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Мушкарци у Србији зарађују 22 одсто више него жене
Пише: Милош Обрадовић
* После завршеног факултета плате мушкараца за скоро 40 одсто веће од плата
колегиница * Просечан високообразован мушкарац зарађује око 90.000 динара
месечно, а једнако образована жена 65.000 * Мушкарци са средњом школом могу
да рачунају на 47.000, а жене на само 37.000 динара * Факултет доноси 1,4 пута
већу плату него средња школа и дупло већу него само основна
Упркос снажном јачању динара према евру од почетка године просечна нето плата исплаћена у
августу није успела да прескочи границу од 400 евра (износила је 395 евра).
Међутим, сам просек не говори пуно о томе каква је структура зарада у Србији, а она одржава
велику неједнакост. Према истраживању Горане Крстић и Јелене Жарковић, професорки
Економског факултета у Београду, доходовна неједнакост у Србији је највећа у Европи и износи
између 38 и 38,6 док је просек у Европској унији 31. Према њиховом истраживању, највећи
допринос неједнакости чине разлике у зарадама.
Неки увид у структуру зарада Србије даје полугодишње статистичко истраживање о
запосленима и о зарадама запослених које објављује Републички завод за статистику такозвани
РАД 1.
Тако је према последњем истраживању ове године обухваћено нешто више од милион
запослених са просечном нето платом од 50.337 динара (док је просечна исплаћена зарада за
целу Србију у марту износила 47.814 динара).
Неједнакости у зарадама између региона и између полова у Србији су огромне. Запослени у
београдском региону, рецимо, примају чак 51 одсто веће плате него запослени у централној
Србији. Тако је просечна нето зарада у марту у Београду износила 63.860 динара, док је у
Србији јужно од Београда исплаћена просечна нето зарада од 42.201 динар. У Војводини је
плата нешто више него у остатку Србије, али далеко нижа него у Београду и износила је 46.992
динара.
Једна од забрињавајућих чињеница које произилазе из овог истраживању су разлике између
примања мушкараца и жена.
На целом узорку од нешто преко милион запослених мушкарци су у марту примили примили
22 одсто већу плату него жене - 55.256 према 45.450 динара. Убедљиво највећа разлика је на
нивоу високообразованих. Мушкарци запослени са дипломом факултета у марту су примили у
просеку чак 89.749 динара, а жене 65.419 динара - разлика од чак 37 процената. Најмања
разлика је код запослених са средњом стручном спремом - "свега" 26 одсто.
Да се образовање и у Србији ипак исплати, показује поређење плата према нивоу стручне
спреме. Тако је просечна плата запослених са завршеним факултетом 75.000 динара, док је
запосленима са средњом школом просечна плата 42.036 динара, а радници са нижом стручном
спремом примају још 10.700 динара мање. Ово се поклапа са закључком Горане Крстић да је
узрок велике неједнакости у зарадама у ствари образовање. Запослени са факултетом у просеку
примају 1,4 пута већу плату него они са средњом школом и више него двоструко већу од оних са
само основном школом.
Значајна одступања постоје и између просечних зарада према делатностима. Тако су у марту
највишу зараду примили запослени у финансијском сектору, чак 99.351 динар нето, што је 2,6
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пута више него у административним и помоћним делатностима где су плате најмање и износе
само 38.168 динара. О томе какви су приоритети Србије показују и подаци о исплаћеним
зарадама у образовању које су износиле исподпросечних 41.810 динара и у здравству са 43.206
динара.
Највише радника прима око 40.000 динара
Према овом истраживању, зараду у марту није примило 24.058 људи, односно скоро три одсто
укупног узорка, који чине само стално запослени (на одређено и неодређено) у предузећима и
државним институцијама, али не и код предузетника. Нето плату до 14.557 динара примило је
још 27.216 људи. Највећи део запослених, њих 276.716, примило је зараду у распону од 32.000
до 47.000 динара. Занимљиво је да је према овом истраживању скоро 60.000 људи примило
нето плату већу од 106.000 динара.
Чијих плата нема у истраживању
Истраживање РЗС-а о структури зарада обухвата само правна лица и државне институције, што
значи да нису обухваћени запослени код предузетника и нека мала предузећа. Због овога,
истичу у РЗС, циљ овог истраживања није добијање података о стварном броју запослених и
износима њихових зарада већ о структури запослених и структури зарада. Ово истраживање не
узима у обзир лица која раде на основу уговора о делу или на основу уговора о обављању
привремених и повремених послова, којих је према последњој анкети о радној снази скоро
четвртина укупно запослених у Србији.

