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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:559037-Kraj-Nisave-najveca-fabrika-u-Srbiji 

Kraj Nišave najveća fabrika u Srbiji 
D. MILjKOVIĆ  

Predsednik srpske Vlade na potpisivanju ugovora o proširenju proizvodnje "Dţonson elektrik". 

Do 2020. godine imaće 3.400 radnika. Vuĉić pozvao da presele proizvodnju iz dalekog Meksika 

NIŠ dobija najveću fabriku u Srbiji. U postrojenjima "Dţonson elektrika" u Nišu, gde će do 2020. 
godine biće zaposleno ukupno 3.400 radnika. Da bi se realizovao ovaj ambiciozni projekat u 
četvrtak je u gradu na Nišavi potpisan Memorandum o razumevanju kojim su predviĎene dalje 
investicije u iznosu od 50 miliona evra. 

Paraf na dokument u prisustvu premijera Srbije Aleksandra Vučića stavili su ministar privrede 

Ţeljko Sertić, gradonačelnik Zoran Perišić i u ime kompanije direktor "Dţonson elektrika" Markus 

Šmic, potpredsednik za Evropu Ostin Vang i zastupnik "Dţonson elektrika" Loran Kardona. 

- Zadovoljan sam što je Vlada Srbije učestvuje u ovom projektu jer 6,75 miliona evra koje smo do 

sada dali partnerima iz Hongkonga i koje nisu bačene, već sada ovde radi 400 radnika, a do kraja 

2016. godine uposliće 1.000. Ovim memorandumom biće obezbeĎen posao za još 2.400 ljudi i time 

ovaj grad dobija najveću fabriku u drţavi. Ţeleo bih da poručim zaposlenima da imaju dodatnu 

odgovornost i da uvek imaju u vidu da su svoja radna mesta dobili zahvaljujući podršci Vlade Srbije 

i odluci menadţmenta fabrike da investira u Niš. Najbolji način da predstavaljate svoju zemlju je 

da na svojim radnim mestima radite stručno i kvalitetno - kazao je Vučić koji je najavio da će 

očekuje da još fabrika, posebno iz Azije, presele svoj kapital u Srbiju. 

BROJKE500 radnika do kraja 2015. godine  

 
1.000 radnika do kraja 2016. Godine 

 
 3.400 radnika do kraja 2020. godine 

- Posvetićemo dodatnu paţnju Nišu, a i ostalim obliţnjim okruzima i davaćemo posebne subvencije 

onima koji ţele da ulaţu na ovom području. Zato bih preporučio "Dţonsonu" da svoje investicije 

proširi na pet hiljada zaposlenih i da proizvodnju iz Meksika preseli u Niš, jer čujem da imaju 

probleme sa tamošnjom zakonskom regulativom - naveo je premijer. 

Vučić je pohvalio odluku "Dţonson elektrika" što je uspostavio saradnju sa tehničkom školom i 

Univerzitetom i Nišu, navodeći da je to upravo ono što će se i pokušati u daljem periodu - saradnja 

privrede i obrazovanja na najboljim primerima Švajcarske, Nemačke... 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:559037-Kraj-Nisave-najveca-fabrika-u-Srbiji
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POĈELI SA 40 LjUDI 

POTPREDSEDNIK "Dţonson elektrika" za Evropu Ostin Vang podsetio je da su pre godinu i po dana 

otvorili svoj prvi pogon i da je tada bilo samo 40 zaposlenih. Do sada su uloţili oko 10 miliona evra i 

pokrenuli nekoliko proizvodnih linija u pogonima fabrike. Inače, bave se proizvodnjom motora, 

zavojnica, prekidača, fleks krugova i mikroelektronike. - Zadovoljni smo radnom snagom i 

podrškom lokalne samouprave i nacionalne vlasti. Naša fabrika u Nišu zauzima značajno mesto u 

sistemu "Dţonson elektrika", ţelimo da budemo neko koga ćete da izaberete za poslodavca i nadam 

se da ćemo da ostanemo ovde dugo vremena. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558919-Inspektori-zatvaraju-divlje-radnje 

