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Петровић: Србија достигла структурно усклађени буџет 
Извор:Танјуг 
 
Србије је успела да достигне структурно усклађени буџет по питању прихода и расхода, изјавио 
је члан Фискалног савета Павле Петровић на 18. Економском самиту Србије. 
Павле Петровић је, на панелу о финансијској консолидацији и одрживом расту, рекао да ти 
резултати по питању буџета нису последица једнократних "изузетних прихода или расхода".  
"По питању макроекономске стабилности, пресудно је да имамо избалансиран буџет и 
минимални дефицит. Добро је вест да је Србија успела да достигне структурно усклађени буџет", 
истакао је Петровић. 
Објаснио је да су трајни елементи прихода и расхода у буџету сада усклађени и да би Србија 
требало тако да настави на средњи и дужи рок – "да држи избалансирани буџет и минимални 
дефицит". 
"Добар циљ би био да тај дефицит буде око 0,5 одсто БДП-а и то су управо и планови које Влада 
има за следећу годину", додао је Петровић. 
На дводневном Економском самиту Србије учествују министри, високи европски званичници, 
представници привреде и јавне управе. 
Организатор самита је "ТГИ груп интернешнел", а медијски партнер самита је новинска 
агенција Танјуг. 
 

 

 
 
 

Влаховић: Раст заснован на инвестицијама и извозу 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: „Нема сумње да је програм фискалне консолидације дао резултате и да је добра 

основа за наставак структурних реформи, али у наредном периоду задатак Владе Србије је да, 

између осталог, сагледа како да економску политику фокусира на повећање инвестиције које 

генеришу привредни раст, сматрају стручњаци.   

На 18. Економском самиту Србији, чији је Танјуг медијски покровитељ, ученици панела о 
значају фискалне консолидације за будући раст сагласили су се је буџет Србије уравнотежен, 
али и рањив и то у зависности од тога које ће мере економске политике влада дефинисати у 
наредном периоду.  
Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић се осврнуо на досадашње резултате 
у структурним, посебно реформи тржишта рада, наводећи нови Закон о раду, напредак на Дуинг 
бизнис листи, започету реформу пензионог осигирања… 
Влаховић истиче да раст БДП мора да се занива на инвестицијама и расту извоза што, каже, није 
био случај 2017. па чак ни у 2016. години, а онда тек на расту приватне и јавне потрошње.  
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“Поред капиталних инвестиција, потребно је створити амбијент за раст приватних инвестиција”, 
рекао је Влаховић и истакао да кљуцни допринос у будућем расту морају да дају домаће 
приватне инвестиције, јачање институција, унапређење инфраструктуре и образовања.  
Председник Савета гувернера НБС Небојша Савић рекао је да остварену макроеконосмку 
стабилност треба одржати и она подразумева и фискалну консолидацију и одржавање монтране 
стабилсности и ниске стопе инфлације.  
