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ВУЧИЋ ОБИШАО РАДОВЕ НА ГРАДЊИ ФАБРИКЕ "ЕВРОТАЈ": У Краљеву
посао за још 2.500 људи
Г. ЋИРОВИЋ
Председник Србије и челник "Тај групе" топрак обишли радове на изградњи
текстилних погона
ОСИМ великог броја запослених, овом инвестицијом доводимо и другу или трећу плату у
краљевачке породице. Онда можете да замишљате бољи живот, да купите аутомобил на кредит
или планирате одлазак на летовање или зимовање. Срећан сам због Краљева јер смо уложили
много труда и напора да у овај град доведемо поузданог и великог инвеститора.
Претходних деценија у овом граду су уништени и "Фабрика вагона" и "Магнохром", "Јасен",
"Каблар", Тргопромет", "Пољопромет" и "Аутотранспорт". Због неодговорних људи око 17.000
радника је остало без посла. Ми градимо нове фабрике, а предстоји нам изградња ауто-пута од
Прељине до Појата према Коридору 10 и да отворимо цивилни аеродром у оближњим
Лађевцима, надам се до јуна наредне године.
Ово је данас у Краљеву изјавио председник Србије Александар Вучић обилазећи градилиште и
први погон турске фабрике "Евротај" у којој ће се производити конфекција од тексаса и других
материјала и то, како је најављено, око седам милиона производа годишње.
- Поносан сам што овде већ видим стотинак дама које се боре за своју будућност и свој хлеб,
вредних српских жена којима није тешко да до своје и боље будућности својих породица стигну
тешким и напорним радом. Планирано је да до краја 2019. овде буде запослено 1.065, до краја
2020. године 1.750, а укупно ће бити запослено најмање 2.500 радника. Посебно је важно што
ће бити направљено и обданиште за децу радника, као и то што се неће запошљавати само
девојке од 20 или 25 година, већ и жене од 40 и 50 година, јер то су вредне и способне жене које
ће показати лојалност овој компанији - додао је председник Вучић.
Ова турска компанија која послује у оквиру познате "Тај групе", своју фабрику у граду на Ибру
гради на локацији "Аутотранспорта", уз саму Ибарску магистралу, на улазу у град из правца
Чачка. Према речима Месута Топрака, председника Управног одбора "Тај групе", укупна
површина фабрике износиће око 30.000 квадратних метара, планирано је да се по фазама у
наредне четири године запосли чак 2.500 радника, а вредност инвестиције је 35 милиона евра.
- Топрак је имао разумевања, успели смо да доведемо фабрику у Краљево, а њему смо
приликом ове посете дозволили да у Лађевце слети малим авионом. Ево, ја га већ наговарам да
направи хотел у Београду, или у Врњачкој Бањи или на Копаонику. Још нешто ћемо да га
натерамо, а ми ћемо помоћи колико год можемо - нагласио је председник Србије.
Он је додао да очекује и да турски председник Реџеп Тајип Ердоган дође на отварање ове
фабрике, када на пролеће наредне године овде буде радило 400 до 500 запослених.
- Надам се и доласку још већег броја турских компанија и туриста у Србију. Ништа нас не
раздваја, морамо да покажемо још веће поштовање једни према другима, а уз то долазе и
поверење и обострани интерес - истакао је председник.
РОБНА РАЗМЕНА ДОСТИГЛА МИЛИЈАРДУ
ПРЕДСЕДНИК Управног одбора турске "Тај групе" Месут Топрак је најавио данас да ће Србија
са фабриком "Евротај" заузети важно место у производњи текстила и конфекције. Фабрика ће,
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како је рекао, годишње производити седам милиона пари фармерки. Он је нагласио да ће око
10.000 људи живети од нове фабрике, запослени и њихове породице, као и партнери.
Амбасадор Турске Танжу Билгич је рекао да досадашње инвестиције у Србији износе више од
200 милиона евра, а робна размена између две земље је премашила милијарду евра.
ПЉАЧКАШКЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
НИСАМ сигуран да је Вук Јеремић икада прочитао Андрићеву "Проклету авлију", да јесте,
сетио би се времена сопствене власти, рекао је председник Вучић, реагујући на Јеремићеву
изјаву да је тренутно стање у земљи као "проклета авлија".