Игре око власништва отерале фабрику у стечај
Пише: М. Н. Стевановић
* После увођења стечаја појавила се фирма ЦПР Импекс власника Петра
Црногорца која тврди да је она власник Стакларе
Групе од по неколико десетина радника Српске фабрике стакла који су се јуче ујутро нашли на
списку од 230 прекобројних, у наредних неколико дана и по објављеном распореду моћи ће да
подигну своја документа из правне службе како би остварили права преко Националне службе
за запошљавање.
Судбина преосталих око 600 запослених у фабрици која је прошле недеље одлуком
Привредног суда у Крагујевцу отишла у стечај, за сада је неизвесна. Према одредбама закона, и
они би морали да се нађу на бироу за незапослене, а уколико се наставља радни процес у
погонима, стечајни управник би могао да их ангажује по уговору. Али, за сада нико од њих не
зна сценарио по коме ће се одвијати стечај.
Детаљније информације нисмо могли да добијемо ни од стечајног управника Саше Јовановића,
који је најпре обећао да ће се јавити за пола сата, а потом му је телефон био искључен, заузет
или је звонио "у празно". А даља судбина фабрике не интересују само раднике. Пре два дана,
због одлуке о увођењу стечаја огласила се и фирма ЦПР Импекс, која тврди да је већински
власник параћинске стакларе.
- Одлука Вишег суда у Крагујевцу о увођењу стечаја у СФС тежак је удар на ту фабрику, ЦПР
Импекс, али и на Србијагас и ЕПС Снабдевање, који неће моћи да наплате своја потраживања наводи се у саопштењу ЦПР Импекса, фирме која се бави трговином оружјем, а чији је власник
Петар Црногорац.
Он је истакао и да је стаклару преузео са дугом од око 95 милиона евра, "у предстечајном стању,
са запуштеном производњом и потпуно изгубљеним тржиштем", а да је од тада раздужена за 77
милиона евра, почела да ради у три смене и вратила стара тржишта у региону. Црногорац
3