Inspektori zatvaraju "divlje radnje" 
S. S. ROVĈANIN - Z. RADOVIĆ  

Drţava kreće u oštar obraĉun sa neregistrovanim radnjama, koje imaju najveći udeo u sivoj 

ekonomiji. Nelegalne sale za venĉanja, pogrebna preduzeća, ali i fizioterapeuti u baptistiĉkoj 

crkvi 

DRŢAVA će 30. jula krenuti u obračun sa neregistrovanim radnjama i zapošljavanjem na crno, a u 
prvoj rundi, velike akcije inspekcija, na udaru će biti 110 objekata širom Srbije! Ukoliko ne budu 
ţeleli da prihvate legalna pravila igre, na vrata će im biti stavljen katanac. 

"Privrednici" ne biraju delatnost, pa se čak i ono što je potrebno za svadbu i sahranu prodaje na 
crno. Organizovanje svadbenih veselja poslednjih godina je postalo unosan biznis, a prema 
podacima do kojih su "Novosti" došle, gotovo svaka druga sala za svečanosti je u "sivoj zoni". Gazde 
broje goste i ne haju za PDV, niti za prijavljivanje radnika. Inspektorima je stigla prijava i da jedno 
pogrebno preduzeće u Nišu posluje "ispod ţita". 

Tek poneki luna-park ima neophodne "papire", a igre na sreću se organizuju i u stanovima. 
"Cvetaju" i divlje teretane. Prijavljeni su i supruţnici u Negotinu, koji pruţaju fizioterapeutske 
usluge u kući gde se nalazi Baptistička crkva! 

Inspektori će za sedam dana imati jak adut, jer počinje primena Zakona o inspekcijskom nadzoru 
koji dozvoljava ulazak u stanove i pretres uz dozvolu vlasnika ili nalog suda, koji će se izdavati po 
hitnom postupku za 48 sati od prijave. 

Na spiskova poslova koji se obavljaju na "crno" postoje skoro sve delatnosti, a ovakvo poslovanje, 
objašnjavaju u Ministarstvu drţavne uprave, utiče na ţivot i zdravlje ljudi. 

- MeĎu neprijavljenima imamo organizovanu proizvodnju tekstilnih proizvoda u stanovima sa 
zapošljavanjem radnika "na crno" i krivotvorenjem zaštićenih robnih marki - kaţu u Ministarstvu. - 
Tu su i stomatološke ordinacije, pa proizvodnja i isporuka hrane i bez ispunjavanja sanitarnih, 
higijenskih, bezbednosnih i drugih standarda, klanice i mesare, frizeri, prodaja robe 
neprehrambenog tipa pored pijaca, prevoz putnika, predškolske ustanove i domovi za negu starih 
osoba, parkirališta, pa čak i preduzeća za pogrebne usluge. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558919-Inspektori-zatvaraju-divlje-radnje
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Milorad Vasiljević, sekretar Udruţenja za industriju tekstila, odeće, koţe i obuće u Privrednoj 
komori Srbije, kaţe da tekstilci mnogo trpe zbog nelojalne konkurencije i da mnogo očekuju od 
primene novog zakona. 

- Nelegalne fabrike postoje u Kragujevcu, Nišu i u još nekoliko gradova, a rade u kućama i angaţuju 
radnike na crno - objašnjava Vasiljević. - Radili su uglavnom po podne ili vikendom, a u poslednje 
vreme su se osilili pa su počeli da rade i pre podne. U poslednja dva meseca otvoreno je čak 20 
takvih radionica, u kojima šije minimum po 20 ljudi. Tu robu uglavnom prodaju na buvljaku u 
Pančevu. 

Vasiljević napominje da, osim što ne pune drţavnu kasu, jer ne plaćaju PDV i doprinose za radnike, 
nelegalni proizvoĎači ozbiljno ugroţavaju one koji posluju po zakonu, jer je njihova roba i do 70 
odsto jeftinija. 