“Треба у будуће да обезбедимо фискалну, монетарну стабилност и да то буде основ нашег 
раста””, поручио је Савић. 
Сматра да структурне реформе треба да унапреде јавни сектор, јавна предуеха, као и дефекте 
који постојеу јавној управи, а кључне су по њему креативне индустрије и иновативност.  
“Да бисмо урадили више морамо да обезбедимо много већи степен иновативности и 
креативности”, навео је Савић и истакао вазнзост квалитетног система образовања који мора да 
иде у сусрет томе.  
Професор Економског факултета Драган Ђуричин да без озбира на успех фискалне 
консолидације, постоје многе рањивости садашње ситуације.  
”Тачно је да имамо равнотежу у буџету, али и даје имамо трговински дефицит и капитални 
дефицит који се покрива страним директним улагањима. Оно што треба Србији је робустан 
растђ, рекао је Ђуричин. 
Поред одржавања стабилне и ниске инфлације, Ђуричин сматра да треба повећати ниво 
производње и то кроз инвестиције, али упозорава да је наша привреда и даље изложена 
системским преморима и системским подрхтавањима, али да ипак оптимистично гледа на 
будућност. 
Он се заложио за “”интелигентан раст”” базиран на конкрентским предностима Србије, пре 
свега на расту ИКТ који , невстиције у образовање. 
Оснивач и председница Центра за напредне економске студије и бивша министарка државне 
управе и локалне самоуправе Кори Удовички река је да је фискална консолидиција деловала 
позитивно на привредни раст и да се први пут десило да држава “не гуши” привреду.  
Истакла је важност постојања фискалне дисциплине за коју каже да још није постигнута, те да 
се сада дешава да имамо јавну управу која није у стању да прати привредни раст који би могао 
да се настави јер је, истиче, привреда стасала да понуди конкретне производе и конкурентна је 
на страним трижстима.  
“Држава треба да помогне привреди да постигне продуктивности кроз програме и инвестиције. 
Поред инвестиција потребно је и повећање потрошње”, наводи Удовички и додаје очекује да ће 
се раст убрзано наставити. 
Професор Економског факултета Дејан Шошкић рекао је да фискална консолидација није крај 
реформи и да је неспорно да Србија прави помаке, као и да инвестиције благо расту. 
Ипак, инвестиције су и даље испод 20 одсто, што је, додао је, испод нивоа који је потребан за 
одрживи раст. 
Он је рекао да је важно да постоји озбиљније улагање у образовање, истраживање, развој и 
науку. 
“Мислим да је кључно питање инвестиција у људски капитал и да се више ради на капиталним 
улагањима, као и да се улаже у инфраструктуру, а важан је и институционални развој и 
владавина меритократије. То су три важна стуба”, нагласио је Шошкић. 
Како је рекао, у Србији је потребно више домаћих инвестиција и да се унапреди целокупан 
амбијент за улагање. 
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Петровић: Србија достигла структурно усклађени буџет 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Србије је успела да достигне структурно усклађени буџет, по питању прихода и 