тврди и да група људи која жели да отме фабрику, месецима већ подрива њену економију, због
чега је против њих пре два месеца поднета кривична пријава специјалном тужилаштву за
организовани криминал. Власник ЦПР Импекса је затражио и да председник Србије
Александар Вучић "да налог државним безбедносним службама да тачно идентификују и
утврде све узроке и чињенице које су довеле неразумне и катастрофалне судске одлуке о
увођењу стечаја у Стаклару".
Иако Црногорац иступа као власник стакларе, чињеница је да у Централном регистру хартија
од вредности то није евидентирано, јер је 67,8 одсто акција уписано на име конзорцијума
бугарских фирми Рубин и Глас Индустри, а 32,03 одсто има Глас Индустри. Објашњење које је
раније дато нашем листу је да уговор који је Црногорац 2014. године склопио са ове две
бугарске фирме није могао да буде заведен јер су оне у међувремену отишле у стечај, чиме су
заустављене све статусне промене. Ипак, на основу тог уговора, промењен је тадашњи састав
Надзорног одбора и у њему су се, до одлуке Привредног суда у Крагујевцу о увођењу стечаја,
нашли представници које је именовао ЦПР Импекс, углавном високи функционери Српске
напредне странке. То је требало да обезбеди добру конекцију фабричких органа са државним
институцијама.
Међутим, да је код њих дошло до раскола, сведочи чињеница да нису јединствени у осуди
одлуке о стечају фабрике. Душан Адамовић, један од чланова НО, тврди да је то спасоносно
решење, јер је стаклара презадужена, на месечном нивоу увећава губитак за 50 до 60 милиона
и да једино кроз стечај добија шансу да измири повериоце, али и да се ослободи технолошких
вишкова за које у редовном пословању није могао да се обезбеди социјални програм.
- Људи који себе називају власницима, заправо то нису. Они су само били чланови Надзорног
одбора на основу уговора који су склопили са Глас Индустри, али тај планирани посао није
реализован јер нису платили за договорени откуп фабричких дугова. Они су и допринели
садашњем статусу фабрике, јер у последње три године од када су они у фабрици, ниједан евро
није уложен у одржавање опреме, што је изазвало катастрофалне последице - каже он за Данас.
Иначе, Адамовић се доводи и у везу са чачанским Вексилумом, основаним у фебруару ове
године као испостава истоимене аустријске фирме којом управљају бугарски држављани.
Заступник "српског" Вексилума преко суда је затражио увођење стечаја, тврдећи да је он
откупио дугове Српске фабрике стакла а да она због блокаде рачуна која непрекидно траје од
новембра прошле године нема могућности да врати доспела потраживања по том основу,
"тешка" 47 милиона евра. Привредни суд у Крагујевцу у два наврата је одбијао такав захтев јер
није било валидних доказа о откупу дуга.
Забринути радници
- Не знамо шта да радимо, једино смо сигурни да је стечај погубан јер не знамо никога ко се из
тог процеса извукао. Ми нисмо добили никакво упутство шта да радимо, само је крајем прошле
недеље, када смо протестовали због те судске одлуке, стечајни управник изашао и образложио
зашто је фабрика у стечају. Никакве друге информације нисмо добили и људи су због тога
очајни - каже Живојин Матејић и додаје да ће неизвесност да потраје најмање три месеца, јер
ће у том периоду да се анализира учинак производње, па уколико рачуница покаже да дугови
не могу да се отплате, очекују банкрот.
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Вулин: Војска ће имати веће плате него икада
Извор:Танјуг
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да ће са најављеним повећањем плате у
Војсци Србије бити веће него икада, али да се ради и на решавању стамбеног питања војника
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да ће са најављеним повећањем плате у
Војсци Србије бити веће него икада, али да се ради и на решавању стамбеног питања војника.
"Наравно да су плате недовољне, али чињеница је да расту и са повећањем које се очекује биће
сигурно веће него што су их икада имали", рекао је министар гостујући на РТС.
Очекује да ће то повећање бити до краја године, када је у договору са ММФ-ом планирано
повећање плате за запослене у јавном сектору.
"Сматрам да за припаднике структура безбедности треба решавати увек заједно и питање
плата, али и стамбено питање. Војска, полиција, БИА требале би да имају веће плате него што
су икада имали", додао је он.
Како каже, у складу са наређењем врховног команданта, формирана је комисија и очекује да ће
се брзо изаћи са конкретним предлозима за решавање стамбеног питања за све структуре
безбедности, те да очекује да ће то бити и до 30.000 станова.
"Имамо велико улагање у опрему, оружје. Неутралност је скупа, све морате сами да платите,
нико вам не помаже", нагласио је министар.