KAZNE I ZAPLENA 

Nelegalnima će biti predloţeno da se registruju, a ukoliko to ne urade kazne su od 50.000 do dva 
miliona dinara. Po dţepu će biti "udareni" oni koji rade a nisu prijavljeni, ali i oni koji su 
registrovani u formi pravnog lica, a obavljaju drugačiju delatnost. Inspektori mogu i da zaplene 
robu, a postoji mogućnost i pokretanja krivične, prekršajne ili prijave za privredni prestup. 

SVI DA KONTROLIŠU 

Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, koja je učestvovala u pripremi 
Zakona o inspekcijskom nadzoru, kaţe da nadleţne inspekcije više neće moći da se odriču 
odgovornosti za neregistrovane subjekte, koji su najočitiji primer sive ekonomije. 

- Do sada su samo neke inspekcije kontrolisale neregistrovane subjekte, a sada je to obaveza za 
sve. Svaka inspekcija je duţna da reaguje na indikacije o poslovanju neregistrovanih subjekata i 
sprovede kontrolu nad njima - rekla je Udovički. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558933-Potpisan-memorandum-za-novih-2400-

radnih-mesta-Vlada-salje-privredne-timove-u-Sarajevo 

Potpisan memorandum za novih 2.400 radnih mesta, 

Vlada šalje privredne timove u Sarajevo 
Tanjug  

Vlada Srbije odluĉila da pošalje timove za Sarajevo gde će razgovarati o ĉetiri sektora - 

infrastrukturi, energetici, turizmu i namenskoj industriji kako bi se konkretizovali potezi za 

saradnju 

NIŠ - Predstavnici Vlade Srbije i rukovodstvo kompanije Dţonson elektrik potpisali su danas 
Memorandum o razumevanju kojim su predviĎene dalje investicije u iznosu od 50 miliona evra i 
zapošljavanje dodatnih 2.400 radnika. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558933-Potpisan-memorandum-za-novih-2400-radnih-mesta-Vlada-salje-privredne-timove-u-Sarajevo
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:558933-Potpisan-memorandum-za-novih-2400-radnih-mesta-Vlada-salje-privredne-timove-u-Sarajevo
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Posle potpisivanja Memoranduma, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će za nekoliko 

godina fabrika Dţonson elektrik u Nišu biti najveća fabrika u Srbiji, najavljući da će nastaviti sa 

investicijama ne samo u Nišavskom već i u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu. 

"Potrebni su nam projekti", rekao je Vučih koji i podvukao da novca ima i da se moţe ulagati, 

poručivši istovremeno da Vlada Srbije nijedan dan nije kasnila sa svojim obavezama u aranţmanu sa 

Dţonson elektrikom. 

Memorandum su potpisali - u ime vlade ministar privrede Zzeljko Sertić i grada Niša gradonačelnik 

Zoran Perišić i u ime kompanije direktor Dţonson elektrik d.o.o. Markus Ssmic, potpredsednik te 

kompanije za Evropu Ostin Vang i zastupnik Dţonson elektrik Loran Kardona. 

TIMOVI U SARAJEVUPREMIJER Vučić je izjavio je da je Vlada Srbije danas odlučila da pošalje timove 
za Sarajevo gde će razgovarati o četiri sektora - infrastrukturi, energetici, turizmu i namenskoj 
industriji kako bi se konkretizovali potezi za saradnju u tim oblastima. Vučić je novinarima rekao 
da bolja ekonomska saradnja omogućava da i politika ide bar "nešto lakše od ruke". Prema 
njegovim rečima i nemačka kancelarka Angela Merkel je pohvalila ekonomske reforme koje smo 
preduzeli, a lično, dodao je, nema strah od onoga što zavisi od nas samih, svestan je da je teško 
suočavati se sa našim navikama, a strahuje jedino od onoga na šta ne moţemo da utičemo u punoj 
meri. Premijer je pomenuo da nam u avgustu slede razgovori sa MMF i da će se ići, kao što je 
obećao, na povećanje plata u javnom sektoru i penzija. 

