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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:529312-Osam-makedonskih-preduzeca-zeli-da-

kupi-srpske-firme 

Osam makedonskih preduzeća ţeli da kupi srpske firme 
Tanjug  

Osam makedonskih kompanija zaintresovano je da kupi neka od 502 preduzeća u Srbiji, koja se 

nalaze na listi za prodaju Agencije za privatizaciju 

SKOPLjE - Osam makedonskih kompanija zaintresovano je da kupi neka od 502 preduzeća u Srbiji, 
koja se nalaze na listi za prodaju Agencije za privatizaciju. 

Pismo o zainteresovanosti srpskoj Agenciji poslalo je šest firmi iz Skoplja - Adora inţenjering, 

Vatrostalna, Sanos, "Ariljemetal", Elektroelement i RAM-MONIV International, kao i Mashinokop iz 

Kavadaraca i Grozd iz Strumice, piše danas makedonski portal "Kapital". 

Skopska Adora Inţenjering, jedna od najbrţe rastućih graĎevinskih firmi u Makedoniji u poslednjih 

nekoliko godina, ţeli da uĎe u kruševačku industriju za proizvodnju guma za vozila, sigurnosne 

opreme i eksploziva Trajal. 

Za Trajal je zainteresovana i firma iz Kavadaraca Mashinokop, a strumički Grozd ţeli bujanovačku 

Bivodu. 

Preduzeće Vatrostalna je zainteresovano za dve kompanije - Šamot Darosova i Šamot fabrika iz 

AranĎelovca. 

Sanos ţeli da kupi kraljevački Autotransport, a "Ariljemetal" novosadasku firmu "Petar Drapšin". 

Elektroelement konkuriše za aranĎelovački Elektroporcelan, a RAM-MONIV za fabriku kočne tehnike 

iz Trstenika. 

Portal navodi da su za kupovinu srpskih firmi najviše zainteresovane druge firme iz Srbije i da je 

njih 675 poslalo pisma o zainteresovanosti. Slede firme iz Rusije (26), iz Nemačke (18), MaĎarske 

(15), Italije (13), SAD (12) i po 11 zainteresovanih firmi iz Kine i Češke. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:529312-Osam-makedonskih-preduzeca-zeli-da-kupi-srpske-firme
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:529312-Osam-makedonskih-preduzeca-zeli-da-kupi-srpske-firme
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/526962/SRAMOTA-Vuline-cekam-penziju-duze-od-godinu-dana 

SRAMOTA Vuline, čekam penziju duţe od godinu 
dana 

Gordana Bulatović  

Čekajući penziju, ja ne ţivim, već umirem, jedini je komentar Milana Jokića iz Lajkovca, koji je 

zahtev za odlazak u penziju podneo 31. jula prošle godine. 

PIO fond tvrdi: „Broj nerešenih zahteva u Beogradu 31. decembra bio je 10.800, a 1.600 zahteva 

nije rešeno u zakonskom roku“. 

Njegov zahtev je, posle dopuna, upućen, prema saznanjima „Blica“, na obradu u filijalu Kraljevo. 

Odande se pred Novu godinu vratio - neobraĎen. 

 

- Video sam tekst u jučerašnjem „Blicu“. Zvao sam Fond PIO, vidim da su i oni pod tenzijom. 

Obećali su da će sutra početi da rade moje rešenje - kaţe Jokić. 

Jedva čeka, kaţe, da pristignu svi zaostali iznosi penzije. Ne očekuje da će biti veliki, ali da će, 

ipak, njima uspeti da namiri račune i dugovanja koje ima. 

  

Zaštitnik: Masovni problem 

 

Kako za „Blic“ kaţe zaštitnik graĎana Saša Janković, njegova kancelarija je do sada imala oko 80 

prituţbi na duţinu donošenja rešenja za penziju. 

- Po pravilu, nakon otvaranja postupka kontrole, Fond PIO je donosio rešenja, ali je u mojoj sluţbi 

zaključeno da je problem masovan i da prituţba Zaštitniku graĎana ne treba da bude način za 

prekoredno rešavanje predmeta, već da PIO fond treba da pojača efikasnost kako bi rešenja po 

pravilu, a ne po izuzetku, donosio u primerenom i zakonskom roku - objašnjava Janković. 