Из Србобрана путује 260 радника у новосадски Делфај
Аутор:З. Д.
СРБОБРАН: У протеклих неколико месеци у погонима компаније „Делфај” у Новом Саду
запослило се 260 радника из три насеља општине Србобран, што је председника општине
Радивоја Парошког подстакло да са сарадницима посети погоне фабрике и увери се у каквим
условима се привређује.
Повод за посету био је и у чињеници што „Делфај” сваког месеца на општински рачун уплати
милион динара на основу обавеза послодавца према држави, па је тако једна од највећих
светских компанија у области аутомобилске индустрије постала значајан партнер не само
грађана општине Србобран већ и локалне самоуправе.
"Желели смо да видимо под којим условима грађани општине Србобран раде у овој фирми.
Број од 260 запослених је одличан, јер исто толико породица сада има једно примање више. На
лицу места смо видели да се ради о светској компанији, систем беспрекорно функционише, а
услови у којима радници раде су веома добри. Запослени имају редовна примања, обезбеђен
превоз и топли оброк, здравствену заштиту у кругу фабрике, мотивисани су да раде и имају
шансу да напредују. Знам да раде по сменама од осам сати, уз две паузе од укупно пола сата,
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али сам и видео и уверили су нас да онај ко се труди и добро ради, има сигурност и заштиту
послодавца", изјавио је Радивој Парошки.
Уз председника општине били су Ђорђе Џеков, члан Општинског већа задужен за привреду и
Радивој Дебељачки, руководилац Канцеларије за локални економски развој. У име „Делфаја”
примили су их директорка Јелица Чобановић и први човек производње Бранко Стоисављевић.
Пролазећи кроз фабрички погон, Србобранци су се препознали и поздравили, па су
представници локалне самоуправе искористили прилику да из прве руке чују како је радити за
„Делфај”.
"Нормално је да пред својим послодавцима кажу да се задовољни, јер желе да раде, али
причали смо и одвојено, сами, и стварно су раднице изразиле задовољство", казао је Парошки.
Компанија „Делфај” и даље позива заинтересоване у општини Србобран да посете „ Отворена
врата” два пута недељно, понедељком од 17 часова и средом од 10 часова у Националној служби
за запошљавање у Србобрану. Кандитати том приликом могу видети презентацију компаније и
остати на разговору за посао.
У овој компанији кажу да у зависности од позиције, у обзир могу доћи и кандидати без радног
искуства. На пример, за позицију оператера у производњи довољна је завршена само основна
школа, спремност на рад у три смене, али се мора бити педантан и одговоран у раду. Исто тако
инжењерски техничар може да започне каријеру без претходног релевантног радног искуства,
али са техничким знањем са факултета.
„Делфај” компанија се захвалила представницима општине на свесрдачној подршци коју су
показали у протеклих неколико месеци.
Вишеструка корист
Председник општине Србобран Радивој Парошки каже да се овом посетом истиче значај добре
сарадње која је резултирала запошљавањем већег броја људи:
"За успостављање вишеструко корисне сарадње, и за запослене, и за општину Србобран, и за
Делфај, можемо захвалити добро осмишљеној политици Владе Србије. Стварање услова за
долазак великих инвеститора какав је „Делфај”, што је политика и републичке и покрајинске
владе, отворило је врата за запошљавање и наших суграђана и бројних других незапослених из
целог региона. Успешна реализација те политике доноси корист свим грађанима", рекао је
Парошки.

Између Пећинаца и Бачког Петровца: Просечна зарада у Војводини
45.799 динара
Аутор:Д. Млађеновић