Proširenje postojećih kapaciteta trebalo bi, kako je planirano, da bude realizovano u narednih pet 

godina. 

Trenutno ta kompanija zapošljava 365 ljudi, od kojih dve trećine čine operateri koji su svi 

zaposleni sa evidencije Nacionalne sluţbe za zapošljavanje u Nišu. 

Do kraja 2015. predviĎeni broj zaposlenih je 582 radnika, a onda će, kako je najavljeno, taj broj 

proporcijonalno da raste i kako bi do 2020. godine dostigao broj od 3.400 radnika. 

Izrazivši zadovoljstvo što je potpisivanju Memoranduma prisustvovao premijer Vučić, potpredsednik 

Dţonson elektrika za Evropu Ostin Bang je podsetio da je Dţonson elektrik pre godinu i po dana 

otvorio svoj prvi pogon u Nišu i da je tada bilo samo 40 zaposlenih. 

Navodeći da je do sada Dţeneral elektrik uloţio oko 10 miliona evra, Bang je rekao da je u Nišu već 

pokrenuto nekoliko proizvodnih linija u pogonima fabrike. 

"Zadovoljni smo radnom snagom i podrškom od lokalne samouprave i nacionalne vlasti", kaţe Bang 

navodeći da 16 Ďaka iz srednje Elektrotehničke škole u Nišu prolazi program staţiranja te fabrike, i 

da se očekuje još šest novih Ďaka. 

Bang je rekao da se sada moţe razgovarati o fazi dva projekta koji će biti veći i po broju radnika, a 

da se očekuje da ta kompanija u Nišu razvija poslovanje i tehnologije koje primenjuje u saradnji sa 

obrazovnim institucijama u Nišu. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577740/Antic-Rudnici-Resavice-strateski-interes-drzave 

Antić: Rudnici Resavice strateški interes drţave 

Tanjug  

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić poručio je rudarima Javnog preduzeća za 

podzemnu eksploataciju uglja (JP PEU) Resavica, da je drţavi stalo da to preduzeće sa devet 

rudnika sačuva "jer je strateški interes Srbije". 

"Moramo pokušati sačuvati sva radna mesta i rudnike gde treba i ima smisla da ostane rudarstvo", 

rekao je Antić poslovodstvu i Sindikatima JP PEU i prestavnicima Agencije za privatizaciju, na 

zajedničkom sastanku odrţanom u sredu u Beogradu. 

 

Sindikat JP PEU je danas saopštio da je Antić na tom sastanku izjavio da "se za neke rudnike naziru 

rešenja: Soko, kroz modernizaciju proizvodnje, Štavalj, kroz izradu rudnika i termoelektrane kao i 

za Ibarske rudnike gde bi krajem godine, trebalo da krenu krenuti borni minerali sa preuzimanjem 

svih radnika Ibarskih rudnika". 

 

Antić je istakao, prenosi Sindikat, da se "hitno mora zaštititi imovina rudnika od plenidbe i sesti sa 

advokatima kako bi se pronašlo rešenje i dinamika isplate sudskih presuda". 

 

"Hitno moramo organizovati sastanak sa izvršnim direktorom Elektroprivrede Srbije (EPS) oko 

plasmana uglja JP PEU u Elektroprivredu", rekao je Antić. 

 

U saopštenju se navodi da je poslovodstvo rudnika, iznoseći probleme rudnika, istaklo da je 

"plasman uglja u TENT sveden na minimum, a da deponije uglja gore". 

 

Smenski rad je veliki problem i preduzeće ne moţe samo da ga reši, plan konsolidacije se ne 

sprovodi, rudnik ne moţe da naplati svoja velika potraţivanja. Sindikat JP PEU je izloţio Antiću da 

je "povratak JP PEU u EPS ili neki drugi vid veze sa EPS, jedino rešenje". 

