелујемо на надлежне државне органе да хитно почну преговоре са Штрајкачким одбором, 
јер су радницима угрожени животи и трагичне последице неће моћи бити исправљене", стоји у 
саопштењу СССС. 
Из Агенције за мирно решавање спорова раније су апеловали на запослене да незадовољство 
према послодавцу најпре покушају да реше мирним путем, уз посредовање Агенције, а не да у 
старту прибегавају штрајку, поготово не штрајку глађу. 
"Штрајк глађу, којем неретко прибегавају незадовољни запослени како би покушали да остваре 
своја права, није законит и представља најштетнији и најрадикалнији вид протеста", рекли су 
Тањугу у Агенцији. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/direktor-zastave-inpro-podneo-ostavku-radnici-nastavljaju-strajk_765496.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/radnici-zastave-inpro-strajkuju-gladju_763902.html
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У "Застави Инпро" од 10. октобра у штрајк глађу ступило је 28 инвалида рада, од 132 
запослених у том предузећу. Директор Бранко Вељовић поднео је оставку на то место из, како 
је навео, моралних разлога, али је група радника наставила штрајк. 
Иначе, на јавни позив за куповину имовине тог предузећа из Крагујевца пре неколико месеци 
стигла је само једна понуда - компаније "Тригано приколице". 
"Тригано прилколице", коју је истоимена француска компанија основала у Србији, обавезала се 
тиме на куповину имовине, односно опреме, вредне око 287.000 евра и преузимања 160 
радника предузећа. 
Половину од укупног броја радника "Заставе ИНПРО", која послује у саставу Групе "Застава 
возила", чине особе с инвалидитетом. 
 

 


