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Перформансом "Пелене су заштитна одећа" против лоших услова у 
Геоксу 
Извор:021.рс 

 

Удружени синдикати Србије Слога извешће перформанс "Пелене су заштитна одећа" у 

четвртак, 20. октобра испред предузећа "Геоx" из Врања у подне. 

Акцију организују као знак подршке радницима Фабрике обуће "Геокс", због лоших услова у 
којима раде. 
"Апелујемо на грађане да нам се придруже, како би сви скупа одбранили част и 
достојанство радника Геокса који су, од стране менаџмента ове фабрике, подвргнути 
најгнуснијим методама експлоатације, претњи, малтретирања и застрашивања", 
најављују организатори акције. 
Подсетимо да се већ дуже време угрожавају права радника у тој фирми, те је последњи случај 
који је доспео до медија када је Габријела Крстић, дипломирани социолог која је осам месеци 
радила у фабрици, добила отказ због јавног обраћања пословодству компаније у вези са 
плаћањем прековременог рада, а да остали радници страхују да би и они могли да добију 
отказе уколико било шта изјаве за медије. 
Инспектори су и тада констатовали да у Геоксу "поштују све стандарде везано за услове рада", о 
чему опширније ОВДЕ. 
  
 

 

 
 

Вучић после 7 дана: Гледао сам како смо пропали 
Извор: Танјуг 
 
Ниш -- Премијер Александар Вучић каже да је Нишу и југу Србије потребно још фабрика, 
инвеститора, много рада, али и времена како би се тај крај опоравио од пропадања.  
"Видео сам и чуо много тога. Чини ми се да би ми било потребно 24 сата да све анализирамо и 
о томе говоримо", истакао је Вучић за Танјуг, сумирајући утиске после седмодневног боравка 
владе у Нишу и обиласка југа Србије. 
Јасно му је, каже, шта влада треба још да уради, где да помогне, у шта да инвестира, али истиче 
да је на њега посебан утисак оставила потреба људи да чују људску реч, да неко са њима 
разговара о њиховом проблему, макар он не може лако да се реши, али да их чују и да са неким 
поделе бригу, за шта локалне самоуправе немају увек слуха.  
Како је рекао, мора се учинити све да се обезбеди посао људима у мањим местима, 
довођењем инвеститора, отварањем погона, развојем пољопривреде, туризма, 
зависно од краја...  
"Верујем да смо вредан народ, али ипак не постижемо довољне резултате и морамо да 

http://www.021.rs/story/Info/Srbija/144207/Radnica-Geoksa-dobila-otkaz-zbog-obracanja-rukovodstvu.html


4 

 

радимо више", понавља премијер.  
Како је рекао, седам дана је "гледао" како нам је држава пропадала.  
Као пример, навео је хотел у Врањској бањи из 1977. године, рађен, "за скупе паре", по угледу на 
дубровачки Ексцелзиор, "што је сумануто", јер није у питању ни слична клима, ни поднебље, 
ни потребе... Слично је и у случају Куршумлијске бање, где је "нестало" 16.000 квадрата и која 
је, потпуно руинирана и запуштена, престала да ради пре десет година.  
"И онда се питате да ли је могуће да тако нешто постоји, а толико гладних и незапослених 
у правом смислу те речи у маленој Куршумлији, од 9.000 људи", приметио је премијер.  
С друге стране, каже, не може се не приметити приватна иницијатива код људи у 
овом крају, попут неких од винарија у Нишавском округу, до феноменалних 
пластеника и могућности предузетништва, уз обезбеђену струју, воду... Он је навео и 
пример појединих села надомак Лесковца, Власотинца, где се зидају нове куће од по 250-300-
400 квадрата, где је "тек од пре две-три године кренуло, да људи виде да просто постоји 
будућност". 
Како је рекао, промене су потребне и у градовима, али и другачији приступ селима, како би 
људи у њима остали. Он је навео да градови морају да имају другачији однос према јавним 
финансијама, али и да су за њихов напредак потребне фабрике, које су некад имали.  
"Изгубили смо фабрике. Ниш је изгубио комплетну индустрију, од електронске, машинске, и 
сада треба полако да се надокнађује. Неће се надокнадити сасвим ни за пет година, али смо 
први пут пали на испод 30.000 незапослених, што је, наравно, армија људи, али, 
верујем да можемо већ за годину дана да паднемо на испод 25.000 и онда би то 
били значајни помаци", рекао је Вучић.  
Довођење инвеститора, нове фабрике, развој индустрије, запошљавање не значе само значајан 
помак у животима тих људи, већ ће бити и више новца за локалне самоуправе, од пореза и 
доприноса, од којих ће моћи да уређују комуналну инфраструктуру, у интересу квалитетнијег 
живота грађана.  
Премијер је навео пример вртића у Топлици, каквих је мало и у Београду, али исто тако и да је 
испред општине у Прокупљу затекао више од 1.000 људи, усред радног дана, што показује да су 
без посла и да очекују да им се реше сви проблеми...  
"Онда вам је јасно да нам је још много времена потребно, још много рада, фабрика...", рекао 
је премијер.  
Има, наравно, и помака, ако се има у виду очекивани завршетак Коридора 10, и источног и 
јужног крака, следеће године.  
Упитан да ли га обесхрабрује или љути када се суочи са великим бројем људи који имају 
проблеме, од којих је добар део решив на локалном нивоу, али ипак решење очекују само од 
њега, те да ли је то знак да институције на локалу не раде, Вучић је навео да локална 
самоуправа много тога и не може да реши.  
"Али, оно што може, а што понегде недостаје, да не кажем свуда, то је да разговарају са 
тим људима, да им кажу 'ово не може'...Разговарајте с људима. Видео сам да понегде и не 
разговарају са људима, просто се негде уздигну у односу на обичног човека...", навео је Вучић. 
Када је био у Житорађи, каже, дошли су сељаци из села Вољчинац, почели су да кукају, да 
плачу, чак да прете председнику општине... Мора се, понавља, разговарати с грађанима, нешто 
саслушати, а нешто решити, обезбедити посао.  
"Иначе, сви ће нам отићи за велике градове, и то овај из Житорађе неће да оде у Прокупље, 
него директно у Ниш или Београд, исто ће да уради овај из Лебана, неће да оде у Лесковац, 
него у Ниш или Београд, из Беле Паланке такође..." ,закључио је премијер.  
На опаску да се у Нишу примећује да грађани имају иницијативу, да је доста услужних 
делатности, локала, онога што не захтева већа улагања, Вучић примећује да се менталитет 
мења...  
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"Посетили смо пекарску производњу у Прокупљу, где су запослена 92 радника, у питању је 
породична компанија. Питали смо их зашто не користе наше субвенције за даље 
запошљавање, кажу - нису знали. Сад смо их обавестили и верујем да ће то да 
користе убудуће", рекао је премијер.  
Верује, каже, да смо ми вредан народ, али не постижемо довољне резултате, морамо да радимо 
више. Како је рекао, и даље ће држава обесхрабривати улазак у јавну администрацију и 
подстицати приватни сектор.  
"То је резултат наших реформи, зато сам био толико данас узбуђен и задовољан када сам 
видео у Власотинцу ону силну децу која су обукла униформе са својих 12,13, 14 година, који су 
спремни да раде, да поправљају аутомобиле, раде у фабрикама, имају будућност, имају 
посао, не секирају се много и не мисле да су мање вредни од оних који мисле да постану 
доктори наука и то је феноменално", додао је.  
Како је рекао, када се види да они без страха, без комплекса улазе у тржишну утакмицу, онда је 
то нека нова вредност.  
"Мислим да је то решење. Није решење у кукњави, није решење у сталном 
ишчекивању да вам држава нешто да, јер држава не може да да више од онога 
што смо зарадили, а још нисмо довољно зарадили", закључио је Вучић. 
 