расхода, изјавио је данас члан Фискалног савета Павле Петровић на 18. Економском самиту 

Србије.  

Петровић је, на панелу о финансијској консолидацији и одрживом расту, рекао да ти резултати 
по питању буџета нису последица једнократних "изузетних прихода или расхода".  
"По питању макроекономске стабилности, пресудно је да имамо избалансиран буџет и 
минимални дефицит. Добро је вест да је Србија успела да достигне структурно усклађени буџет", 
истакао је он. 
Петровић је објаснио да су трајни елементи прихода и расхода у буџету сада усклађени и да би 
Србија требало тако да настави на средњи и дужи рок - "да држи избалансирани буџет и 
минимални дефицит". 
"Добар циљ би био да тај дефицит буде око 0,5 одсто БДП-а и то су управо и планови које влада 
има за следећу годину", додао је Петровић. 
На дводневном Економском самиту Србије учествују министри, високи европски званичници, 
представници привреде и јавне управе. 
Организатор самита је TGI Group International, а медијски партнер самита је новинска агенција 
Танјуг. 
 

 

 

 
 
Савић:Да бисмо урадили више морамо да обезбедимо много већи 
степен иновативности и креативности 
Извор:Танјуг 
 
Нема сумње да је програм фискалне консолидације дао резултате и да је добра основа за 
наставак структурних реформи, али у наредном периоду задатак Владе Србије је да, између 
осталог, сагледа како да економску политику фокусира на повећање инвестиције које генеришу 
привредни раст, сматрају стручњаци. 
На 18. Економском самиту Србији, чији је Танјуг медијски покровитељ, ученици панела о 
значају фискалне консолидације за будући раст сагласили су се је буџет Србије уравнотежен, 
али и рањив и то у зависности од тога које ће мере економске политике влада дефинисати у 
наредном периоду. 
Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић се осврнуо на досадашње резултате 
у структурним, посебно реформи тржишта рада, наводећи нови Закон о раду, напредак на Дуинг 
бизнис листи, започету реформу пензионог осигурања. 
Влаховић истиче да раст БДП мора да се занива на инвестицијама и расту извоза што, каже, није 
био случај 2017. па чак ни у 2016. години, а онда тек на расту приватне и јавне потрошње. 
“ Поред капиталних инвестиција, потребно је створити амбијент за раст приватних 
инвестиција” , рекао је Влаховић и истакао да кључни допринос у будућем расту морају да дају 
домаће приватне инвестиције, јачање институција, унапређење инфраструктуре и образовања. 
Србији треба робустан раст 
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Председник Савета гувернера НБС Небојша Савић рекао је да остварену макроекономску 
стабилност треба одржати и она подразумева и фискалну консолидацију и одржавање 
монетарне стабилности и ниске стопе инфлације. 
- “ Треба у будуће да обезбедимо фискалну, монетарну стабилност и да то буде основ нашег 
раста”  - поручио је Савић. 
Сматра да структурне реформе треба да унапреде јавни сектор, јавна предузећа, као и дефекте 
који постоје у јавној управи, а кључне су по њему креативне индустрије и иновативност. 
- “ Да бисмо урадили више морамо да обезбедимо много већи степен иновативности и 
креативности - навео је Савић и истакао важност квалитетног система образовања који мора да 
иде у сусрет томе. 
Професор Економског факултета Драган Ђуричин да без озбира на успех фискалне 
консолидације, постоје многе рањивости садашње ситуације. 
- ” Тачно је да имамо равнотежу у буџету, али и даје имамо трговински дефицит и капитални 
дефицит који се покрива страним директним улагањима. Оно што треба Србији је робустан раст 
- рекао је Ђуричин. 
Поред одржавања стабилне и ниске инфлације, он сматра да треба повећати ниво производње и 
то кроз инвестиције, али упозорава да је наша привреда и даље изложена системским 
преморима и системским подрхтавањима, али да ипак оптимистично гледа на будућност. 
Јавна управа не може да прати привредни раст 
Оснивач и председница Центра за напредне економске студије и бивша министарка државне 
управе и локалне самоуправе Кори Удовички рекла је да је фискална консолидиција деловала 
позитивно на привредни раст и да се први пут десило да држава “ не гуши”  привреду. Истакла 
је важност постојања фискалне дисциплине за коју каже да још није постигнута, те да се сада 
дешава да имамо јавну управу која није у стању да прати привредни раст који би могао да се 
настави јер је, истиче, привреда стасала да понуди конкретне производе и конкурентна је на 
страним трижиштима. 
- “ Држава треба да помогне привреди да постигне продуктивности кроз програме и 
инвестиције. Поред инвестија потребно је и повећање потрошње - наводи Удовички и додаје 
очекује да ће се раст убрзано наставити. 
Озбиљније улагање у образовање и истраживање 
Професор Економског факултета Дејан Шошкић рекао је да фискална консолидација није крај 
реформи и да је неспорно да Србија прави помаке, као и да инвестиције благо расту. 
Ипак, инвестиције су и даље испод 20 одсто, што је, додао је, испод нивоа који је потребан за 
одрживи раст. Он је рекао да је важно да постоји озбиљније улагање у образовање, 
истраживање, развој и науку. 
- “ Мислим да је кључно питање инвестиција у људски капитал и да се више ради на 
капиталним улагањима, као и да се улаже у инфраструктуру, а важан је и институционални 
развој и владавина меритократије. То су три важна стуба”  - нагласио је Шошкић. 
Како је рекао, у Србији је потребно више домаћих инвестиција и да се унапреди целокупан 
амбијент за улагање. 
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Немам приватне авионе, делим добит са радницима - треба их 
мотивисати бонусима 
Извор:Б92, Вечерњи лист 
 