Прошлог месеца просечна зарада у Србији била је 47.220 динара, док су запослени у Војводини
просечно зарадили готово 2.000 динара мање, пошто је просечна зарада била 45.799 динара.
Њена висина у Војводини се разликује па су негде запослени зарадили више од просека, а у
неким областима су зараде далеко мање, а разлика између највише августовске зараде и
најниже је готово 30.000 динара.
Више од војвођанског просека, али и републичког, зарадили су запослени у две области –
Јужнобачкој, где је прошломесечна просечна зарада била 49.748, и у Јужнобанатској, где је
просечна зарада била 47.820 динара. У свим осталим деловима Војводине просечно
августовско примање запослених било је испод војвођанског просека. Најамање су, у просеку,
зарадили запослени у Западнобачкој области – 39.143 динара – па је њихова коверта у августу
била готово 7.000 тања него просечна зарада у Војводини. У осталим областима
прошломесечне просечне зараде прилично су уједначене и ниже су око 3.000 динара од
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војвођанског просека. Тако је у августу у Севернобанатској области она била 42.340 динара, у
Севернобачкој 42.523, Средњобанатској 43.154, а у Сремској области 43.107.
Највећа просечна августовска зарада у Вовјодини исплаћена је у Пећинцима, где су запослени
зарадили 54.236 динара, а изнад 50.000 динара просечно су зарађивали и запослени Панчеву,
Вршцу, Новом Саду и Кањижи. Далеко најамања просечна зарада исплаћена је у Бачком
Петровцу – 25.271 динара – и то је једина општина у Војводини где је просечна августовска
зарада била испод 30.000 динара, а следе Алибунар с 32.141и Бач, где је просечна
прошломесечна зарада била 32.335 динара. Зараде мање од 40.000 динара прошлог месеца
исплаћене су запосленима у Тителу, Белој Цркви, Ковачици, Пландишту, Србобрану, Малом
Иђошу, Новој Црњи, Новом Бечеју, Сечњу и Иригу. Примања мања од 40.000 динара прошлог
месеца исплаћена су и запосленима у Сомбору, Кули, Ковину, Опову, Бечеју, Жабљу, Сремским
Карловцима, Сенти, Чоки, Житишту, Руми и Шиду.
Две најниже зараде у једну просечну
У Војводини је највиши просек зарада био у Јужнобачкој области изнад 49.748 динара. У тој
области исплаћена је друга по реду просечна зарада, и то у Новом Саду – 53.929 динара, али и
најнижа прошломесечна зарада – у Бачком Петровцу, где једва да је прешла 25.000 динара.
Тако, практично, у једну просечну плату исплаћену у Новом Саду стају две просечне зараде
запослених у Бачком Петровцу. Удаљеност између та два места је мања од 40 километара.
У свега неколико војвођанских општина просечне августовске зараде биле су близу
војвођанског просека и кретале су се у распону од 40.000 динара до око 45.000. Запослени у
Бачкој Паланци у августу су просечно зарадили 46.663 динара, Суботици 43.776, Зрењанину
45.276 и Сремској Митровици 45.734. Више од 40.000 динара просечно су у августу зарадили
запослени у Оyацима, Апатину, Ковину, Петроварадину, Беочину, Врбасу, Темерину, Кикинди,
Ади, Новом Кнежевцу, Бачкој Тополи, Инђији и Старој Пазови.

Чачанске школе данас у штрајку, обустава наставе и у четвртак
Извор:Бета

Свих 29 школа у Чачку штрајковале су данас, други пут у току овог месеца, скраћеним часовима
на 30 минута, у знак подршке колективу средње Прехрамбено-угоститељске школе у том граду.
Они су, такође, најавили обуставу наставе и у четвртак, 28 септембра.
Председник Синдиката образовања Чачка Владимир Аџић рекао је Агенцији Бета да је око 150
школа у Србији данас подржало Прехрамебно-угоститељску школу у том граду.
- У штрајку подршке колективу те школе биле су све школе у Чачку и околним местима, као и
школе у Крагујевцу, Нишу, Крушевцу, Зрењанину и Бачкој Паланци - рекао је Аџић.
Чачанске школе одржале су 11. септембра први штрајк подршке колективу Прехрамбеноугоститељске школе, када су скратиле час на 30 минута.
Аџић је додао да ће сви просветни радници из Чачка у четвртак присуствовати протесту у
Београду, који организује Унија синдиката просвентих радника Србије, захтевајући повлачење
из процедуре Закона о запосленима у јавним службама и хитно потписивање Протокола о
зарадама и да ће тог дана у чачанским школама бити обустављена настава.
Синдикат образовања Чачак је већински синдикат просветних радника у том граду и члан је
Уније синдикта просвентих радника Србије.
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Запослени у Прехрамебено-угоститељској школи штрајкују скраћењем часова на 30 минута од
почетка школске године због увођења привремених мера и смене директора Драгана
Ковачевића.
Они сматрају да увођење привремених мера у школу у оквиру којих су смењени директор и цео
Шкоски одбор и постављен нов директор који није из редова запослених, као и нови Школски
одбор без иједног члана колектива, наноси штету угледу школе.
Министарство просвете је средином августа сменило директора и Школски одбор
Прехрамебено-угосититељске школе након извештаја Републичке просветне инспекције да је
било пропуста приликом испитивања случаја сексуалног узнемиравања ученица од једног
професора.
Смењени директор школе Коваћевич изјавио је раније да је његова смена незаконита и да је
надлежно тужилаштво у Чачку одбацило пријаву против тог професора.