 
 
“Ја бих волео, али не живимо више у социјализму" 
Извор: Б92  

 
Београд -- Министар за рад Александар Вулин изјавио је да је једини аргумент да ли ће 
примаоци социјалне помоћи радити или не то да ли су здрави или болесни.  
“Није аргумент то није моја стручна спрема, аргумент је да ли сам здрав или нисам здрав”, 
рекао је Вулин за ТВ Пинк на питање да ли је у реду да држава тражи да они који примају 
социјалну помоћ раде И послове који су испод нивоа њихове стручне спреме.  
“Па и сада има много оних који раде испоед своје стручне спреме”, навео је Вулин.  
Он је казао да они који неће да раде не кажу: “Нећу социјалну помоћ испод мог нивоа, него 
кажу нећу да радим испод свог нивоа”.  
Вулин је, следећи аргументацију премијера Србије Александра Вучића, побројао све износе на 
које имају парво примаоци социјалне помоћи и поновио да не види ништа лосе у томе да неко о 
коме држава на тај начин води рачуна, нешто и ради.  
На питање који ће то послови бити, Вулин је навео да ће то договарати национална служба за 
запошљавање и локалне самоуправе. 
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Били трећи у СФРЈ, сад чекали Италијане деценијама 
Извор: Дневник  

 

Врбас -- После више деценија, у општину Врбас стигла је прва гринфлид инвестиција.  
Италијанска компанија „Манифаттуре Сеттентрионали” купила је парцелу у Блоку 100, на којој 
ће градити нове погоне текстилне индустрије.  
Уговор о купопродаји потписали су власник италијанске компаније Ђовани Кавадини и 
председник општине Врбас Милан Глушац.  
 
“Преговори о инвестицији трајали су неколико месеци. Успели смо да убедимо италијанску 
компанију у то да смо управо ми место где треба да инвестирају, иако су у конкуренцији биле и 
друге општине. Реч је о познатој италијанској текстилној компанији у којој ће посао добити 70 
радника, што је за нашу општину веома значајно, а сви производи ће се извозити”, каже он.  
 
Први човек врбаске општине истиче да је долазак страног инвеститора који ће обезбедити 
посао за 70 радника посебно значајан ако се зна да је тај град осамдесетих година био трећи 
град у бившој СФРЈ по привредној снази и активности.  
“Међутим, транзиција и све оно што у чему смо се нашли допринело је томе да Врбас 
привредно осиромаши. Од 2008. до 2012. године општина је остала без 5.500 радних места јер 
је велики део некада јаке индустрије уништен или приватизован”, каће он.  
“То што су радници остали без радних места утицало је на општински буџет јер се у њега слива 
100 милиона динара мање на име доприноса, што се и те како осети. Доласком ових првих 
инвеститора – а очекујемо да их у наредном периоду буде још – и отварањем нових радних 
места, биће добро свима па и локалној самоуправи”, објашњава Глушац.  
Саговорник додаје да локална самоуправа чини све што може да би страни инвеститори, али и 
домаћи, препознали општину Врбас као место у које треба улагати. Недавно је од 
Министарства финансија тражио и да се поново размотри одлука о развијености општина јер је 
по њој Врбас сврстан у развијене локалне самоуправа, што након свих транзиционих губитака 
није.  
“То што смо сврстани у развијене локалне самоуправе онемогућава нам да у већем проценту 
конкуришемо за субвенције и друга средства која припадају општинама ниже развијености. 
Боримо се како знамо и умемо, а предњачимо у израђеним и одобреним пројектима, и разним 
сертификатима које добијамо до конкретних послова. Сертификацијом општине успели смо да 
гарантујемо инвеститорима да им се исплати да улажу у Врбас, да за то постоје сви услови и да 
нема неизвесности нити разлога да оду из њега”, објашњава Глушац.  
Врбас, додаје, много ради на пројектима којима аплицира код Републичке и Покрајинске 
владе, које уважавају специфичности те локалне самоуправе и чине све да грађанима живот 
буде квалитетнији.  

Тражиће и државне субвенције 
Након што је општина потписала купопродајни уговор с италијанском компанијом, покушаће 
да обезбеди државне субвенције за отварање нових радних места. "Општини Врбас би много 
значиле и државне субвенције које се додељују страним инвеститорима који одлуче да уложе 
свој капитал и запосле локалну радну снагу. Након што смо потписали уговор с овом 
италијанском компанијом, обратићемо се ресорном министарству да видимо шта општини 
Врбас припада, односно шта би могла понудити италијанској компанији, и да се у наредном 
периоду водимо с том причом и с другим инвеститорима”, каже Глушац. 
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“Имамо добру сарадњу с државом и Покрајином, и то резултира добијањем одређених пара. 
Преко Канцеларије за енергетску ефикасност добили смо 1,6 милиона швајцарских франака за 
оптимизацију јавних објеката, од Покрајинске владе смо за канализациону мрежу добили 50 
милиона динара и негде око 40 милиона динара од Канцеларије за јавна улагања Републике за 
санацију и адаптацију школе „Петар Петровић Његош“. Та информација нам је стигла . 
Амбасада Турске, с којом општина има добру сарадњу, финансира пројекат изгралишта за децу 
с 8,5 милиона динара. Ништа од тога не бисмо добили да нисмо имали добре пројекте и 
подршку обеју влада”, каже Глушац. 
 

 

 

 
 

Прва страна фабрика у Врбасу после више деценија 
Аутор:Љ. Малешевић 

 

После више деценија, у општину Врбас стигла је прва гринфлид инвестиција. Италијанска 

компанија „Manifatture Settentrionali” купила је парцелу у Блоку 100, на којој ће градити нове 

погоне текстилне индустрије.  

Уговор о купопродаји потписали су власник италијанске компаније Ђовани Кавадини и 
председник општине Врбас Милан Глушац. 
– Преговори о инвестицији трајали су неколико месеци – каже Глушац за „Дневник”. – Успели 

смо да убедимо италијанску компанију у то да смо управо ми место где треба да инвестирају, 

иако су у конкуренцији биле и друге општине. Реч је о познатој италијанској текстилној 

компанији у којој ће посао добити 70 радника, што је за нашу општину веома значајно, а сви 

производи ће се извозити. 

Први човек врбаске општине истиче да је долазак страног инвеститора који ће обезбедити 

посао  за 70 радника посебно значајан ако се зна да је тај град осамдесетих година био трећи 

град у бившој СФРЈ по привредној снази и активности. 

– Међутим, транзиција и све оно што у чему смо се нашли допринело је томе да Врбас 

привредно осиромаши. Од 2008. до 2012. године општина је остала без 5.500 радних места јер 

је велики део некада јаке индустрије уништен или приватизован. То што су радници остали без 

радних места утицало је на општински буyет јер се у њега слива 100 милиона динара мање на 

име доприноса, што се и те како осети. Доласком ових првих инвеститора – а очекујемо да их у 

наредном периоду буде још – и отварањем нових радних места, биће добро свима па и локалној 

самоуправи – објашњава Глушац. 

Наш саговорник додаје да локална самоуправа чини све што може да би страни инвеститори, 

али и домаћи, препознали општину Врбас као место у које треба улагати. Недавно је од 

Министарства финансија тражио и да се поново размотри одлука о развијености општина јер је 

по њој Врбас сврстан у развијене локалне самоуправа, што након свих транзиционих губитака 

није. 
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– То што смо сврстани у развијене локалне самоуправе онемогућава нам да у већем проценту 

конкуришемо за субвенције и друга средства која припадају општинама ниже развијености. 

Боримо се како знамо и умемо, а предњачимо у израђеним и одобреним пројектима, и разним 

сертификатима које добијамо до конкретних послова. Сертификацијом општине успели смо да 

гарантујемо инвеститорима да им се исплати да улажу у Врбас, да за то постоје сви услови и да 

нема неизвесности нити разлога да оду из њега – објашњава Глушац.  

Врбас, додаје, много ради на пројектима којима аплицира код Републичке и Покрајинске 

владе, које уважавају специфичности те локалне самоуправе и чине све да грађанима живот 

буде квалитетнији. 

– Имамо добру сарадњу с државом и Покрајином, и то резултира добијањем одређених пара. 

Преко Канцеларије за енергетску ефикасност добили смо 1,6 милион швајцарских франака за 

оптимизацију јавних објеката, од Покрајинске владе смо за канализациону мрежу добили 50 

милиона динара и негде око 40 милиона динара од Канцеларије за јавна улагања Републике за 

санацију и адаптацију школе „Петар Петровић Његош“. Та информација нам је стигла . 

Амбасада Турске, с којом општина има добру сарадњу, финансира пројекат изгралишта за децу 

с 8,5 милиона динара. Ништа од тога не бисмо добили да нисмо имали добре пројекте и 

подршку обеју влада – каже Глушац. 

