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Posao za 300 radnika 
S. Kostić  

U RUMI je otvorena fabrika za proizvodnju memorijske pene kinesko-danske kompanije 

"EverRest production" 

 
U RUMI je otvorena fabrika za proizvodnju memorijske pene kinesko-danske kompanije "EverRest 
production". Reč je o investiciji vrednoj 15 miliona evra i izgradnji proizvodnog pogona od 28.880 
kvadratnih metara. To je samo deo projekta koji ima četiri faze, a podrazumeva ulaganje od 50 
miliona evra u proširenje proizvodnog pogona i dalja zapošljavanja. 

- Danas je Vidovdan, najveći srpski praznik. Obično kada se sećamo i pamtimo događaje iz naše 
istorije, ponosan sam i presrećan što mogu da govorim o našoj velikoj budućnosti. Počeli smo da 
gradimo našu srpsku planinu uspeha - rekao je Aleksandar Vučić, premijer Srbije, na svečanom 
otvaranju fabrike. 

On je izrazio zadovoljstvo, što će u prvoj fazi posao u njoj naći 300 ljudi, a kasnije još 900. 

- Samo pre dve godine opština Ruma je bila u minusu od 500 miliona dinara, danas na računu 
nikada nemaju ispod sto miliona dinara, zahvaljujući svom angaţmanu i podršci Vlade Republike 
Srbije. Naš cilj je da nivo nezaposlenosti u ovoj opštini bude niţi od 8 odsto, trenutno je na birou 
rada oko 6.000 ljudi, ali nakon završetka ove i daljih planiranih investicija taj procenat će biti 
značajno niţi, što su velike stvari za našu zemlju, to su Vidovdani naše budućnosti - rekao je Vučić. 

Premijer je ukazao da mu je Aleksandar Andersen Podravac, direktor kompanije "HealtCare 
Europe", rekao da će proizvodnja memorijske pene ove fabrike u Rumi, značiti i povećanje BDP-a 
Srbije u tekstilnoj industriji za 30 odsto. 

EKOLOŠKI BEZBEDNAProizvodnja memorijske pene za jastuke i dušeke je ekološki bezbedna, a 
fabrika će se snabdevati sirovinama sa domaćeg trţišta, najavili su predstavnici kompanija. 
Kompanija "Everes prodakšn" osnovana je 2012. u Novom Sadu, kao rezultat zajedničkog ulaganja 
danske kompanije "EverRest" i kineske kompanije "Healthcare Co.Ltd", koja je svetski lider u 
proizvodnji memorijske pene. 

Podravac je, naglasio da je ovaj projekat dokazao da je moguće sve ostvariti ako se marljivo radi 
kao Kinezi, razmišlja kao Danci, a sve to uz srpski inat. Fabrika je, prema njegovim rečima, 
izgrađena od strane projektnog tima od svega 11 ljudi, za samo osam meseci, i dva meseca pre 
roka. 

- Mi nismo običan investitor, već ćemo biti partner koji će poslovati sa punim poštovanjem kulture i 
društva, vodeći računa da ne zagađujemo ţivotnu sredinu - rekao je Zangen Ni, vlasnik kineske 
kompanije "Healtcare". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:555043-Posao-za-300-radnika
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Vlasnik danske kompanije "EverRest" Kristijan Frismot istakao je da ova fabrika ima veliki značaj, 
jer je prva fabrika van Kine, i prvi zajednički projekat kineske i danske kompanije, koja treba da 
omogući penetraciju evropskog trţišta. 

DRUGA FAZA 
 
Posle svečane ceremonije otvaranja, ministar privrede Ţeljko Sertić, sa predsednikom opštine 
Ruma Slađanom Mančićem i direktorom "HealtCare Europe" Aleksandrom Andersenom Podravcem 
potpisao je memorandum o saradnji i ulaganju u drugu fazu projekta i proširenja proizvodnog 
pogona. Celokupno ulaganje obezbediće posao za ukupno 1.200 radnika. 
 