 

"Naši depoi uglja gore, pokazali smo slike ministru, a EPS ugovorom za 2015. godinu je drastično 

smanjio isporuku uglja iz JP PEU. Čemu i veća proizvodnja ako je ne moţemo prodati", rekli su 

sindikati ministru. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577740/Antic-Rudnici-Resavice-strateski-interes-drzave
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Sindikati, navodi se u saopstenju, su rekli ministru "da zbog neadekvatne cene uglja JP PEU 

godišnje gubi oko milijardu dinara". 

 

"Plan konsolidacije za JP PEU neko koči ovde u ministarstvu i mi smo zatraţili prijem kod premijera 

Aleksandra Vučića da se to jednom raščisti. Da znamo na čemu smo jer već godinama lutamo po 

nekoj magli. Izlaz iz nje moramo naći maksimalnim angaţovanjem svih nas", rekli su sindikati. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577454/SAZNAJEMO-Otpremnine-200-evra-po-godini-staza 

SAZNAJEMO Otpremnine 200 evra po godini staţa 

Gordana Bulatović  

Zaposleni u javnoj upravi koji u ovoj godini ostane bez posla dobiće otpremninu u visini od 200 evra 

po godini staţa ostvarenog samo u instituciji u kojoj trenutno radi, saznaje “Blic”. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

- Još nije donet program za rešavanje viška zaposlenih u javnoj upravi za ovu godinu, ali je 

izdvojenih 5,5 milijardi dinara za otpremnine viškova i zaposlenih koji odlaze u penziju u 2015. 

izračunat na bazi procene da će svaki zaposleni dobiti dinarsku protivrednost 200 evra po godini 

staţa - kaţu za “Blic” u Vladi Srbije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577454/SAZNAJEMO-Otpremnine-200-evra-po-godini-staza
http://www.blic.rs/data/images/2015-07-22/644677_13_lb.jpg?ver=1437595597.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-07-22/644677_13_lb.jpg?ver=1437595597.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-07-22/644677_13_lb.jpg?ver=1437595597.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-07-22/644677_13_lb.jpg?ver=1437595597.jpg


8 

 

 

  

Oni koji budu proglašeni za višak u javnoj upravi mogu da računaju da će im se, shodno novim 

odredbama Zakona o radu, kao osnovica za obračun staţa računati samo godine provedene kod 

aktuelnog poslodavca. 

 

 - Postoje odreĎene dileme kako rešiti slučajeve ljudi koji, recimo, imaju malo godina do penzije. 

Za njih se tek traţi rešenje - otkrivaju u Nemanjinoj. 

 

Inače, isti iznos otpremnina ove godine dobijaju i oni koji se prijave za socijalni program u nekoj 

od firmi u restrukturiranju. Prošle godine dobijalo se nešto više, tačnije 300 evra. 

 

  

Vlada bi, kako nam je potvrĎeno, do petka trebalo da raspravlja o 

predlogu zakona kojim bi se potvrdio konačni broj ljudi koji u ovoj 

godini moraju da napuste javnu upravu. Zasad je usaglašen plan za 

odlazak uz otpremnine do kraja godine za blizu 6.000 ljudi. 

 

  

Ministri zdravlja i prosvete Zlatibor Lončar i SrĎan Verbić, u čijim resorima treba da bude 

podeljeno najviše otkaza, ni juče nisu ţeleli da odgovore na pitanje “Blica” da li su svoje planove 

usaglasili sa procenama potpredsednice Vlade Kori Udovički. 

  

Stefanović: Odlaze i policajci 

 

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, jedan od 

retkih koji su preuzeli odgovornost za nepopularan potez 

otpuštanja, kaţe za “Blic” da smanjenje broja zaposlenih u 

MUP-u za 770 neće uticati na nivo bezbednosti graĎana. 

“Sluţbu će napustiti jedan broj policajaca koji navršavaju 52 

godine ţivota. To im je omogućeno izmenama Zakona o 

policiji. Evidentirali smo višak i u administraciji”, kaţe 

Stefanović. 