Тражиће и државне субвенције 

Након што је општина потписала купопродајни уговор с италијанском компанијом, покушаће 

да обезбеди државне субвенције за отварање нових радних места. 

 – Општини Врбас би много значиле и државне субвенције које се додељују страним 

инвеститорима који одлуче да уложе свој капитал и запосле локалну радну снагу. Након што 

смо потписали уговор с овом италијанском компанијом, обратићемо се ресорном министарству 

да видимо шта општини Врбас припада, односно шта би могла понудити италијанској 

компанији, и да се у наредном периоду водимо с том причом и с другим инвеститорима – каже 

Глушац.   

  

Млади парови немају ни за пелене, половина живи код родитеља 
Аутор:В. Ц. 
 
Сваког двадесетог младог родитеља и даље издржавају баке и деке док личне приходе има тек 

сваки други новопечени родитељ. Седам одсто младих родитеља нема довољно новца ни за 

храну, за њих 40 одсто, кућни буyет није довољан за куповину одеће, а половина се свакодневно 

или веома често ослања на финансијску помоћ родитеља. То су неки од резултата студије 

Института за социолошка истраживања из Београда „Постајање родитељем у Србији“. Студија 

је урађена на репрезентативном узорку од 1.627 особа узраста од 19 до 35 година, међу којима 

су и 435 родитеља. 

Подаци из студије говоре и да највећу помоћ и подршку младим родитељима у Србији пружају 
њихови очеви и мајке, као и да више од половине младих очева и мајки живи под истим 
кровом с родитељима или у у стану који су наследили. Сваком десетом младом брачном пару 
стан су купили родитељи, а само десетак одсто њих то је успело да уради сопственим снагама. 
О овом истраживању, које су спровели Смиљка Томановић, Драган Станојевић и  Милана 
Љубичић с Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, у свјој 
рецензији порф. др Ивана Спасић наводи да је тема родитељства у друштву, посматрана кроз 
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призму рађања, и то најчешће формулисану као „проблем недовољног рађања“, „беле куге“ и 
слично. У јавности је ова тема претежно присутна кроз идеологизован дискурс о нечему што би 
„требало“ да буде, с тенденцијом прописивања пожељних понашања другим људима, без 
адекватног уважавања индивидуалне аутономије, модернизацијског наслеђа нашег друштва и 
стандарда родне и узрасне равноправности. 
Када је реч о запослености, истраживачи су уочили велике родне разлике. Тако, док тројица од 
четворице младих очева раде, мање од половине мајки има посао. Испоставља се да 
родитељство за жене неретко подразумева привремено или трајно повлачење с тржишта рада 
јер свака девета млада жена престаје да ради када постане мајка. Др Станојевић каже да су 
мушкарци изложени јаком социјалном притиску да се запосле када ступе у брак и постану 
родитељи, јер постоји уверење да мушкарац треба да буде хранилац породице. На то указују 
подаци да су младићи и девојке у истом проценту незапослени пре него што постану родитељи: 
стопа незапослености за младиће износи 31,5 одсто, а за девојке 31,2 одсто. Међутим, када 
постану родитељи, стопа незапослености младих мајки остаје иста или се незнатно повећава, 
док је стопа незапослености младих очева 12 одсто. Истраживање је показало и да су очеви 
спремнији да раде било који посао, док су мајке мање спремне да раде прековремено или да 
оснују сопствену фирму. 
Према истраживању, главни предуслови за родитељство код младих је стан у власништву на 
првим и сталан посао, без обзира на висину плате, на другом месту. 
Највећи број младих родитеља, показало је истраживање, њих 68 одсто рекло је да је дете било 
планирано, за трећину непланирано, док два одсто родитеља није желело бебу. Иначе, 60 одсто 
анкетираних родитеља каже да не жели више деце, 20 одсто планира још, док 20 одсто то 
препушта случају. 
  
 

 

 
 

Oтворeна фабрикa текстила "Астер" у Нишу 
Извор: РТС, Танјуг 
 
Премијер Александар Вучић свечано je у Нишу отворио фабрику "Астер текстил", једну од 
водећих турских текстилних компанија и поручио да је Србија поносна на турске инвеститоре и 
да од њих очекује да ће проширити производњу. 
У изградњу фабрике у Нишу која је опремљена најсвременијим машинама, "Астер текстил" је 
уложио девет милиона евра, а фабрика која је почела са радом пре неколико месеци, 
запошљава 300 радника. 
Премијер је директору фабрике "Астер текстил" Исмаилу Кочали рекао да не може да сакрије 
своје изненађење оним што је урађено. 
"Одушевљен сам како ово изгледа данас, а како је изгледало пре шест месеци. Треба да смо 
поносни на ове инвеститоре и чекамо да прошире производњу. Ово је невероватно. Алал вера", 
поручио је Вучић који је обишао просторије фабрике и изразио очекивање да ће у наредне две 
године бити запослено 2.000 младих Нишлија. 
Вучић је разговарао и са радницима које је питао да ли им је тешко да раде, а они му рекли да 
није. Он им је пожелео срећан рад и узевши у руке мајицу која се ту производи рекао да изгледа 
лепо то што раде. 
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Вучић је захвалио и амбасадору Турске у Београду Мехмеду Кемалу Бозају и свим, како је 
рекао, турским пријатељима који инвестирају и на тај начин запошљавају људе у Србији. 
Подсетио је да су му се многи смејали када је говорио о стратегији привлачења турских 
инвеститора, те наводили да су то бесмислице. 
"Овде је пре шест месеци било као да је бомба пала, а данас је ово велелепна хала са 
величанственим пословним простором. Тај начин функционисања породичних фирми треба и 
нама да буде идеја водиља, да покушамо у будућности тако да се понашамо", навео је Вучић. 
Подсетио је да је јуче потписан уговор за "Леони", којим је предвиђено запошљавање нових 
2.200 радника, те додао да ће и у "Астер текстилу" за мање од две године радити 2.000 људи. 
Полако, додао је, спуштамо стопу незапослености у највећем граду у централној Србији јужно 
од Београда. "Да ли ће да тече мед и млеко - неће", рекао је премијер. Али, додао је, уверен је да 
ћемо, уз много труда, рада и напора, успети и моћи да направимо нешто много боље. 
Премијер је захвалио министрима у Влади Србије Расиму Љајићу и Горану Кнежевићу, те 
бившем министру Сертићу, а власнику Исмајилу Кочалију поручио да је ово тек почетак и да 
"хоћемо још њихових фабрика". 
Фабрика је у турској основана 1993. године као компанија специјализвана за модни дизајн и 
производњу чији су центи за развој пословања налазе у Истанбулу, Лондону и Барселони, а 
прозводни погони у Турској и Бангладешу, а од сада и Србији. 
Годишњи промет је 100 милона евра, а капацитет прозиводње више од 2,5 милиона комада. 
Премијер Србије је последњег дана боравка у нишком крају, обишао и мотел "Босфорус" у 
Алексинцу, који је у власништву компаније "Икре гроуп" из Истанбула, и поручио да је Србија 
отворена за турске инвеститоре. 
Вучић је рекао да су инвеститори из Турске добродошли у Србију и захвалио власницима 
мотела јер су од нечега што је, како је рекао, било ругло у Србији, направили прелеп хотел и 
дивне терене. 
Претходно, премијер и министри су обишли Сврљиг и  Белу Паланку где је посетио две 
основне школе, у којима је у току реконструкција.  
После Ниша, следеће седиште Владе највероватније ће бити у Краљеву. 
 