Хрватски бизнисмен и бивши председнички кандидат Борис Микшић изјавио је да је до сада у 
Хрватску уложио 25 милијарди евра и да, како наводи, не жали не цент. 
Микшић управо модернизује и складиште у Сплиту како би га претворио у фабрику за хемијске 
производе и пласирао их широм Европе, казао је у интервјуу за Вечерњи лист, а преноси Б92. 
Едукујемо и мотивишемо раднике 
- Уложићу и више, јер постоји интерес, али и простор да се та улагања врате. Не инвестирам ја 
само из симпатије него јер заиста видим да се то исплати и цени. Немам приватне авионе, мене 
то не занима, човек сам у годинама, али који успешно ради и људи то прихватају па онда и они 
још успешније раде. Власник сам девет фабрика, највећи смо произвођач антикорозивних 
производа на свету, као приватна компанија. Могао бих себи приуштити, на пример, велики 
брод, али пуно сам поноснији што смо створили нову фабрику у Белом Манастиру - каже он. 
Како истиче, доста води рачуна о својим радницима. 
- Припремамо их за посао, едукујемо, мотивишемо, плаћамо их изнад просека у Барањи, 
просечна плата је око 5.500 куна, и то је разлог што виде своју будућност код нас и не занима их 
одлазак у Немачку или Ирску. Конкурентни смо, људи су врло мотивисани за рад, нисмо имали 
ниједну несрећу на раду. У Барањи има радника, јавило нам их се стотину. Не смеју се људи 
искориштавати. Када су била тешка времена у мојој фирми, ја сам који пут остао без своје плате, 
али нисам ниједном испустио исплатни рок. На то се треба јако пазити. Важно је мотивисати их 
и бонусима, божићним додатком, што они јако цене јер виде да се трудимо. Радили смо добро 
ове године па ће и бонуси бити већи. Делимо са њима добит – каже наш суговорник. 
Од Трампа ни цента 
Према његовим речима, доста досељеника у Америку и Аустралију очекује да им се у Хрватској 
све сервира на пању. 
- Имају велика очекивања, а нису спремни да уложе капитал или знање. Очекују елдорадо и због 
тога је настала негативна перцепција Хрватске као земље у коју се не би требало улагати, што је 
искривљено, потврђујем то из властитог искуства. Немамо никаквих проблема с локалном 
власти, пуно су нам помогли, успели смо добити новац из ЕУ фондова, а такво нешто у Америци 
не можемо никада очекивати. У бизнису сам 45 година, а нисам од Доналда Трампа добио ни 
цента - наглашава Микшић, преноси Б92. 
 

 

 
 

Јесењи сајам запошљавања у Пироту: Тражи се око 300 радника 
Пише: З.Панић 

 
Јесењи Сајам запошљавања Филијала Националне службе за запошљавање у Пироту организује 
у четвртак од 11 до 14 сати у сали ресторана Газела. 
ПР Филијале Сузана Дјордјевић каже да су 33 послодавца исказала потребу за око 300 радника.  
Према њеним речима, најтраженији су радници у области текстила, трговине, машинске струке, 
градјевине и обраде метала, саобраћајне и млекарске струке, а тражени су и радници без 
квалификација у области комуналних услуга. 

https://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2018&mm=10&dd=22&nav_id=1459109
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Директор Филијале НСЗ Драган Јенаћковић каже да се незапосленост у Пиротском округу 
смањила за око 20 одсто у последње две године.  
Од 12.000 незапослених пре две године, сада је на евиденцији 9.500, од тога у Пироту 5.743, у 
Белој Паланци 1.500, у Бабушници 1.122 и у Димитровграду 1.240. Он додаје да ће у наредном 
периоду организовати програме преквалификације и доквалификације радника, према 
потребама тршишта рада.  
 
 