 

 

 

Traţi se rešenje za one 

kojima je ostalo malo 

do penzije 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577688/Bojkovic-Zelezara-za-tri-meseca-ustedela-21-milion-dolara 

Bojković: Ţelezara za tri meseca uštedela 21 milion 
dolara 

Tanjug  

Član Nadzornog odbora Ţelezare Smederevo Bojan Bojković izjavio je danas da je ţelezara za prva 

tri meseca rada novog rukovodstva uštedela 21 milion dolara i višestruko povećana proizvodnja, a 

da će druga visoka peć biti pokrenuta krajem septembra. 

"U skladu sa ugovorom o upravljanju Ţelezarom Smederevo sa kompanijom HPK Inţenjering, samo 

za prva tri meseca poslovanja ostvarena je ušteda od 21 milion dolara", rekao je on za Radio 

Beograd i potvrdio da je u tom periodu proizvodnja povećana više od četiri puta, sa pribliţno 

20.000 tona na 85-90.000 tona mesečno. 

"Takvi rezultati obezbedili su stabilnost proizvodnje i kontinuitet u snabdevanju kupaca, koji su 

povratili poverenje u Ţelezaru", rekao je Bojković. 

 

On očekuje da će druga visoka peć biti pokrenuta krajem septembra, a zahvaljujući angaţovanju 

postojećeg znanja i kadra u Ţelezari, i na tom poslu će biti ostvarena ušteda od 4 do 6 miliona 

dolara. 

 

Bojković je objasnio i da je profitabilnost poslovanja Ţelezare "determinisana i biće potvrĎena" 

pokretanjem druge visoke peći. 

 

On je potvrdio da su dve kompanije pokazale interesovanje za privatizaciju Ţelezare Smederevo, 

ali da za sada ne moţe da otkrije njihova imena. 

 

"Ugovor o upravljanju sa HPK potpisan je na tri godine, i to se u isto vreme moţe smatrati krajnjim 

rokom za privatizaciju. Očekujem, meĎutim, da će taj rok doći drastično ranije, jer će Ţelezara 

Smederevo u najkraćem roku dokazati da je moćan igrač na trţištu čelika i kompanija na koju treba 

računati u budućnosti", kaţe Bojković. 

 

Prema njegovim rečima Ţelezara Smederevo od 1. februara apsolutno redovno izmiruje sve 

obaveze prema dobavljačima energenata, uključujući EPS, Srbijagas i Mešer, kao i obaveze prema 

Ţeleznicama Srbije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577688/Bojkovic-Zelezara-za-tri-meseca-ustedela-21-milion-dolara
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"Ukupne obaveze po tim osnovama su na nivou od devet do 11 miliona dolara mesečno", dodao je 

Bojković. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/liste_tehnoloskih_viskova_15_avgusta_.55.html?news_id=305325 

Prema prvim procenama otpremnine će moći da dobije oko 1.000 zaposlenih u obrazovanju 

Liste tehnoloških viškova 15. avgusta 
AUTOR: V. ANDRIĆ 

Još nije poznato kolike otpremnine bi zaposleni u obrazovanju mogli da dobiju u slučaju da ostanu 

bez posla, niti je o tome voĎen razgovor izmeĎu sindikata prosvetnih radnika i ministra prosvete 

SrĎana Verbića, izjavio je za Danas Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti 

Srbije. 

On kaţe da su sindikati saglasni da oni koji ţele mogu da napuste obrazovni sistem uz otpremninu, 
ali se protive da ljudima koji imaju nepunu normu časovi budu oduzeti i da dobiju otkaz, da bi se 
fond dopunio nekom drugom.  

 
Prema podacima Ministarstva prosvete, trenutno su bez ijednog časa 102 zaposlena, a prema 
gruboj proceni ministra SrĎana Verbića, oko 1.000 ljudi moći će dobije otpremnine. Za sindikate je 
iznenaĎenje informacija koja se pominje u medijima da zaposlenima u javnoj upravi koji dobiju 
otkaz sleduje 200 evra po godini staţa.  