 

 

 
 

Отказ због питања о сталном запослењу 
Пише: М. Миљковић  
 
Читалац Данаса Александар Ивић обратио се нашој редакцији због, како је рекао, 
"скандалозног и нечувеног терора руководства Аеродрома "Никола Тесла"" према њему и 
његовом рођеном брату, који су бивши радници поменутог предузећа.  
Наиме, Ивић тврди да на аеродрому приликом запошљавања владају непотизам и корупција, и 
да је после девет година рада преко омладинске задруге добио отказ без икаквог образложења, 
само зато што је руководству послао мејл са питањем када планирају да га приме у стални 
радни однос. 
Ивић каже да је убрзо по доласку на аеродром преко омладинске задруге 2008. године, где је 
запослен као радник на утовару и истовару кофера, схватио како ствари у том предузећу 
функционишу. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2494470/vucic-posetio-skole-u-beloj-palanci-i-crvenoj-reci.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2494470/vucic-posetio-skole-u-beloj-palanci-i-crvenoj-reci.html
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- Аеродром је једна "породична" фирма, и једини критеријум за напредовање у служби је да си 
део породичних или страначких кланова. Ипак сам наставио да радим због тешке породичне 
ситуације, а руководство ми није отказивало уговор јер сам се, према речима мојих шефова, 
показао као одличан радник. Трпео сам разна шиканирања јер нисам имао везу, која су ишла 
до те мере да су ме поједини шефови по рангу једва изнад мене називали тоалет папиром, јер 
радим преко омладинске задруге те сходно томе немам никаква права. То је трајало годинама, 
а пре две године сам се чак онесвестио поред авиона због премора, јер нисам имао права на 
годишњи одмор и боловање - прича Ивић. 
Он тврди да је и поред понижавајућег односа надређених ипак желео да се усавршава, па је 
2013. године добио лиценце за РАО (руковалац аеродромском опремом) и РГ (руковалац 
генератором). Гледао је како људи који су дошли много после њега заснивају стални радни 
однос, иако немају ни искуства ни неопходне лиценце за позиције на које су постављани, ћутао 
И радио. 
- То је трајало девет година и напокон сам решио да путем мејла затражим пријем у стални 
радни однос, јер је уговор о раду обавезан за радно место на ком сам радио, што ми је потврдио 
и инспектор Јанковић, који се бавио мојим случајем. У поменутом мејлу руководству написао 
сам да је скандалозно да у 21. веку радим без права на боловање и годишњи одмор. То је 
наишло на неразумевање руководства и в.д. директора аеродрома, господина Саше 
Влаисављевића, који је како су ми бивше колеге пренеле, поручио да ћемо брат и ја зажалити 
што смо тражили уговор о раду. 
Ивић тврди да је за отказ сазнао онда када је дошао на посао, а службеници обезбеђења су му 
саопштили да му је улаз забрањен, упркос томе што је имао важеће пропуснице које му је 
издала Гранична полиција. Он наводи да до данашњег дана није успео чак ни да испразни 
своју касету на аеродрому, где се још увек налазе његове личне ствари, између осталог и 
здравствена књижица. 
- Покуцао сам на многа врата покушавајући да пронађем заштиту од овог несвакидашњег 
терора од стране руководства аеродрома на челу са господином Сашом Влаисављевићем. 
Међутим , свуда сам наилазио на реченицу "много су јаки, пуни пара И свуда имају своје људе". 
Додуше, људи из Савеза самосталних синдиката на челу са поштованом господом Орбовићем и 
Лаловићем, исказали су разумевање за мој проблем, на чему сам им посебно захвалан. 
Господин Орбовић је чак рекао да у својој каријери још није чуо да неко ради скоро девет 
година без права на годишњи одмор - казао је Ивић. 
У одговору које је руководство Аеродрома Никола Тесла упутило Савезу самосталних 
синдиката, а које је потписао директор Влаисављевић, стоји да је "знајући за породичну 
ситуацију браће Ивић, руководство аеродрома увек имало разумевања и излазило им у сусрет, 
и по питању другачије организације рада. И поред добре воље за проналазак могућности 
решавања њиховог радно-правног статуса, то није наишло на позитивну реакцију браће Ивић. 
Напротив, они су континуирано слали упозоравајуће електронске поруке руководству, 
неутемељене захтеве, нетачне наводе и жалбе на услове рада". 
У одговору Аеродрома даље се наводи да су услед недоличног и неприхватљивог понашања и 
начина комуникације браће Ивић, као и због неиспуњавања пословних обавеза, били 
приморани да са њима прекину сарадњу. 
- На њихову тврдњу да нисмо испуњавали пословне обавезе, могу само да се насмејем. Све 
колеге и шефови знају како смо радили - завршио је Ивић. 
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Вучић нереално обећао 60 евра веће плате 
Пише: А. Милошевић 
 

Послодавци: Три одсто максимум 

Просечна плата у Србији до марта следеће године скочиће на 430 евра и повећаваће се и даље, 
изјавио је премијер Србије Александар Вучић током владиног заседања у Нишу.  
Ово његово обећање значи да ће плате, ако динар не буде јачао, порасти за више од 60 евра, 
пошто је у августу просек зарада био само 367 евра. Та 63 евра значе да је премијер народу 
обећао повишицу од чак 17 одсто. Једини проблем је што она није остварива. 
Председник Удружења послодаваца Србије Небојша Атанацковић за Данас објашњава да у 
привреди "нема никаквог основа" за оволики раст плата, и као контру "нуди" - три одсто. 
Толико се, наиме, процењује да би српски БДП могао да порасте ове године, па је то и реална 
граница за раст плата у приватном сектору. 
То нам оставља јавни сектор да надомести "шкрте" приватнике. Али ни ту нема економских 
показатеља (па чак ни неразумних најава) који би поткрепили премијеров оптимизам. Наиме, 
сама Влада Србије говори да ће минимална зарада од 1. јануара порасти осам одсто за све 
раднике у Србији који је примају. И мада је тачна цифра 7,4 процента, што се заокружује на 
седам, а не на осам, чак ни тих осам одсто није ни половина оног повећања које се тражи. 
Запослени у државној служби, међутим, могу да рачунају и на додатну повишицу, јер због 
добрих резултата у управљању буџетом илити штедњи, Влада намерава да од јануара плате (и 
пензије) подигне за још "три, четири, пет, шест одсто", како је недавно изјавио сам Вучић. 
Колико ће то у просеку бити сада је немогуће прецизно рећи, али сарадник Економског 
института Иван Николић верује да ће повишица у јавном сектору бити три до четири одсто. 
Дакле, и то је јако далеко од потребних 17 процената. Боље од остатка запослених проћи ће 
радници на минималцу који раде у јавном сектору, ако им на оних осам одсто дође још и та 
три-четири процента, чиме би њихове плате могле да порасту за читавих 11- 12 процената. Али 
ових радника је мало. Истина је да у Србији има чак 350.000 људи пријављених на минималну 
плату, али међу њима је само 20.000 оних у државној служби. Преосталих 330.000 који код 
приватника раде за минималац, тешко да могу да рачунају на толику повишицу, нарочито јер 
се може претпоставити да ће послодавци подизање минималца искористити да својим 
најслабије плаћеним радницима додатно не дижу плате. 
Ту је, међутим, и други аспект, који донекле може да иде "ружичастој" статистици у прилог. 
Наиме, познато је да многи послодавци раднике пријављују на минималац, а остатак плате им 
дају или као некакве бонусе или на руке или им просто за тај остатак не уплаћују доприносе. То 
је противзаконито, али у недостатку ефикасних служби контроле, то се редовно дешава. Ако би 
држава успела да овој пракси озбиљно стане на пут, то би статистички погурало плате навише. 
Али не и реално, јер радници не би примали веће зараде, већ би само оне које већ имају, биле 
регистроване у статистици. 
Када се све ово погледа: спремност приватника да подигну плате за три одсто и државе за три 
до шест одсто, плус још осам одсто за најслабије плаћене запослене, јасно је да смо јако далеко 
од обећаних 430 евра. 
Небојша Атанацковић то објашњава овако. 
- Осим у ИТ сектору, у привреди нема основа за толике повишице. Ако држава то хоће, мораће 
сама да радницима у јавном сектору подигне зараде за толико колико треба. А ми привредници 
очекујемо само нова оптерећења и нове парафискалне намете који ће ступити на снагу од 1. 
јануара. У реалном свету, ако имате раст БДП-а од три одсто, како онда можете да имате раст 
плата већи од тога? Осим ако нећемо да правимо инфлацију - каже Атанацковић и додаје да 
инвеститори у Србију долазе јер је овде стопа пореза на профит само 15 одсто, "али ми до тога 
не можемо ни да дођемо, ако нам узму профит кроз све таксе и друге намете". 
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Економиста Иван Николић ипак има ведрији поглед на ствари и очекује да ће привреда ипак 
својим радницима подићи плате за "шест-седам одсто". 
- Али то није ни битно, већ је важно да смо изашли из стагнације и да плате расту, односно да 
расте стандард, иако грађани то неће битно осетити. Имаћемо повећања минималне плате, раст 
плата у јавном сектору, као и у приватном, па ако још Ускрс буде у априлу, може се десити да 
због исплате претпразничног додатка, у марту плате стварно стигну и до тих 430 евра - каже 
Николић.  
Колико има до 430 евра 

Будући да је августовска плата била 367 евра, до 430 евра фали још 63. По тренутном курсу, то 
је нешто више од 7.700 динара. Толико би по Вучићевом обећању требало да порасту плате. 
Међутим, ако привредници не буду шире руке од три посто, колико је по Атанацковићу једино 
реално, све на шта радници ван државног казана могу да рачунају је мање од 1.400 динара. 