Ђилас: Условити субвенције минималном платом од 350 евра 
Пише: Јужне вести 

 
Стране фирме које добијају субвенције у Србији морају бити условљене минималном платом од 
350 евра, каже један од лидера Савеза за Србију Драган Ђилас. 
Он верује да би оне на то пристале, као што су у Мађарској, али им нико то не тражи, пишу 
Јужне Вести. 
Србија није толико сиромашна земља, наводи Ђилас, да плате лекара и медицинских сестара 
буду 4 пута мање него у Румунији. 
Иницијатор новог опозиционог блока Савеза за Србију, који је у петак одржао скуп у Нишу, 
наводи да у Србији не постоје услови за слободне изборе, али ипак није за опцију бојкота. 
„Ја сам од оних људи који се залажу да дођемо до избора, да на изборима победимо, а онда ако 
неко хоће да мења изборну вољу грађана, да онда идемо на демонстрације, а не обрнуто. Овде је 
један дугачак пут док дођемо до тога и док народ схвати да нажалост имамо човека и његове 
сараднике који од 100 ствари које кажу, 99 су неистина“, каже Ђилас. 
Одлазак младих из земље и сиромаштво су највећи проблеми, али Србија може да направи 
„невиђен економски помак“ за кратко време, каже Ђилас, уколико се ствари у држави 
„другачије посложе“. 
Један од начина је да се Србија базира на енергетици и пољопривреди, наводи Ђилас, а да се 
субвенције дају фирмама које су стратешки потребне Србији, а не само оне које увозе сировине, 
склапају каблове, а извозе профит. Ипак, за све њих Ђилас би поставио услов. 
„Да кажемо тим страним инвеститорима, да им дамо субвенције, сви дају…Али, не може да 
плата буде испод 350 евра, минимално. И верујете, сви ће то прихватити, у Мађарској је скоро 
дупло више од тога, у Словачкој и више. Кад би сте их тестирали, они би то прихватили“, каже 
Ђилас. 
Додаје и да је највећи заговорник закона о пореклу имовине, каже да је СзС хетерогена 
коалиција, али хомогена око циљева у 30 тачака, и да би у првих годину дана после доласка на 
власт била успостављена техничка влада без лидера Савеза. 
Напомиње и да никад не би тужио новинаре, али да уредник Информера Драган Вучићевић, 
кога је тужио, и телевизија Пинк – нису новинари већ пуки извршиоци ауторитарног режима. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juznevesti.com/Politika/Dragan-Djilas-Usloviti-subvencije-minimalnom-platom-od-350-evra.sr.html
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ВЕЋИНА ФИРМИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ САМО КЊИЖИЦУ: Здравље радника 

последња је брига  
Аутор:Александра Васић  

 

Неке фирме створиле добре услове за лечење запослених, док већина обезбеђује само 
здравствену књижицу 
КОРИШЋЕЊЕ апартмана у породилиштима, услуге државних и приватних клиника свуда у 
земљи током 24 сата и покриће од 100.000 евра за лечење чланова најуже породице само су 
неки од начина на које поједине успешне светске фирме у Србији брину о здрављу својих 
запослених. 
Међутим, у већини домаћих предузећа, било приватних или државних, оваква ситуација је 
права привилегија и реткост, па је брига о здрављу запослених сведена на оверену здравствену 
књижицу и право на боловање, кажу, за “Новости”, запослени у Институту за медицину рада 
Србије. 
- Проблем недовољне бриге о здрављу запослених у Србији започет је укидањем фабричких 
амбуланти, у којима је послодавац у директном разговору могао да се информише о 
здравственом стању запослених, да добије реалну слику тежине болести или повреде и да, на 
основу тога, планира пословање својих кадрова - каже проф. др Александар Миловановић, 
директор Института за медицину рада. 
Он тврди да када су службе медицине рада водиле рачуна о пријављивању повреда на раду није 
постојала ни теоретска шанса да се оне прикрију у корист послодавца, што је данас узело маха: 
- Данашњи власници фирми избегавају да пријаве раднике који пате од болести узрокованих 
послом како не би плаћали одштету. 
- Један од највећих послодаваца у Србији, са више од 30.000 запослених радника, јесте Јавно 
предузеће “Електропривреда Србије”, где је брига о здрављу запослених већа од оне која је 
законом загарантована и која постоји у већини државних предузећа - каже, за “Новости”, Јелена 
Данчевић, директор Сектора за управљање људским ресурсима у ЕПС. - Синдикат има 
могућност да из средстава Фонда солидарности одобри помоћ некоме од запослених који има 
здравствених проблема. 
Организују се и периодични прегледи, у зависности од радног места, како би се утврдило да ли 
запослени испуњава здравствене услове за рад. 
ОПОРАВАК У БАЊАМА У ЕПС се издвајају средства за рехабилитацију и рекреацију 

запослених. Радници који раде на местима с повећаним ризиком о трошку компаније упућују се 

на опоравак у бању или на планину, уколико за то постоји лекарска препорука. 