 
Slobodan Brajković kaţe da su tolike otpremnine dobijali i prosvetari kada je 2006. sprovoĎena 
racionalizacija i da je tada 6.000 ljudi otišlo iz sistema, ali da je potom primljeno 7.500 novih. 
Prema njegovim procenama, svake godine u penziju ode izmeĎu 2.500 i 3.000 ljudi, što je prilika 
da ta mesta popune tehnološki viškovi, umesto da se raspisuju konkursi i ponovo ubacuju novi 
radnici.  
- Niko nema tačan podatak koliko je zaposlenih u obrazovanju i koliko ima tehnoloških viškova. 
Prema statističkim podacima, u ovoj delatnosti radi 103.000 ljudi, a podatak Ministarstva je da 
78.000 ima punu normu. Koliko će biti tehnoloških viškova znaćemo 15. avgusta. Nama je prioritet 
da rasporedimo tehnološke viškove, pa tek onda ukrupnjavanje norme onima koji su zasnovali radni 
odnos bez punog fonda časova - kaţe Brajković, koji je i član Radne grupe za praćenje angaţovanja 
zaposlenih u obrazovnim ustanovama. 

 
Na nedavnom sastanku radne grupe, u kojoj su članovi sva četiri reprezentativna sindikata 
obrazovanja i predstavnici Ministarstva prosvete, dogovoreno je da ceo postupak bude 
transparentan i da se od direktora škola zahteva da u potpunosti poštuju odredbe Posebnog 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/liste_tehnoloskih_viskova_15_avgusta_.55.html?news_id=305325
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kolektivnog ugovora. To će kontrolisati i sindikati i Ministarstvo. Sindikati su već odredili 
predstavnike u svim školskim upravama koji će pratiti stanje na terenu.  

 
- Predstavnici sindikata u školama direktno će obaveštavati školske uprave ako uoče da direktori 
ţele da prikriju neko radno mesto ili da nekoga prime mimo procedure. Školama je nedavno stiglo 
obaveštenje iz Ministarstva prosvete da ne smeju da povećavaju broj zaposlenih preko onog koji je 
bio pre zabrane zapošljavanja. Za svako radno mesto traţi se saglasnost vladine komisije, a 
odobrenje se dobija samo u izuzetnim slučajevima - objašnjava Dobrivoje Marjanović, član radne 
grupe iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-plate-i-penzije-vece-ali-polako 

Вучић: Плате и пензије веће, али полако 
 

Премијер Александар Вучић изјавио је у Нишу да нам у августу следе разговори с ММФ-ом 
и да ће се ићи, као што је обећао, на повећање плата у јавном сектору и пензија. 
Међутим, подвукао је премијер, 

За неколико година „Џонсон Електрик” биће највећа фабрика у Србији 

то повећање ће ићи полако и биће на чврстим ногама да се не би оштетиле јавне финансије. 

Представници Владе Србије и руководство компаније „Џонсон електрик” потписали су у Нишу 
меморандум о разумевању, којим су предвиђене даље инвестиције од 50 милиона евра и 
запошљавање додатних 2.400 радника. 

Премијер Вучић изјавио је у фабрици „Џонсон електрик” да ће то за неколико година бити 
највећа фабрика у Србији, и подвукао да је то прва велика и добра вест за Нишлије после 
много година те да ће их бити више у наредном периоду. Вучић је након потписивања 
поменутог меморандума истакао да је посебно срећан због тога што је та компанија изабрала 
Србију и Ниш да отвори погон. 

На питање новинара да ли ће се срести с радницима из некадашњих нишких гиганата које 
мучи проблем нараслих дугова, Вучић је одговорио да се с њима срећу људи из радних група 
Владе те да ће се и за њих наћи неко решење. 

– Нама сада испливавају сви мртваци из прошлости па имамо проблем и плата, војних пензија, 
све живо – рекао је Вучић. – Морамо да нађемо и да платимо оно што је неко некад остао 
дужан. Али, шта ће сад и ти људи, ни криви ни дужни? Они долазе да траже решење за себе, а 
ми морамо да нађемо милијарду, две, три… Негде морамо то да нађемо. 