- Ne znam kako ţivimo. Supruga je, posle 25 godina staţa, ostala prošle godine bez posla. Izdrţava 

nas sin, mada ni on nema neku platu, 26.000 dinara - objašnjava Jokić. 

 

I Slavko Popin iz Bačke Palanke juče je „Blicu“ opisao kako izgleda kad neko čeka na penziju duţe 

od godinu dana. Zahtev je podneo 27. decembra 2013. Gledao je, kaţe, pred Novu godinu TV prilog 

u kojem ministar Vulin kaţe da su rešeni svi predmeti čiji je zakonski rok za rešavanje prošao. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/526962/SRAMOTA-Vuline-cekam-penziju-duze-od-godinu-dana
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- Kako da verujem u tu izjavu kad znam kroz šta sam prošao. Zahtev je predat u beogradsku filijalu 

jer je firma bila u Beogradu. Tu su mi u martu 2014. rekli da uskoro mogu da se nadam rešenju. 

Istog meseca kada sam ih pozvao rekli su mi da su moj slučaj prebacili u Pančevo. Zatim su rekli da 

fali dokaz o staţu, ali da ga ne mogu pribaviti. Kasnije, kada sam rekao da ću ga ja platiti, ali i 

tuţiti ih jer znam da je sve u redu, javili su da imam osam meseci staţa viška. Zovem svaki dan 

Pančevo, Beograd. Nigde se niko ne javlja na telefon - objašnjava Popin i dodaje da se ne moţe 

ţiveti bez prihoda. 

Problem ovih ljudi nije samo u novcu, već što ne mogu da ostvare nijedno od drugih prava koja 

sleduju penzionerima. 

Zaposleni u Fondu PIO su se, kako saznaje „Blic“, zbog problema u ovoj instituciji juče obratili i 

premijeru. Tvrde da je situacija u fondu apsolutno neizdrţiva za zaposlene, ali i za korisnike 

njihovih usluga. 

 

„Po proceni nas zaposlenih, oko 30.000 zahteva za ostvarivanje prava nije zavedeno ni stavljeno u 

proceduru na adekvatan način. Sve to kako bi se prikrila loša organizacija. Pitamo se i zašto su 

predmeti filijale Beograd slati u druge filijale kako bi se, navodno, uštedelo na troškovima 

prekovremenog rada kada je prekovremeni rad u filijali Beograd na snazi od 1. septembra 2014. i 

još traje. Ali najveću zaradu po osnovu prekovremenog rada imaju upravo oni koji su i uzrok 

zaostatku, koji je nezapamćen u istoriji fonda. Apelujemo da se našoj kući vrati mogućnost da 

zasluţi poverenje korisnika“, stoji u pismu koje su zaposleni uputili premijeru Aleksandru Vučiću. 

  

Brzi odgovor 

 

Ministar Aleksandar Vulin za „Blic“ kaţe da veruje da je 

ogroman posao uraĎen.  

- Angaţovanjem Ministarstva za rad i čitavog sistema šest 

hiljada graĎana koji su čekali duţe od zakonskog roka je 

dobilo rešenja, a svako ko nije dobio rešenje, smatra da je 

oštećen ili je nezadovoljan na bilo koji način moţe da se 

obrati ministarstvu na broj telefona 011/ 334-7809 ili na mejl: 

brziodgovori@minrzs.gov.rs. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527158/Nastavljeni-pregovori-sindikata-i-Ministarstva-prosvete 

Nastavljeni pregovori sindikata i Ministarstva 
prosvete 

Beta  

Pregovori četiri sindikata prosvetnih radnika i Ministarstva prosvete Srbije o novom Posebnom 

kolektivnom ugovoru nastavljeni su danas, saopštila su četiri sindikata. 

Prosvetni sindikati traţili su danas od Ministarstva isti kolektivni ugovor kakav su pre nekoliko dana 

dobili zdravstveni radnici. 

 

Sindikati su naveli da su se s Ministarstvom načelno dogovorili o skoro svim pitanjima, te i o 

uvoĎenju preciznih kriterijuma za rasporeĎivanje tehnoloških viškova, ali su dodali da, dok 

kolektivni ugovor "ne stupi na snagu, ništa još nije ni postignuto". 