Шта значи кад вам плата НОМИНАЛНО, а шта кад РЕАЛНО порасте
или падне
Аутор:Данијела Нишавић

Плата номинално мања, а реално још мања, или повећање плата номинално веће, ал реално
мање од тога. Номинално-реално, шта то значи? Обрни окрени, назови како хоћеш, рекли би,
ништа друго него мања потрошња. Реално.
Да би дочарали, ево две скорашње вести. Прва да је просечна нето зарада (без пореза и
доприноса) у Србији исплаћена у августу ове године износила 47.220 динара. Била је
номинално за 1,8 одсто мања него у јулу, а реално за два одсто, саопштио је Републички завод
за статистику. У поређењу са истим месецом прошле године просечна нето зарада у августу
била је већа за 4,3 одсто номинално и за 1,8 одсто реално.
Друга вест. Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић рекао је да плате у
Србији у јавном сектору за наредну годину могу да се повећају номинално пет-шест одсто. А то
ће реално бити два-три одсто.
И у једном и у другом случају реално је оно што нас се највише и тиче.
Проф. др Љубомир Маџар за "Блиц" објашњава да реално заправо исказује масу добара и
услуга које могу да се набаве за тај доходак, док номинално представља једноставно измерено
динаре који се добијају путем исплате дохотка. На реално много тога утиче почев од кретања
цена, курса...
- У суштини под реално се живи, али номинално је услов да би реално могло да буде. Онај ко
нема никакву зараду, међутим не може се надати реалном, па је номинално услов за све истиче др Маџар.

СТЕЧАЈ У ПАРАЋИНСКОЈ СТАКЛАРИ Отпуштено 230, још 40 радника
стрепи за посао
Аутор:Г. Јевремовић
Стечајни управник "Српске фабрике стакла" у Параћину Саша Јовановић обајвио је списак са
230 имена бивших радника тог предузећа који су вишак у поступку спровођења стечаја, али је
такође предвидео да се укупно 270 лица, по групама до 7. октобра јави за раздужење и
потписивање отказа.
То је збунило бивше раднике, али уплашило оне који су за сада остали на својим позицијама.
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- Не знам да ли ће стечајни управник додати још радника на списак за отказ. Нисам видео
стечајног управника. Вероватно да се списак неће зауставити на броју 230. Људи су огорчени и
уплашени - каже бивши синдикалиста Живојин Матејић.
Јуче је у ту фабрику поштом стигла одлука о отварању стечаја Привредног суда у Крагујевцу и
почео да тече рок за жалбу од осам дана. Оно што је, међутим, збунило раднике и бивше
руководство је одлука судије Бранислава Јововића да жалба не одлаже спровођење стечајних
радњи.
- Шта то треба да значи, да је судија своју одлуку прогласио правоснажном не чекајући
евентуално супротну одлуку Апелационог суда. Шта ће бити у случају да Апелациони суд обори
његову одлуку о отварању стечаја, ко ће платити судске трошкове повратка радника на посао питају се радници.

Просвети радници најавили штрајк и протест испред Владе Србије
Извор:Блиц
Неколико синдиката јавних служби, међу којима су и просветари, протестоваће у четвртак, 28.
септембра, од 11.30 до 13 сати испред зграде Владе Србије, против доношења Закона о
запосленима у јавним службама.
Планира се јавно упућивање захтева Влади Србије и Народној скупштини Србије за
повлачењем предлога закона из процедуре, а предвиђен је и штрајк.
Форум београдских гимназија предлаже директорима да се тог дана преподневна настава
скрати како би запослени могли да стигну на протестни скуп.
– Вежбали смо 1. септембра, штрајком упозорења и скраћењем часова. Потпуна обустава
наставе је најтежи облик, али то није и неће бити ни први ни последњи дан штрајка, него само
део борбе. На протесту у подне биће пет синдиката, међу којима су три просветна: Унија,
Грански синдикат просветних радника "Независност" и Синдикат радника у просвети Србије –
изјавила је за данашњу "Политику" Јасна Јанковић, председница Уније.
Како пише овај лист, штрајкачки захтеви остају исти. Први је да се "погубни" Нацрт закона о
запосленима у јавним службама хитно повуче из процедуре.
Просветари тражи и да се што пре потпише проткол о запосленима, који ће бити основ за
повећање плата запослених у школству изнад републичког нивоа, а захтевају и повлачење из
процедуре и измену свих прописа који "запослене у просвети масовно остављају без посла".