Вучић је, одговарајући на питања новинара, рекао да је минимална зарада за време Јеремићеве
власти била 150 евра, да је сада 230 евра, те да ће следеће године бити 250. Он је нагласио да су
претходне власти без посла оставиле 20.000 људи јер су "пљачкашким приватизацијама
трпали паре у своје џепове".

Реформом пореске политике и радног права до бржег раста
Привреда Србија у претходних неколико година бележи континуирани раст који би могао да
буде и већи ако се убрзају реформе, а посебно ако се модернизују пореска политика и радно
права и појача трговинска сарадња у региону, кажу у Савету страних инвеститора (ФИЦ).
Извршна директорка ФИЦ-а Ана Тоци рекла је за ТаЊуг да је делегација Савета у првој
половини октобра током посете Бриселу, пету годину за редом, имала низ успешних састанака
с представницима Европске комисије, са циљем да као поуздан партнер Влади Србије и ЕУ
пружи подршку европским интеграцијама Србије.
Како је рекла, ФИЦ је током разговора посебну пажњу посветио порезима и пореској политици
у Србији, радном законодавству и трговинској сарадњи у региону, преноси ТаЊуг.
Када је реч о порезима, Тоцијева истиче да пореска политика треба да буде предвидљива и да
се порески закони мењају у оквиру јавне расправе.
„То је важно за подизање конкурентности српске привреде, не само за инвестиције страних већ
и домаћих компанија, али и мале привреднике. Такође, изузетно је важно радити на
модернизацији пореске политике и Пореске управе. То је један од пројеката који је нови
министар финансија Синиша Мали покренуо у сарадњи са Светском банком”, рекла је
АнаТоци.
ФИЦ очекује и да се модернизују закони у области радног права и запошљавања и уведе
дигитализација.
„Тај тренд би смањио административни терет за привреду. Такође, поред модернизованог и
флексибилнијег радног законодавства мора се осигурати и поштовање тих закона и
спровођење права за компаније и запослене”, навела је Тоцијева.
ФИЦ посебну пажњу скреће и на регионалну трговину и јачање трзизшта у региону, што би
посебно за Србију било значајно, као највећу земљу у оквиру ЦЕФТА подручја.
Према њеним речима, Србија би имала много користи ако би регионална трговина ојачала, јер
би могла да рачуна на већи извоз својих производа и услуга.
Ана Тоци каже да ФИЦ поздравља и напредак који је Србија остварила у области издавања
грађевинских дозвола и саобраћаја.
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„Видимо да раст постоји, континиран је већ неко време и полако се повећава. Надамо се да ће
раст бити и већи пошто постоји одређена врста стабилности у земљи и ако буде настављена и
ако Влада Србије буде убрзала реформе које најављује”.
Извршна директорка ФИЦ-а додаје да пуно тога зависи и од побољшања пословне климе, јер
од тога зависи колико ће компаније бити инспирисане да улажу, а то утиче на економске
резултате и доприноси расту стандарда грађана.
Напомиње да је Србија у последњих годину дана лидер у привлачењу страних инвестиција.
„Ми, као страни инвеститори који већ послујемо у Србији, поздрављамо и активно радимо на
томе да дође још нових инвестиција, јер нове стране инвестиције подстичу и раст домаће
привреде. Некада се гледало као да су страни инвеститори са једне стране, а домаћи са друге.
Ми то не видимо тако, зато што умрежаваје страних и домаћих компанија може да ојача
тржиште и боље га повеже у глобалне токове”, рекла је Ана Тоци.
ФИЦ очекује и да ће раст инвестиција у Србији бити настављен, али поручује да је то уско
повезано с темпом спровођења реформи - што је темпо јачи, самим тим ће и инвестиција бити
више.
Ана Тоци је напоменула да ће онда бити више и нових инвеститора, али и нових инвестиција
већ присутних компанија, које ће ширити своје пословање и отварати нова радна места.
ФИЦ, додаје, жели да помогне приближвање Србије ЕУ и то удружење окупља углавном стране
компаније, које у више од 70 одсто случајева долазе из земаља чланица ЕУ.
„Наш циљ је да помогнемо Срибији да достигне ниво европских економија. У Бриселу смо
констатовали да је Србија у последњих неколико година има континуиран раст и реформе, али
смо констовали да су потребне много учинковитије реформе да би се постигао тај циљ”, рекла
је Тоцијева.
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