U saopštenju je navedeno da Ministarstvo nije prihvatilo zahteve sindikata za jubilarne nagrade, 

plaćanje i zaštitu rukovodilaca sindikata. 

 

Sledeća runda pregovora je zakazana za sredu, 21. januar, u 10 časova. 

Sindikati su naveli da je veliki broj škola u Vojvodini juče nastavio štrajk skraćenjem časova na 30 

minuta i da će im se od utorka priključiti 70 odsto ostalih škola u Srbiji. 

 

Sindikati i dalje insistiraju na ispunjenje tri zahteva: izuzimanje prosvete iz smanjenja plata u 

janom sektoru, Poseban kolektivni ugovor i donošenje novog zakona o obrazovanju. 

 

Sindikati su najavili da će u ponedeljak zajednički štrajkački odbor četiri sindikata razgovarati o 

prireĎivanju "Svetosavskog marša". Tada bi zaposleni u prosveti iz raznih gradova krenuli za 

Beograd i okupili se ispred mesta na kojem će biti "Svetosavska akademija" Ministarstva prosvete. 

 

Četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti – Granski sindikat prosvetnih radnika 

"Nezavisnost", Samostalni sindikat, Unija prosvetnih radnika i Sindikat obrazovanja, od 17. 

novembra štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527158/Nastavljeni-pregovori-sindikata-i-Ministarstva-prosvete
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-pojede-13-penziju-ili-ustedu-na-platama 

"Сива" економија поједе 13. пензију или уштеду 
на платама 
 

У Србији "сива" економија смањује буџетске приходе за 350 до 400 милиона евра 
годишње, па чак и више, што одговара исплати 13. пензије из државне касе 

Препродавци на улици, фото: Дневник 

или онолико колико се уштедело смањењем плата и пензија, а тај проблем да може да се  
реши само системски оценили су вечерас експерти за РТС. 

Председник Координационог тела за сузбијање сиве економије Кори Удовички, указала је да је 
крајњи циљ тог владиног тела да се смањи обим "сиве" економије и истовремено повећа 
наплата пореза и наајвила да ће Влада Србије на наредној седници усвојити предлог закона о 
инспекцијском надзору, који је важан системски закон у борби против "сиве" економије. 

Удовички, која је и министарка државне управе и локалне самоуправе, најавила је да ће у 
нареднијм месецима бити донет акциони план и програм за борбу против "сиве" економије, 
напомињући да су чланови Координационог тела за сузбијање сиве економије министри из 
економског дела владе. 

Врло важан сегмент рада Координационог тела је сарадња са привредом и са невладиним 
организацијама и удружењима привредника, чија је и иницијатива била да се формира овако 
тело при влади, рекла је Удовички за РТС. 

Нови закон о инспекцијском надзору створиће трајну структуру за координацију свих 
инспекција, а координација борбе против "сиве" економије биће њен приоритет, нагласила је 
председник Координационог тела за сузбијање сиве економије. 

Удовички је подсетила да су већ видљиви први резултати у борби против "сиве" економије, 
захваљујући новом Закону о раду, који подстиче легално запошљавање, затим измене Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији, тако да је већ порасла наплата ПДВ-а, наплата 
акциза на нафтне деривате и дуван.   

Извршна директорка Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) Виолета 
Јовановић рекла је да је НАЛЕД чланица Координационог тела и указала да је борба против 
"сиве" економије изузетно комплексна, у надлежности више институција, министарстава и 
агенција, а нажалост, грађани имају мало поверења у институције које треба да реше овај 
проблем. 

У ту групу институција, које уживају смањено поверење грађана у напорима да се смањи "сива" 
економија, спадају Пореска управа, инспекције и Управа царина, тако да је било неопходно 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-pojede-13-penziju-ili-ustedu-na-platama
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формирати једно координационо тело на нивоу владе, које ће обезбедити да се спровеед план 
за борбу против "сиве" економије, објаснила је Јовановић. 