 

Осми дан штрајка глађу 
Пише: Фонет 
 
Здравствено стање 25 радника крагујевачког предузећа "Застава ИНПРО", који осми дан 
штрајкују глађу, и даље се погоршава, а према наводима председника Штрајакчког одбора 
Стевана Пушоње, у животу их држи свакодневна лекарсака помоћ и нада да ће, на крају, 
њихови захтеви бити решени. 
Ми не одустајемо од наших захтева и штрајка глађу, а има најава да ће нас данас посетити 
представници надлежних минисарстава. Надамо се да ће донети лепе вести и да ћемо коначно 
окончати ову агоњу која предуго траје, рекако је Пушоња ФоНету. 
Он није могао да прецизира која ће министарства упутити своје представнике у Крагујевац, али 
је рекао да је логично да дођу људи из Министарства за рад, запошљавање и социјалну 
политику и Министарства привреде, који одлучују о судбини инвалида рада и њиховом радном 
статусу. 
Директор предузећа „Застава ИНПРО“ Бранко Вељовић је раније поднео оставку, што је био 
један од захтева штрајкача, али они очекују и испуњење осталих захтева, а превасходно исплату 
заосталих зарада. 
Ми овде штрајкујемо глађу, док наше породице гладују због тога што немамо новца да купимо 
храну. Тако се круг гладовања шири, а пут изласка из тешке ситуације у којој смо се нашли још 
се не назире, рекао је Пушоња.  
 

 
 

 
 

Турски Астер текстил у Нишу отворио фабрику  
Аутор:Д. Алихоџић 
 
Турски "Астер текстил" запослиће у Нишу 2.000 текстилаца. Премијер: Овде ће млади моћи да 
уче и да зарађују 
Турска текстилна компанија "Астер текстил" у реновирање погона у некадашњој "Електронској 
индустрији" уложила је девет милиона евра. Тренутно је запослено 300 радника, а у наредне 
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две године биће запослено 2.000 младих, без обзира на њихову стручну спрему и досадашње 
квалификације. 
Премијер Александар Вучић је приликом његовог отварања подсетио да је пре само шест 
месеци овај погон био руина. 
- Млади људи узраста од 18 до 26 година имаће прилику да уче од наших турских пријатеља, да 
стварају свој хлеб за своју породицу. "Астер текстил" дошао је у нашу земљу и запошљаваће све 
више људи. Пре само шест месеци овде је била руина, а данас је овде велелепна хала која свима 
нама може да послужи као пример како да, као "Астер", развијамо породични бизнис и како да 
се угледамо на њих - изјавио је Вучић. 
"Астер текстил" је основан у Турској 1993. године као компанија специјализована за модни 
дизајн и производњу, чији се центри за развој пословања налазе у Истанбулу, Лондону и 
Барселони. Њихови производни погони налазе се у Турској и Бангладешу, а од сада су и у 
Србији. С годишњим прометом од 100 милиона евра и капацитетом производње више од два и 
по милиона комада, представља једну од водећих компанија у сектору текстила. 
- Поносан сам што ћемо запослити 2.000 младих Нишлија који ће допринети расту вредности 
обрта од 150.000.000 евра. Желимо да у Србији будемо симбол поверења, стабилности и 
предузетништва и планирамо да за три године постигнемо извоз од 55.000.000 евра - изјавио 
је Исмаил Кочали, директор "Астер текстила".  
ДОБРОДОШЛИ 
ПРЕМИЈЕР Србије обишао је и мотел "Босфорус" у Алексинцу, који је у власништву компаније 
"Икре груп" из Истанбула. 
- Србија је отворена за турске инвеститоре. Задовољан сам и што су од мотела који је, такође, 
био ругло направили прелеп објекат и дивне терене - казао је премијер. 
 
 

Ђорђевић: Нема отпуштања из Војске  
Извор:ФоНет 
 
Војска Србије и Министарство одбране, као и у ранијем периоду, имају 36.000 формацијских 
места и тај број неће бити смањиван, нити је то неко тражио, изјавио је министар Зоран 
Ђорђевић 
Војска Србије и Министарство одбране, као и у ранијем периоду, имају 36.000 формацијских 
места и тај број неће бити смањиван, нити је то неко тражио, изјавио је данас министар Зоран 
Ђорђевић. 
Нема никаквог планирања отпуштања ни смањења, број није смањен ни за једно место, 
истакао је Ђорђевић на седници скупштинског Одбора за одбрану и унутрашње послове. 
Он је, одговарајући на примедбе посланика Српске радикалне странке, пензионисаног 
генерала Божидара Делића, чије излагање је трајало, уместо предвиђених 10 минута, више од 
пола сата, рекао да цифра од 2.048 људи мање представља "природни одлив" или одлазак по 
сопственом захтеву. 
Ђорђевић је рекао да војска, да би надоместила одласке, расписујуе конкурсе за попуну 
формацијских места и да се све ради у оквиру расположивих буџетских средстава. 
Он је навео да је, закључно са 30. септембром, потрошено 72,2 одсто овогодишњег буџета, или 
37,9 од додељених 58,2 милијарде динара, што је за 2,8 одсто мање у односу на планирану 
динамику потрошње. 
Говорећи о војној индустрији, Ђорђевић је нагласио да су од почетка године склопљена 194 
уговора о извозу наоружања, укупне вредности 2,43 милијарде динара. 
Он је потврдио да је дефинитивно обустављен пројекат противоклопног средства "Бумбар", на 
коме се радило 20 година, и да је то учињено одлуком министра у јануару. 
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Ђорђевић је најавио да ће се 22. октобра у Новом Саду, на дефилеу војске, појавити и шест 
хаубица НОРА и шест оклопних озила "Лазар 3", који су уведени у наоружање војске. 
Он је, на питање о ангажовању јединица војске на граници са Македонијом и Бугарском, рекао 
да је од јула 12.051 особа спречена да илегално уђе у Србију. 
Према речима Ђорђевића, Војнобезбедносна агенција од јула, а по потреби, ангажује 
беспилотне летелице на граници Србије са те две државе, како би ефикасније надзирала и 
откривала покушаје илегалног преласка. 
Одбор је, после више од 2,5 сата расправе, прихватио извештај о раду Министарства одбране у 
првих девет месеци.  
 
 

Вучић: Да задржимо младе у земљи  
Аутор:В. Ћирић 
 
Током посети Белој Паланци премијер Вучић је истакао да је за развој Србије од највећег 
значаја образовање младих и њихов останак у земљи, као и привлачење инвеститора који ће 
отварати нова радна места 
Премијер Србије Александар Вучић, са министрима просвете и спорта Младеном Шарчевићем, 
и Вањом Удовичићем, посетио је две основне школе у белопаланачкој општини. Реч је о 
основним школама "Љупче Шпанац" у Паланци и "Јован Аранђеловић" у оближњој Црвеној 
реци.  
Вучића је , по лошем времену, на уласку у школу дочекао велики број грађана, а приликом 
уласка у прву учионицу, питао је децу шта им највише недостаје. Малишани су се пожалили на 
стари намештај, односно столице и клупе, као и на столарију кроз коју дува, а да би могла боља 
да буде и фискултурна сала., лопте... 
На ово признање Вучић се осврнуо према министрима Шарчевићу и Удовичићу, председнику 
општине Горану Миљковићу и директорки школе Вањи Танасковић, као и према Марку 
Благојевићу, директору Канцеларија за управљање јавним улагањима, који су га обавестили да 
је за потпуну реконструкцију школе "Љупче Шпанац" обезбеђено око 44 милиона динара, плус 
још пет милиона за завршетак радова на школи у Црвеној реци. Укупно негде око 50 милиона. 
Благојевић је рекао да ће највероватније завршетак радова бити на лето, на шта му је премијер 
узвратио да очекује да све буде окончано до 1. маја. Министру спорта Вањи Удовичићу упутио 
је питање је ли донео лопте, на шта је добио протврдан одговор. Реконструкција паланачке 
школе подразумева и замену паркета у фискултурној сали. 
Идентично питање Вучић је поставио и деци у припремној настави,а она су одговорила да би 
волела да имају воће, чоколаде, столице и лопте... 
За развој Србије од највећег је значаја образовање младих људи, њихов останак у Србији и 
привлачење страних инвеститора, закључио је први министар. 
Када је реч о економији, Вучић је изјавио да ће до пролећа највероватније довести једног 
инвеститора у Белу Паланку, која је по свим параметрима једна од најсиромашнијих општина у 
Србији и без инвестиција Паланка не може да преживи.  
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ТРОЈИЦА РАДНИКА ОСТАЛА БЕЗ РУКУ Ко је крив за серију тешких 
несрећа у РТБ Бор  
Аутор:Дејана Кецић  