“Јапан тобако интернешенал” (ЈТИ) има 300 запослених у Београду и Сенти и један је од 
оснивача Клуба добре праксе, где се размењују искуства о безбедности и здрављу запослених са 
Медицином рада, Инспекторатом заштите на раду и представницима локалних компанија. 
- То је прилика да се представници мањих компанија укључе у рад и размену искустава. На тај 
начин могу да уче од великих компанија о превенцији и здравственој заштити - каже, за 
“Новости”, Зоран Косијера, менаџер за људске ресурсе у компанији ЈТИ у Србији. 
У овој фирми у свако доба дана и ноћи запосленима су доступне здравствене услуге стоматолога, 
офталмолога, кардиолога и других специјалиста у приватним клиникама о трошку компаније. 
Осим тога, лечење је омогућено и у свим државним установама. То важи и за најближе чланове 
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њихових породица, док је покриће од 100.000 евра довољно за трошкове већине операција, 
интервенција и порођаја, чак и у приватним клиникама. 
- У случају боловања од 15 дана, запосленима се исплаћује 100 одсто зараде. Када се ради о 
најтежим болестима, попут канцера, компанија исплаћује целокупну зараду и додатну помоћ 
која је потребна за терапију, све док болест траје - набраја Зоран Косијера здравствене 
бенефиције. 
Док су радници који успеју да се домогну оваквих предузећа у предности, нарочито у односу на 
велики број оних који раде на црно и немају ни здравствену књижицу, измене закона требало 
би да донесу промене и строжу законску регулативу у свим предузећима по питању здравствене 
заштите. 
- У наредном периоду потребно је увођење елемената који утичу на стварање безбедних и 
здравих радних услова, као што су превенција, активно укључивање Службе медицине рада и 
увођење принципа одговорности организатора радова - потврдили су, за “Новости”, у Медицини 
рада.  
ПОВРЕДЕ НА РАДУ 
У случају повреде на раду, интерна правила у оквиру “Јапан тобако интернешенал групе” су 
строжа у односу на она прописана домаћима законима. 
- Уколико се деси нека повреда на раду у нашим компанијама у свету, било да је то на 
Филипинима или у Бразилу, радници у Србији такође добијају обавештење о томе да је 
потребно да детаљно провере исто радно место у нашој фабрици или канцеларији - каже 
менаџер ове фирме Зоран Косијера. 
 

 

 

 
 

Женама за једнакост у пословним преговорима треба 15 година 
Аутор:Тања Веселиновић  
 
Колико се жена у Србији одлучује да покрене сопствени посао, каква им је помоћ на 
располагању? Зашто је женама потребно 15 година да буду једнако прихваћене у бизнису као 
мушкарци? 
О тим темама за ИнфоБиз говорила је Сања Поповић Пантић из Удружења пословних жена које 
обележава 20 година пословања. 
Не мења се ушешће жена у српском предузетништву. Њима припада 30 одсто малих и средњих 
предузећа, каже гошћа Н1. Променило се то што жене више нису власнице малих занатских 
радњи него руководе већим фирмама. И даље зене у бизнису муче исти проблеми, каже. 
На почетку пословања обично им је проблем што немају имовину на своје име која би 
послужила као колатерал за кредите код банака, а у каснијој фази проблем је полна 
дискриминација. Наиме, према речима Сање Поповиц Пантић, потребно је 15 година да жена 
буде прихваћена као једнака са мушкарцима у пословним преговорима. Када се разговара о 
високим износима и пословним уговорима постоји нелагода и доза неповерења, ако је са друге 
стране жена, а посебно ако је реч о младим женама, додаје. 

http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic/1
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Пословне жене сада су добиле институционалну помоћ и бесповратна средстав од државе, а у 
сарадњи са амбасадом Холандије Удружење пословних жена планира да подстакне велике 
компаније да ангажују фирме које воде жене, за добављаче. 
 