Јовановић је навела податак, по анализама НАЛЕД-а, да два радна места где запослени раде 
"на црно" затварају једно легално радно место и зато је за све грађане Србије битна борба 
против "сиве" економије. 

Прем њеним речима, процене су да у борби против "сиве" годишње може у легалне токове 
увести највише једна трећина прихода из "сиве"  економије или око 100 милиона евра. 

Заменица директора Америцке привредне коморе у Србији Амалија Павић истакла је да је 
борба против "сиве" економије други по важности задатак који актуелна Влада Србије треба да 
спроведе у 2015. години, а у оквиру тога је најважније донети системске мере. 

Павић је напоменула да "сива" економија у Србији смањује буџетске приходе од око 350 
милиона евра годишње, или једну месечну исплату пензија из државне касе. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/maratonsko-pesacenje-kao-oblik-radnicke-borbe_558753.html 

Maratonsko pešačenje kao oblik - radničke borbe 

NOVI SAD  

Štrajk glađu, samopovređivanje, samo su neki od vidova protesta obespravljenih radnika kako 

bi se izborili za svoja prava. Tokom prethodnih nekoliko dana svedoci smo novog načina 

izraţavanja nezadovoljstva, maratonskim pešačenjima. Najnoviji primeri za to su radnici 

"Graničara" iz Gakova i "Agroţiva" iz Ţitišta. 

Privlačenje medijske paţnje jedan je od ciljeva novog vida borbe radnika za svoja prava, smatra 

sociolog Boţo Milošević, ali i sposobnosti sindikata da različitim vidovima protesta pomogne 

radnicima. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/so-bez-dogovora-radnika-i-gradonacelnika_558389.html 

SO: Bez dogovora radnika i gradonačelnika 

SOMBOR -  

Radnici "Graničara" iz Gakova koji su pre dva dana krenuli peške u Beograd, vratili su se u 

Sombor. Oni su se danas sastali sa gradonačelnikom. 

Kako je za RTV rekao predsednik samostalnog sindikata u tom preduzeću Miladin Marković, na ovom 

sastanku nije postignut dogovor. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/maratonsko-pesacenje-kao-oblik-radnicke-borbe_558753.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/so-bez-dogovora-radnika-i-gradonacelnika_558389.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/radnici-nastavili-pesice-ka-beogradu_558069.html


8 

 

"Nov susret je zakazan sa ponedeljak ujutro, a ako se ni tada ne postigne dogovor u podne ćemo 

izvesti svu mehanizaciju "Graničara" ispred zgrade Ţupanije", najavio je Marković. 

On je objasnio da se nezadovoljni radnici pozivaju na zaključak Vlade Srbije i Ministarstva 

poljoprivrede, prema kojem oni imaju pravo na obradu drţavne zemlje, koju je lokalna samouprava 

dala u zakup stočarima. 

Marković je istakao da su sa radnicima koji su juče peške stigli u Beograd razgovarali nadleţni iz 

resornog ministarstva i Agencije za privatizaciju, koji su im obećali podršku. 

"Dogovoreno je da ozvaničimo naše zahteve i pošaljemo nadleţnim republičkim institucijama", 

dodao je predsednik samostalnog sindikata u "Graničaru". 

U kabinetu gradonačelnika Sombora danas je za RTV rečeno da za sada neće davati izjave ovim 

povodom. 

 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/347033/kraljevo-radnici-fabrike-vagona-najavljuju-nove-proteste.html 

Kraljevo: Radnici Fabrike vagona najavljuju nove 

proteste 

Radnici Fabrike vagona Kraljevo (FVK) najavili su za ponedeljak ponovno okupljanje i protestnu 

šetnju ulicama Kraljeva. 

 

Predstavnik Industrijskog sindikata FVK Nenad Terzić rekao je danas Tanjugu da će se radnici u 

ponedeljak okupiti na pruţnom prelazu kod Loţionice u Kraljevu, koji su prošle godine drţali 

danima u blokadi. 

 

"Krećemo od našeg poslednjeg mesta okupljanja, pruţnog prelaza na saobraćajnici Kraljevo - 

Čačak. Odatle ćemo krenuti u protestnu šetnju ulicama Kraljeva. Nakon šetnje, okupićemo se 

ispred Gradske uprave, gde ćemo izloţiti naš zahtev, a to je da FVK bude uvrštena u socijalni 

program", kaţe Terzić. 