 

У РТБ “Бор” за годину дана су у тешким несрећама чак тројица радника остала без руке. 
Срећом, остали су живи, али ће последице бити трајне. 
Радник Перица Петковић (32) пре две недеље је тешко повређен под још неразјашњеним 
околностима у погону борске флотације. Без руке је остао и Роберт Стојанов (42) у Погону 
топионице, када му је код дозатора флеш-пећи машина ухватила леву руку и ишчупала је 
изнад лакта. На истом месту без десне руке је остао и његов колега Жарко Јовановић (34). 
Перици Петковићу је транспортна трака ухватила рукав и покидала леву руку из рамена. 
САМО ДА БУДЕ ДОБРО 
- Перица се за сада успешно опоравља. Из РТБ нам заиста помажу. Ако нам треба превоз, увек 
је омогућено, а и новчано су нам помогли. Само да мом сину буде добро - каже Перичина мајка 
Надица Петковић (69). 
Жарко Јовановић, који је такође тешко повређен, за “Блиц” прича како се у његовом случају 
догодила несрећа. 
- Радио сам у првој смени, када сам добио наређење од непосредног руководиоца да треба да се 
чисти пужни дозатор, под условом да се машина не гаси, већ да се у току рада чисти јер је тог 
дана био слаб унос концентрата. Кад сам кренуо са цевком за издувавање која је прикључена на 
црево са компримованим ваздухом, он ме је терао дубље да гурнем цевку, како бих што више 
скинуо наслаге концентрата. Док сам то радио, изненада ме машина повукла, залепила за 
кућиште и почела да ме увлачи све дубље. Одупирао сам се свом снагом. Када сам успео да се 
склоним, погледао сам и видео да немам десну руку - описује Јовановић стравичне тренутке 
које је проживео. 
Он истиче да је радио у радној јединици Каменолом, па је по потреби посла пребачен у 
Топионицу. 
- Никада се машина није чистила у току рада, али тог дана се вршио притисак јер је био слаб 
унос концентрата. Дешавају се повреде због мањка људи у погонима и лоше безбедности на 
раду, пошто се пребацујемо са радног места на друго радно место, а нико не сме да одбије, људи 
се плаше отказа и санкционисања. Деца ме стално питају: „Тата, кад ће рука да ти порасте?“, а 
шта да им ја кажем - додаје Јовановић. 
РАДИ ВЕЖБЕ 
Он је тренутно у Болници за рехабилитацију и протетику. 
- Тренутно радим вежбе како бих могао да наместим протезу. Прошло је много времена и сви 
се у болници чуде како ме досад нико раније није послао на рехабилитацију. Могао сам да 
добијем неку најскупљу и најмодернију протезу, да сам раније ишао на рехабилитацију, 
међутим сада радим вежбе, па да преко социјалног добијем било какву протезу коју ћу моћи да 
носим - огорчен је наш саговорник, који признаје да га је фирма послала у Немачку где је 
добио модерну протезу, али да је она неупотребљива, пошто претходно није спроведен процес 
рехабилитације. 
Његов колега Роберт Стојанов, који је остао без леве руке, није хтео да говори за медије. 
ПСИХИЧКИ ПРОБЛЕМИ 
- Имао сам великих психичких проблема, једва сам се опоравио и заиста не бих говорио о томе 
- кратко је прокоментарисао Роберт. 
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Дејан Јовановић, републички инспектор рада за Борски округ, изјавио је за „Блиц“ да је 
приликом надзора утврђено да су Стојанов и Јовановић обављали чишћење затезног бубња, 
односно пужног дозатора док су они били у покрету, што је недопустиво. 
- Утврђено је да у тим деловима погона не постоје истакнута упозорења, па је наложено РТБ-у 
да их истакне. Издата је и забрана послодавцу да се обавља чишћење система када су они у 
покрету - казао је Јовановић и нагласио да су поднета два захтева за прекршајни поступак и да 
су оба судска поступка у току. 
ЈОВАНОВИЋ: Спасковски није хтео да ме прими  
Жарко Јовановић истиче да је тражио помоћ и од генералног директора РТБ Благоја 
Спасковског, али безуспешно. 
- Док сам лежао у болници, господин Спасковски ми је обећао да ће да ми запосли жену у РТБ, 
да ће у сваком погледу да ми помогне, али ништа од тога. Касније није хтео ни да ме прими - 
каже Јовановић. 
Из РТБ су, међутим, изјавили да супруга Жарка Јовановића ради у једном трговинском објекту 
и да није незапослена као што он тврди. 
 

НАСТАВЉАЈУ ШТРАЈК ГЛАЂУ Радници "Заставе импро" нису 
остварили договор са министарствима  
Извор:Бета  

 

Око 20 инвалида рада из предузећа "Застава импро" наставиће штрајк глађу јер данас нису 
постигли договор са представницима власти. 
Састанак Штрајкачког одбора са представницима Министарства за рад, запошљавања, борачка 
и социјална питања и Министарства привреде трајао је данас више од четири сата. 
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња рекао је агенцији Бета да "ништа није 
решено" и да су штрајкачи одлучили да наставе штрајк који су почели 11. октобра, пре свега, јер 
од представника министарстава нису добили гаранције да неће остати без посла као 
технолошки вишак. 
- Речено нам је да Протокол из 2011. године више не важи и немамо заштиту као радници са 
инвалидитетом који су преузети из Застава аутомобила, понуђен нам је исти социјални 
програм као и  
Он је додао да је штрајкачима предложено да једна плата буде исплаћена до наредног уторка, а 
преостале две трећине зараде за август у року од 15 до 30 дана. 
- Ми смо тражили и преиспитивање пословања предузећа и поступка приватизације дела 
фабрике, али су нас ту упутили на приватне тужбе. Очекивали смо да се провере инвалидска 
решења радника у фабрици, али су од нас тражили да им доставимо спискове, рекли су такође 
да ће бити проверено да ли је умањење зарада за 10 одсто радницима са инвалидитетом било 
легално - рекао је Пушоња. 
Он је потврдио да је после оставке коју је прошлог петка на функцију директора поднео Бранко 
Вељовић, за вршиоца дужности директора фабрике "Застава ИНПРО" именован инжењер из 
предузећа Миленко Бетулић. 
Штрајк глађу почело је 28 радника са инвалидитетом од укупно 132 запослених у Застава 
ИНПРО. Пре два дана протест су радикализовали одбијањем да узимају редовне терапије, а 
двојица штрајкача су у медјувремену отишла на болничко лечење, док је једна жена пребачена 
на кућно лечење. 
Неколико радника је због тешког здравственог стања прекинуло штрајк глађу. 
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У Кикинди се отвара фабрика "Мекафор", у Крушевац стиже 
"Кромберг Шуберт"  
Извор:Танјуг 

  

Сутра ће у Кикинди бити отворена нова фабрика "Мекафор", а у петак у Крушевцу потписан 
уговор са немачком компанијом Кромберг Шуберт, којим је предвидјен посао за 2.500 људи, 
најавио је председник владе Александар Вучић. 
Премијер је у изјави за Тањуг истакао да је Кромберг Шшуберт највећи компоненташ 
аутомоблске индустрије у Европи и да ће потписивање уговора са том компанијом бити велики 
дан за Крушевац, Расински округ и целу центрану Србију. 
"Уговор је за 2.500 људи, а они ће ићи и на 4.000 људи. Да ли ће наставити да запошљавају у 
Крушевцу или ће да иду у Краљево, Крагујевац, Јагодину... То су после за нас 'слатке муке'", 
истакао је Вучић. 
Он је подсетио да је у уторак у Нишу потписан уговор са фабриком Леони, у којој ће бити 
запослено 2.200 радника. 
"Само Леони и Кромберг Шшуберт, то је 5.000 људи. Не 5.000 отказа, него у три дана 5.000 
људи који имају стабилан и сигуран посао у наредних 10-12 година", рекао је Вучић истакавши 
да су то велики резулатати. 
Вучић је приметио да су му се смејали када је говорио о доводјењу инвеститора и новим 
запошљавањима. 
"Смејали су ми се када сам доводио Астер текстил у Ниш, а тамо већ 200 људи ради, још 300 до 
Нове године", рекао је Вучић. 
Како каже, није реч о високим платама, али је свакако боље да у породици постоје две или три 
плате, него једна и да је питање да ли ћете и њу успети и умети да сачувате. 
 