9

Вучић: Имамо договор о повећању пензија, саопштиће Брнабић
Извор: Бета

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је постигнут договор о повишици пензија,
али да ће цифру саопштити премијерка Ана Брнабић.
"Оставићу то мојој драгој Ани (Брнабић) да саопшти на 100. дан Владе", казао је Вучић за
Телевизију РТС.
Вучић није прецизирао износ те повишице, али је оценио да ће у јануару пензионере
обрадовати "значајно већа" примања.
Председник Вучић изјавио је да чешка компанија Татра "улази" у Индустрију машина и
компоненти "14. октобар" у Крушевцу.
" 'Татра' улази у уништени '14. октобар', у Крушевцу, 'Чарапани' имају још један разлог за
оптимизам и радост", рекао је Вучић на Телевизији РТС.
Вучић је додао да је ту вест добио вечерас, нешто пре 21. сат.
У ИМК "14. октобар", која је некада имала 8.000 запослених, 8. фебруара ове године проглашен
је банкрот.
Представници чешке компаније "Татра" су прошле године били у посети Крушевцу и ИМК "14.
октобар". Након тога је више пута, углавном од локалних функционера, најављивано да ће
"Татра" купити некадашњег крушевачког гиганта.

Јапански Јазаки отворио фабрику у Шапцу
Извор: Танјуг/Димитрије Голл

Јапанска компанија Јазаки (Yазаки) отворила је фабрику у индустријској зони у Шапцу где ће
производити кабловске сетове за камионе Дајмлер (Даимлер).
Фабрика у Шапцу, чија је изградња почела прошле године, простире се на око 30.000
квадратних метара и у њој сада ради око 500 радника.
Компанија Јазаки се обавезала на улагање у Србији од око 25 милиона евра и укупно
запошљавање 1.700 радника у наредном периоду.
Планирани годишњи извоз компаније је око 120 милиона евра.
Отварању фабрике присуствовао је председник Србије Александар Вучић.
Он је навео да је Јазаки за инвестицију у Србији добио подстицај од државе од 10,1 милиона
евра и да се нада да ће јапански инвеститор отворити још фабрика у Србији.
"Велики и важан дан не само за Шабац и Мачву, већ и за Србију. Од почетка сам био у процесу
разговара и покушаја да замолим Јазаки да инвестира у Србији. У конкуренцији још две земље
победили смо јер имамо најбоље раднике", рекао је Вучић.
Додао је да не било ни те ни других инвестиција и Србији да није урадјена консолидација
јавних финансија и да "уместо банкрота није обезбеђен суфицит у буџету".
"Локална самоуправа ће осетити велику корист од доласка Јазакија, али и радници", рекао је
Јазаки.
Градоначелник Шапца Небојша Зеленовић је казао да локална самоуправа настоји да
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инвеститорима пружи најбоље услове за рад и да истраживања НАЛЕД-а показују да се у
Шапцу најбрже добија дозвола за изградњу фабрике.
Компанија Јазаки је основана 1929. године, послује у 45 земаља, запошљава око 290.000
радника и бави се производњом и дистрибуцијом електричних система, електронских
инструмената за ауто индустрију и сарадјује са најпознатијим производјачима моторних
возила.
Компанија Јазаки је основана 1929. године, послује у 45 земаља, запошљава око 290.000
радника и бави се производњом и дистрибуцијом електричних система, електронских
инструмената за ауто индустрију и сарађује са најпознатијим произвођачима моторних возила.
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