 

Вучић Турцима у Краљеву: Водите рачуна о нашим женама 
Извор:Бета, Фонет 
 
Председник Србије Александар Вучић обишао је у Адранима код Краљеву радове на изградњи 
фабрике текстила "Јуротај", заједно са председником Управног одбора "Тај групе" Месутом 
Топраком и министром трговине Расимом Љајићем. 
Планирано је да радови буду завршени до априла наредне године, а инвестиција је вредна око 
35 милиона евра. 
До 2023. године у фабрици би требало да буде запослено 2.500 радника. 
Обиласку градилишта присуствовали су и амбасадор Турске Танжу Билгич и градоначелник 
Краљева Предраг Терзић. 
Вучић је на градилишту турске фабрике рекао да је "поносан" што је ту данас видео и "стотинак 
жена које се боре за свој хлеб и гледају у своју будућност". 
"Оне знају да неће постати богате, али да ће моћи да преживе и да ће им бити боље", казао је 
Вучић. 
Вучић је инвеститоре из Турске позвао "да буду фини и љубазни према женама" из Србије, и 
захвалио им што ће запослити "не само младе жене, већ и жене од 40 и 50 година, које су 
вредне, и показаће лојалност компанији". 
 "Ви Турци што сте доведени, да водите рачуна о нашим женама, да будете фини и љубазни 
према њима! Јесте ли ме чули Турци? Да водите рачуна! То су дивне, добре жене, породичне, 
које желе да вредно раде како би направиле будућност за себе и своје породице", казао је 
председник. 
Навео је да ће крај фабрике бити обданиште за децу запослених како би жене могле да ту оставе 
децу или унуке док раде. 
"Ми тиме доводимо и другу и трећу плату у неку породицу. Важно је да имате другу и трећу 
плату, јер то онда значи бољи живот, аутомобил, море и зимовање", казао је Вучић. 
Додао је да је "веома срећан због Краљева у којем су претходних деценија уништене и разорене 
фабрике, а 20.000 људи остало без посла", а сада ће бити изграђен и аутопут према "Коридору 
10" и отворен аеродром "Морава" у Лађевцима. 
Рекао је да је интерес и Србије и Турске да имају још бољу сарадњу и да се нада још већем броју 
турских компанија и туриста у Србији. 
 
 

Поново продужен тендер за продају Луке Нови Сад 
Извор:Н1 Београд  
 
Министарство привреде Србије поново је продужило рок за достављање понуда на тендер за 
продају 99,4 одсто акција Луке Нови Сад по почетној цени од око 15,98 милиона евра. 
Нови рок за подношење пријава за учешће на тендеру је 21. новембар, а отварање понуда је 23. 
новембра. 
Право учешћа на тендеру имају фирме које се баве лучком делатношћу у последњих десет 
година у континуитету и да су у 2017. години имале приход од најмање 30 милиона евра, као и 
да су у свакој од последње три године имале претовар од 1,4 милиона тона. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-/1
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Лука Нови Сад је једина лука у Србији у већинском власништву државе, има претовар од око 
милион тона робе годишње, а капацитети су јој већи од 2,5 милиона тона. У тој компанији ради 
око 150 људи. 
У Влади Србије сматрају да ће се на тендер јавити неке од најреномиранијих фирми у свету у 
области лучког бизниса, као што су Дубаи Порт Wорлд из Уједињених Арапских Емирата, 
немачки Ренус и америчка група Валона. 
На ранији позив за достављање писама о заинтересованости за приватизацију Луке Нови Сад 
јавило се 12 фирми и инвеститора.  
 

 

 
 
Фијат продаје „Мањети Марели“ 
Изивор:РТК 

 

Компанија „Фијат Крајслер Аутомобили“ саопштила је да продаје своју филијалу за производњу 
ауто-делова „Мањети Марели“ јапанском добављачу ауто-делова „Калсони Кансеји 
корпорејшен“ за седам милијарди долара. 
Поводом најављене продаје, председник Самосталног синдиката „Мањети Марелија“, 
Александар Кораћ рекао је за РТК да не очекује никакве промене за запослене у овој фабрици. 
 

 