 
Вучић отворио "Астер текстил": Запослићемо 2.000 Нишлија  
Аутор:Ивана Анђелковић  

 

Турска компанија „Астер текстил“ данас је званично почела са радом у кругу некадашње 
фабрике Електронске индустрије Ниш. У фабрици тренутно ради 300 радника, до краја године 
биће их 500, а до 2018. посао ће у овој фабрици наћи 2.000 људи. Отварању су присуствовали 
премијер Србије Александар Вучић, директор фабрике Исмаил Кочали, амбасадор Турске 
Мехмет Кемал Бозај, минситар туризма Расим Љајић, министар привреде Горан Кнежевић, 
градоначелник Ниша Дарко Булатовић. 
Премијер Вучић захвалио се турском инвеститору што је Србију препознао као добро место за 
отварање фабрике, и позвао их да своје погоне отворе и у Пироту, Врању, Лесковцу. 
-За само шест месеци овде је изграђена лепа фабрика, где ће млади људи између 18 и 26 година 
добити посао, који се неће потуцати од немила до недрага, него ће вредно да раде и обезбеде за 
себе и своје породице пристојан живот. Хоћу да се захвалим  нашим турским пријатељима од 
којих треба да научимо како функцинишу породичне компаније, па да и ми у будућности тако 
нешто примењујемо. Јуче смо потписали уговор за 2.200 радних места за Леони, а за мање од 
две године у овој фабрици радиће 2.000 људи и на тај начин полако смањујемо стопу 
незаполености у Нишу. Уз много рада и труда успећемо да направимо нешто боље, рекао је 
Вучић. 
Директор Атер текстила Исмаил Кочали изјавио је да је за изградњу фабрике у Нишу до сада 
уложено 7,5 милиона евра а да ће до 2018.инвестиција достићи 9 милиона евра. 
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-За само шест месеци креиран је амбијент у коме је посебна пажња посвећена условима за рад и 
еколошким стандардима. С поносом бих желео да истакнем да ће Астер текстил запослити 
2000 Нишлија и да у Србији желимо да будемо симбол поверења, стабилности и 
предузетништва тако да планирамо да за три године постигнемо извоз од 55 милиона евра, 
изјавио је Кочали. 
Српска Влада отварање фабрике помогла је са 1, 6 милиона евра додао је Вучић и захвалио се 
Исмаилу Кочалију што је како каже био скроман. Турски амбасадр додао је да је за кратко 
време направљен договор са премијером, министрима и градоначелником Ниша. 
-За само шест месеци успели смо да створимо место где ће наши суграђани радити, ово је 
велики дан за Ниш и ми се надамо успешној сарадњи, додао је Дарко Булатовић 
градоначелник Ниша. 
Радници Астер текстила задовољни су третманом који имају од својих надређених и за све 
имају само речи хвале. 
Премијер Србије Александар Вучић добио је од Астер текстила прву мајицу која је произведена 
у овој фабрици, која је заједно са потписима свих радника урамљена и предата као поклон. 

 

Сутра јавна расправа о изменама Закона о стечају  
Извор:Танјуг 

  

Јавна расправа о изменама и допунама Закона о стечају заказана је за четвртак, 20. октобар, у 
Привредној комори Војводине у Новом Саду, саопштило је Министарство привреде. 
Измене и допуне представиће помоћник министра привреде за приватизацију и стечај Драган 
Угрчић и директорка Агенције за лиценцирање стечајних управника Данијела Вазура. 
Како се истиче у саопштењу, циљ измена и допуна тог закона јесте унапређење пословног 
окружења како би постало сигурно за пословање. 
Новим решењима превазилазе се проблеми у примени постојећег закона, побољшава положај 
поверилаца, уз заштиту интереса и очување положаја предузећа у стечају. 
Циљ измена је да стечај у пракси 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, наведено је у саопштењу. 
Додаје се и да се изменама и допунама Закона о стечају осигурава активно учешће поверилаца 
у поступку одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза. 
Унапређује се и поступак продаје имовине и побољшавају процедуре. 
Министарство привреде позвало је представнике државних органа, судова, јавних служби, 
стечајне управнике, привреде субјекте и њихова удружења, стручну јавност, невладин сектор и 
остале заинтересоване да учествују у јавној расправи која ће трајати до 30. октобра. 
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Привредници: Проблеми годинама исти, све теже опстати 
Извор: Н1  

 

Спорост државних институција, њихова неповезаност, гломазне административне процедуре, 
већ годинама су највећи непријатељи српских прирведника. Иако се о реформама говори, 
њихове ефекте предузетници не осећају, већ послују све теже, каже дугогодишњи привредник 
Мирослав Лајешић. 
"Иде крај месеца имам за плату и за ПДВ, на то се све свело, просто народским речником 
пресипање из шупљег у празно. Такве фирме ће тапкати неко време и на крају ће се десити оно 
најгоре", каже Лајешић. 
Привредници тешко излазе на крај са високим порезима и доприносима на зараде. Те дажбине 
укључујући порез на добит чине 64,9 одсто просечног месечног прихода малих и средњих 
предузећа у Србији који износи 1.932 евра. 
Ако се упоредимо са суседима, у Хрватској на порезе и доприносе на зараде одлази 55,2 одсто 
просечног месечног прихода у истом сектору који је 3.024 евра, док у Босни и Херцеговини 
предузетник у сектору малих и средњих предузећа одвоји до 25 одсто просечног месечног 
прихода, који износи 2.024 евра. 
Парафискални намети  

Посебно оптерећење за пословање у Србији су парафискални намети које уводе локалне 
самоуправе. И поред најава министра финансија да ће их законом ограничити, привредници 
страхују да ће смањење износа које локал добија из буџета по новом закону, ипак бити повод за 
увођење додатних намета. 
"Конкренто за моју браншу у неким стварима ми смо изједначени са банкама и са 
осигурањима, ми смо ниско акумулативна прирведа, сви логиситчки центри су изван центра, 
ни по ком основу не можемо да будемо сврстани у исти кош са банкама и осигуравајућим 
друштвима, каже Славољуб Јевтић, председник Националне асоцијације шпедитерских 
друштава и агената, Транспорт и логистика. 
Мањи порези и правна сигурност за боље пословање 

Смањење пореских оптерећења привредници виде као једини наћин да дођу до средстава 
потребних за развој. Поучени лошим искуствима из претходних година, мало их одлучује да 
узме кредите од банака, које су једини извор финансирања, објашањава Драгољуб Рајић из 
Мреже за пословну подршку. 
Сигурност пословања и предвидивост пословања није на довиљно високом нивоу, уз корупцију, 
да би неки значајнији инвестициони фондови који улажу у мала и средња предузећа дошли и 
код нас да раде. 
Ефикасније правосуђе донело би и ефикаснију наплату потраживања, што је још један од 
проблема са којим се српски привредници свакодневно суочавају. 
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Астер текстил отворио фабрику у Нишу, Вучић захвалан Турској 
Извор:ФоНет 

  