Он је нагласио да зато Влада сада прави здрав систем, а у том процесу, како је рекао, највећи 
проблем у Србији има министар привреде Жељко Сертић. 

– Највећи проблем у Србији данас има Сертић, и кад му вичу „Сертићу, лопове!”, мени то буде 
смешно. То му вичу они који имају плату 5.000 евра, а вичу му зато што ради све да фирма 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-plate-i-penzije-vece-ali-polako
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коју воде постане здрава. Они, с друге стране, ни за шта на свету не би хтели да је дају и 
терају државу да је на силу држи годинама ван стечаја – рекао је Вучић. 

Иначе, Меморандум су потписали – у име Владе министар привреде Жељко Сертић, у име 
Града Ниша градоначелник Зоран Перишић и у име компаније директор „Џонсон електрика” д. 
о. о. Маркус Шмиц, потпредседник те компаније за Европу Остин Ванг и заступник „Џонсон 
електрика” Лоран Кардона. 

Проширење постојећих капацитета требало би, како је планирано, да буде реализовано у 
наредних пет година. Тренутно та компанија запошљава 365 људи, од којих две трећине чине 
оператери који су сви запослени с евиденције Националне службе за запошљавање у Нишу. До 
краја 2015. предвиђени број запослених је 582, а онда ће, како је најављено, он расти 
пропорционално да би до 2020. године достигао 3.400 радника. 

Компанија „Џонсон електрик”, која се бави производњом мотора, завојница, прекидача, 
флекс-кругова и микроелектронике, први уговор с Владом Србије, који је подразумевао 
инвестицију од 15 милиона евра, зграду површине 10.000 квадратних метара и запошљавање 
до 1.000 радника до средине 2016, потписала је крајем 2013. „Џонсон електрик” је глобална 
компанија са седиштем у Хонгконгу и запошљава више од 30.000 људи у више од 30 земаља 
света. 

Е. Дн. 
  

Пара има, фале пројекти 
Премијер Вучић је додао да је задовољан и што је Влада учествовала у тој инвестицији, и 
прецизирао да је дала 6.750.000 евра и „није их бацила”. 

– Потребни су нам пројекти – рекао је Вучић, и подвукао да новца има и да се може улагати, 
поручивши истовремено да Влада Србије ниједан дан није каснила са својим обавезама у 
аранжману с „Џонсон електриком”. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=23&nav_id=1019074 

"Interes steĉaj, da zadrţe mesto i platu" 
Predsedništvo kruševačkog Samostalnog sindikata zatraţilo je od nadleţnih da se preduzeća koja su 
otišla u stečaj pripreme za reorganizaciju, a ne za bankrot. 

IZVOR: BETA  

 Šumadija sajam bez blokade, stiţu plate 

Predsedništvo Samostalnog sindikata odlučilo je da formira Komisiju koja će pratiti sprovoĎenje 
stečajeva. 

Nakon što je stečajni postupak pokrenut u HI "Ţupa", Konfekciji "Zvezda", "Savremenom domu" i 
Fabrici ulja, a Industrija mašina i komponenata "14. oktobar" ušla u predstečajni postupak, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=23&nav_id=1019074
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=23&nav_id=1018899
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kruševački Samostalni sindikat zatraţio je da se, tamo gde je moguće, organizuje proizvodnja.  
 
Predsednik Samostalnog sindikata u Kruševcu, Milenko Mihajlović, kazao je da uslove za 
organizovanje proizvodnje imaju "Ţupa", "Zvezda" i "14. oktobar". 

  
On je dodao da u preduzećima u stečaju ne postoje odbori sindikata, ali da granski sindikati mogu 
da imenuju povereništva. 
  
"Moramo da ostanemo sindikalno prisutni u tim preduzećima. Pokazalo se da je interes stečajnih 
upravnika da se što duţe zadrţe na tim mestima, kako bi primali visoke nadoknade. Svi znamo za 
istorijski stečaj preduzeća 'Jastrebac', koji traje 13 godina, a nije se stiglo ni do pola", podsetio je 
on. 
 

 

 