 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571136/STA-JE-VLADA-OBECALA-MMF-Akcize-i-na-sokove-struja-jos-skuplja 

ŠTA JE VLADA OBEĆALA MMF Akcize i na sokove, 
struja još skuplja 

Gordana Bulatović  

U pripremi prve revizije sporazuma sa MMF Vlada se obavezala na uvođenje akcize na sva 

bezalkoholna pića, sem vode, ali i na dalja poskupljenja struje u 2016. i 2017. godini. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571136/STA-JE-VLADA-OBECALA-MMF-Akcize-i-na-sokove-struja-jos-skuplja
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Kliknuti (+) za uvećanje 

 

Kada je u pitanju novi namet na bezalkoholna pića, u memorandumu koji je, uz pismo o 

namerama, premijer Aleksandar Vučić 11. juna uputio generalnoj direktorki MMF Kristin Lagard ne 

pominje se period kada bi potrošači u Srbiji mogli da osete, po svom dţepu, ovaj novi namet. 

  

S druge strane, u istom dokumentu daje se plan na koji način Vlada, u godinama pred nama, 

planira da učini odrţiv sistem Elektroprivrede. 

 

"U 2016. i 2017. godini povećaćemo dodatno cenu struje, kako bi se pribliţili trţištnim cenama", 

kaţe se u memorandumu upućenom Lagardovoj. 

http://www.blic.rs/data/images/2015-06-27/633407_13_lb.jpg?ver=1435428842.jpg
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I u izveštaju misije MMF, a koji je bio deo paketa dokumenata na bazi kog je Bord direktora Fonda 

odlučio da Srbiji da zeleno svetlo za prvu reviziju aranţamana, pominje se način na koji će se 

sprečiti da, kako se kaţe, Elektroprivreda postane problem budţeta. 

 

"Srbija ima cenu električne energije koja je u proseku 40 odsto niţa od prosečne trţišne cene, 

odnosno cene kilovata su najniţe u Jugoistočnoj Evropi. Vlada jeste odlučila da poveća cene struje 

za 4,5 i uvede akcizu na struju od 12 odsto, što je nedavno usvojio i Parlament. Međutim, 

odlaganje poskupljenja struje koje je bilo planirano za april ove godine umanjio je prihod od 

električne energije za čak 0,5 odsto BDP-a. U 2016. i 2017. godini će se ići na dalje povećanje cene 

struje u Srbiji, kako bi se ona pribliţila trţišnoj ceni. U isto vreme će se, u saradnji sa Svetskom 

bankom, obezbediti da socijalno ugroţeni dobijaju struju po niţim cenama", kaţe se u izveštaju 

misije MMF. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/davenport-na-birou-nema-kvalitetne-radne-snage 

Давенпорт: На Бироу нема квалитетне радне 
снаге 
 

– За решавање проблема високе стопе незапослености неопходна је сарадња сектора 
образовања и тржишта рада – каже шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Давенпорт. 

Он је додао да је ЕУ до сада уложила око 100 милиона евра у образовање и запошљавање у 
Србији кроз набавке, техничку помоћ и инфраструктуру. 

– У Србији влада велика незапосленост. Тржиште рада нема довољан број квалитетно 
образоване радне снаге тако да је неопходна додатна обука. Да би се проблем превазишао, 
потребно је деловање обају сектора, образовања и тржишта рада – рекао је Давенпорт на 
конференцији „Национални оквир квалификација у Србији – успостављање комуникације 
између образовања и тржишта рада”. 

Он је на конференцији, коју организују Београдски фонд за политичку изузетност и 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, констатовао да Национални оквир 
квалификација (НОК) представља начин да се одреде и попишу знања и вештине који су 
потребни за одређено занимање, као и да обезбеђује базу за повезивање односа између 
занимања из различитих сектора. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/davenport-na-birou-nema-kvalitetne-radne-snage
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– С обзиром на то да се трзиште рада састоји од мноштва сектора, за Србију је веома важно да 
се формира што већи број секторских већа да би могли успесно да раде на НОК-у – поручио је 
Давенпорт. 

 

 

 

 