У Нишу је отворена фабрика Астер текстила, водеће турске текстилне компаније. Влада је 
отварање фабрике помогла са два милиона евра, а премијер Александар Вучић позвао је турске 
инвеститоре да наставе да улажу у Србију и обећао помоћ државе њиховим инвестицијама.  
У фабрику Алистер тестила до сада је уложено девет милиона евра, од чега су два милиона 
подстицаји Владе Србије. У почетку ће у фабрици радити 300 радника, а планирано је да се 
укупно запосли 2.000 радника. 
"Није тачна она стара 'Све јужније, то је тужније', ево погледајте шта смо све постигли. Ових 
дана отварамо нове фабрике у Кикинди и Крушевцу, и то је велико достигнуће", рекао је Вучић 
телевизији Пинк, истакавши да је задовољан досадашњим резултатима, али да "увек може 
боље". 
Вучић је рекао да је задовољан министрима који су са њим кренули у посету југу Србије. Неки 
су га "пријатно изненадили". За Младена Шарчевића рекао је да је јако добар, "уме са народом, 
има ту енергију", док се Горан Кнежевић, који има здравствене проблеме, "баш трудио". 
Он је поручио да жели у Србији да види још турских компанија и предложио отварање фабрике 
у Пироту, Врању или Лесковцу, додајући да ће помоћи турским инвеститорима. 
"Хвала Турској, јер је дошла у Србију и спремна је да запосли све већи број људи. Пре шест 
месеци овде је било ђубриште, а данас је ово велелепна хала са одличним пословним 
простором", рекао је Вучић, додајући да Србија мора да следи пример Турске. 
Каже да се нада да ће му, када једног дана сам крене аутомобилом, бити потребно много сати да 
обиђе све што су отворили. 
Вучић је рекао да је током боравка на југу доста причао и са сељацима и да је приметио да је 
сваки вид помоћи пољопривредницима добро дошао. 
Указао је да Владу Србије тек чека посао и наставак посета другим општинама и деловима 
Сбије. "Мислим да ћемо следећи пут да идемо у Бор, да тада обухватимо и Зајечар, Књажевац, 
Соко бању, Пожаревац, Жабаре, Петровац, Кучево и Жагубицу", најавио је Вучић. 
Астер текстил је турска компанија која до сада није имала производњу у Србији, већ су се њени 
погони налазили у Турској и Бангладешу. Турска компанија је крајем 2015. године купила 
погоне фирме Еи Чегар, некада део Еи холдинга, који је производио металне производе и 
производе од лима. 
Годишњи промет Астер текстила је већи од 100 милиона евра, а њен капацитет производње је 
преко 2,5 милиона комада, што је чини једном од водећих турских компанија у сектору 
текстила. 

 
Сајам запошљавања у Лесковцу: Највећа гужва пред Јуром 
Извор:Бета  

 

Више од две хиљаде Лесковчана данас је тражило посао на Сајму запошљавања који је 
организовала филијала Националне службе запошљавања (НСЗ), а највећа гужва забележена 
је пред штандом корејске фабрике Јура. 
Сајам је одржан у Кулурном центру где је 15 послодаваца нудило 200 радних места, углавном за 
рад у производњи и то за шиваче, конфекционаре, кројаче, тапетаре, механичаре текстилних 
машина, магационере, столаре, возаче, али и за агенте продаје осигурања. 
Љубиша Костић (43) из Лесковца нада се да ће посао наћи у прехрамбеној индустрији. 
"Сајмови су једино место где постоји шанса за људе који нису страначки пулени. Конкуренција 
је велика, али надам се да почнем да радим у струци", рекао је Костић. 
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Најмогобројнији на сајму су били старији од 30 година и средовечни људи који су остали без 
посла. Представница лесковачке филијале НСЗ Марија Стевановић каже да је задовљна 
одзивом и послодаваца и незапослених. У Лесковцу је незапослено близу 19.000 људи. 
 

 

Држава преузима порески дуг Застава оружја у замену за власништво 
Извор:Бета 

 

Дуг за порезе и доприносе предузећа Застава оружје који је сврстава међу највеће дужнике у 
земљи треба да буде конвертован у државни капитал, а то ће бити модел за решавање истог 
проблема и у другим фабрикама наменске индустрије у Србији, речено је Бети у крагујевачком 
предузећу. 
Директор фабрике Застава оружје Милојко Брзаковић казао је да је укупан дуг за порезе и 
доприносе 8,6 милијарди динара од чега главницу чини 3,6 милијарди, а камата је пет 
милијарди динара. 
"Министарство одбране и Влада Србије чине све да се тај дуг конвертује, па самим тим би се 
побољшали биланси фабрике, била би конкурентнија на тржишту што се тиче кредита и 
инвестиција", рекао је Брзаковић. 
Према његовим речима, држава ада има око 80 одсто капитала Застава оружје а после 
конверзије би била скоро стопостотни власник. 
"То није привилегија крагујевачке фабрике оружја већ ће се кроз конверзију решавати порески 
дуг и других предузећа наменске индустрије у Србији", рекао је Брзаковић. 
Он је навео да је фабрика у Крагујевцу 2014. године и поред пуне упослености имала негативне 
резултате, односно минус од око 130 милиона динара, а 10 месеци није плаћала порезе и 
доприносе. 
Застава оружје је прошле године, уз промене у пословној политици, остварила добит од 293 
милиона динара и редовно измирује обавезе према држави и локалној самоуправи. 
У фабрици је 2016. године инвестирано 3,5 милиона евра, од чега два милиона из кредита, а 
милион и по евра из текућег пословања. 
Према речима Брзаковића, у овој години су уговорени послови за целу 2017. годину, а очекује 
се да у новембру буде обезбеђена производња до октобра 2018. године. 
Фабрика оружја у Крагујевцу има 2.370 радника. 

 
Вучић у Кикинди на отварању фабрике "Mecafor" 
Извор:Танјуг 

 

Председник Владе Србије Александар Вучић присуствоваће сутра отварању фабрике 
"Мецафор" у Кикинди. 
Како је саопштила Канцеларија Владе Србије за сарадњу са медијима, церемонија свечаног 
отварања планирана је у 10.00 часова. 
Према ранијим најавама Мекафор је у фабрику у Кикинди инвестирао четири милиона евра и у 
њој ће у почетку радити 80 људи. 
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Изградња фабрике је почела у априлу ове године на плацу од 48.000 квадрата у Индустријкој 
зони, који је француска компанија платила 30 милиона динара. 
Мекафор је међу три највећа европска произвођача металних делова за аутомобилску 
индстрију и у више фабрика у свету запошљава око 120.000  

 
 
ПА: Инвалиди рада теже до посла 
Извор:РТВ 

 

На евиденцији Панчевачке филијале националне службе за запошљавање која покрива 
Панчево, Ковин, Ковачицу, Опово и Алибунар регистровано је 805 инвалида рада од којих око 
330 активно тражи посао. Иако су фирме у законској обавези да ангажују одређен број 
инвалида они све теже долазе до посла. 
 Предузећа која одједном запосле више њих права су реткост, а једно такво је у Алибунару 
рекао је Ђорђе Лукач директор Филијале НСЗ у Панчеву. 
"Имамо добар пример фабрике из Алибунара која је пре пар месеци примила 5 инвалида. 
Скоро сва наша ЈП и ЈКП као и удружења грађана примили су један добар број инвалида", 
каже Лукач. 
Према подацима Покрајинског Пио фонда инвалидску пензију тренутно прима око 70 хиљада 
особа. Оних који не испуњавају услове јер немају потпуни губитак радне способности све је 
више. Примају 50 одсто од инвалидске пензије и највећи број њих живи у сиромаштву. 
Проблем је што фирме и даље избегавају да их запосле каже Славко Имрић директор 
покрајинског ПИО фонда. 
"У Војводини постоје помаци у запошљавању инвалида али и даље имамо велики број 
послодаваца који се радије опредељују да плате казнене пенале због тога што немају запослен 
одговарајући број инвалида рада него да запосле исте", додаје Имрић. 
У Панчеву је представљен нацрт нове Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом 
. Требало би да буде усвојена до краја године каже Владимир Пешић помоћник министра за 
рад запошљавање борачка и социјална питања. 
"Стратегија је рађена у складу са стратегијама које постоје у већини земаља Европе .Ту су 
најзначајније области које се тичу партиципација и након запошљавања 
здравство,образовање...". каже Пашић. 
Очекивања су да ће нова стратегија допринети да се побољша социјални и економски положај 
инвалида рада којих је скоро 87 одсто незапослено . 
 

 