Pročitajte još: 

On je ukazao da je problem nastao, jer menadţment fabrike nije dostavio do kraja prošle godine, 

potrebnu dokumentaciju, na osnovu koje bi radnici Fabrike vagona mogli da uĎu u socijalni 

program. 

 

"Traţili smo da se obezbedi socijalni program za radnike. Čak smo u decembru i anketirali radnike i 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/347033/kraljevo-radnici-fabrike-vagona-najavljuju-nove-proteste.html
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od ukupno 732 za socijalni program su se izjasnila 462 zaposlena, što je oko 60 odsto, i to poslali u 

Ministarstvo privrede, ali menadţment FVK je zakazao", kaţe Terzić. 

 

Radnici, najavljenim protestima, ţele da izvrše pritisak na lokalnu vlast, a onda i republičku, kako 

bi naknadno ušli u socijalni program. 

 

 
 
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Dogovor-postignut-strajk-se-nastavlja.lt.html 

Dogovor postignut, štrajk se nastavlja 

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova „pomirila” sindikate prosvete i 

ministarstva, novi PKU po ugledu na zdravstvo 

Posle 50 dana, danas su u Ministarstvu prosvete nastavljeni pregovori sa sindikatima o novom 
Posebnom kolektivnom ugovoru (PKU) i po svemu sudeći, usaglašeni su skoro svi stavovi i to 
zahvaljujući angaţovanju Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. 

Po rečima Miodraga Sokića, sastanak je trajao puna tri sata. Prisustvovali su predstavnici svih 
sindikata prosvete, kao i nadleţnih ministarstava, a na iznenaĎenje sindikata, pregovore je vodio dr 
Ţivko Kulić, ispred Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Dr Kulić je imao nameru 
da se sve nesuglasice reše, kaţe Sokić, ali je problem predstavljao veliki broj primedbi na ranije 
dogovorenu verziju ugovora od strane četiri ministarstva, a posebno od strane Ministarstva 
finansija.– Sindikati su ponudili nova rešenja, po ugledu na Poseban kolektivni ugovor za zdravstvo, 
koji je stupio na snagu pre tri dana. Predstavnica Ministarstva finansija nije imala kud pred 
argumentom sindikata – „da ono što moţe u zdravstvu mora da moţe i u školstvu” i zahvaljujući 
tome usklaĎeni su skoro svi stavovi, izuzev tri, koji se odnose na jubilarne nagrade, plaćanje 
rukovodilaca sindikata i zaštitu rukovodilaca sindikata – objašnjava Sokić. 

Po mišljenju sindikata, najvaţniji član PKU je 5, koji ureĎuje kriterijume za tehnološke viškove i 
radnike sa nepunim radnim vremenom. Usvojeni su precizni kriterijumi za rasporeĎivanje 
tehnoloških viškova i da se time „zatvore vrata” konkursima, odnosno primanju novih radnika u 
školski sistem. 

MeĎutim, kaţe Sokić, dok ugovor ne stupi na snagu, sindikati smatraju da ništa još nije postignuto. 
Sledeći pregovori zakazani su za sredu 21. januar, u 10 časova. 

U meĎuvremenu, sa početkom drugog polugodišta veliki broj škola u Vojvodini nastavio je štrajk od 
30 minuta. Njima će se priključiti većina ostalih škola u Srbiji, od idućeg utorka. Sindikati očekuju 
da će oko 70 odsto škola u Srbiji biti u štrajku. 

U ponedeljak će zajednički štrajkački odbor četiri sindikata razgovarati o organizaciji pohoda 
prosvetnih radnika, na dan Svetog Save, 27. januara. Pohod bi bio započet iz raznih gradova Srbije, 
okupljanje bi bilo ispred Svetosavskog hrama, a odatle bi se nastavilo do mesta gde će biti odrţana 
Svetosavska akademija u organizaciji Ministarstva prosvete (verovatno do „Sava Centra”). 

S. Gucijan 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Dogovor-postignut-strajk-se-nastavlja.lt.html

