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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577914-Saradnja-Zelezare-Smederevo-sa-

kineskom-kompanijom 

Сарадња "Железаре Смедерево" са кинеском 

компанијом 
Тањуг  

"Железара Смедерево" потписаће 26. новембра меморандум о разумевању са кинеском 

компанијом "Хебеи ајрон енд стил", најавио је члан Надзорног одбора Железаре и члан 

Радне групе за преговоре са стратешким партнером Бојан Бојковић 

"Железара Смедерево" потписаће 26. новембра меморандум о разумевању са кинеском 
компанијом "Хебеи ајрон енд стил", најавио је данас члан Надзорног одбора Железаре и члан 
Радне групе за преговоре са стратешким партнером Бојан Бојковић. 

Он је за РТС рекао да ће посета премијера Србије Александра Вучића Кини бити велика ствар 

за Железару. 

"Премијер ће 26. новембра присуствовати потписивању меморандума о разумевању са 

кинеском компанијом 'Хебеи ајрон енд стил'", навео је Бојковић. 

Он је напоменуо да следи тендер на који сви могу да се касније пријаве. 

"Циљ владе и Железаре је да се запосле сви, да се праве полупроизводи и финални 

производи", нагласио је Бојковић. 

Напоменуо је да је својевремено "Железара Смедерево" са три пута мањом производњом 

имала 14.000 запослених. 

"Направљена је студија која наводи да за рад једне високе пећи треба 5.000 запослених. Тако 

да Железара нема вишак запослених, и кинески партнер је то препознао", истакао је Бојковић. 

Како је рекао, заокруживањем производње и увођењем нових технологија решио би се 

вишедеценијски проблем у Железари. 

"Сада имамо катастрофално стање, тона челика пала је на 150 долара. Када продајете и 

производите производе који су скупи и не зарађујете вишак новца, то је неиздрживо", 

нагласио је Бојковић. 

Према његовим речима, кинески партнер је у таквој тржишној ситуацији приметио да 

Железара има добру географску позицију, техничко-технолошки је у савршеном стању, те да 

су радници високо обучени. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577914-Saradnja-Zelezare-Smederevo-sa-kineskom-kompanijom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577914-Saradnja-Zelezare-Smederevo-sa-kineskom-kompanijom
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"Имали смо седам преговора, они детаљно раде анализе. Много стручњака долази. Имају 

велики број стручњака за сваки сегмент. Очекујемо да се та анализа заврши до краја године 

или почетком јануара", истакао је члан Надзорног одбора Железаре. 

Бојковић је навео да после тога следе преговори од неколико недеља, а за сада се на тендеру 

очекује заинтересованост само "Хебеи ајрон енд стил". 

"Очекујемо да се све заврши половином године", закључио је Бојковић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/608018/Rudari-Ibarskih-rudnika-zamrzli-najavljeni-strajk 

Рудари Ибарских рудника замрзли најављени 
штрајк 

Бета  

Штрајкачки одбор "Ибарских рудника" данас је замрзао најављени штрајк јер је постигнут 

споразум којим се трајно решава пласман угља из тих рудника. 

Штрајк је био најављен јер је дошло до потпуног престанка испоруке угља у термоелектране 

ЕПС-а, а производња је пре два месеца потпуно обустављена чиме је 500 радника доведено у 

опасност да изгубе посао. 

  

"Ибарски рудници" из Баљевца, који раде у оквиру Јавног предузећа за подземну 

експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) "Ресавица" су непрекидно копали угаљ више од 90 година. 

  

Председник Главног одбора Синдиката рудника ЈП ПЕУ "Ресавица" Горан Николић је изјавио да 

су данас министар рударства и енергетике Александар Антић, директор "Ресавице" Стеван 

Џелатовић и представници Штрајкачког одбора и синдиката потписали споразум о трајном 

решењу пласмана угља из "Ибарских рудника". 

  

Споразумом је предвиђено да ће се после завршетка тендера, а најкасније до 15. децембра, па 

до краја 2016. године, вршити отпрема угља са депоа "Ибарских рудника" према ТЕ "Никола 

Тесла" у Обреновцу од 150.000 тона. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/608018/Rudari-Ibarskih-rudnika-zamrzli-najavljeni-strajk
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ТЕ "Морава" Свилајнац ће због капиталног ремонта, у 2016. години преузети 40.000 тона угља, 

а од 2017. године најмање 80.000 тона угља из "Ибарских рудника". 

  

Производња угља са Површинског копа Прогорелица биће редукована на 80.000 тона годишње 

због чега ниједан производни радник неће остати без посла, већ ће се распоредити на 

производњу угља и борних минерала из јама "Ибарских рудника", наводи се у споразуму. 

  

Један од захтева рудара био је поштовање споразума из 2010. године закљученог између 

"Ресавице" и "Балкан голда" којим се "Ресавици" признају дотадашња истраживања и који 

предвиђа да се, приликом евентуалног отварања рудника, формира заједничко предузеће у 

коме ће углавном радити рудари "Ибарских рудника". 

  

Данашњим споразумом је предвиђено формирање Радне групе за борне минерале коју ће 

чинити представници Министарства рударства и енергетике, ЈП ПЕУ "Ресавица" - Ибарски 

рудници, и "Балкан голд" која ће утврдити сва спорна питања и сачинити нови Споразум о 

сарадњи на истраживању и евентуаланој експлотацији. 

Потписивањем споразума замрзавају се све планиране штрајкачке активности до почетка 

реализације споразума. 

  

Синдикат радника "Ибарских рудника" је прошле седмице донео одлуку о штрајку, прво 

упозорења, а затим тоталној обустави рада, са захтевом да се трајно реши пласман угља из 

"Ибарских рудника" и поштовање споразума са "Балкан голдом". 

Штрајк упозорења био је заказан за 23. новембар, а била је најављена и блокада Ибарске 

магистрале. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607933/U-Srbiji-72-odsto-mladih-neaktivno-na-trzistu-rada 

У Србији 72 одсто младих неактивно на тржишту 
рада 

Тањуг  

У Србији је чак 72 одсто младих неактивно на тржишту рада и веома мали број незапослених 

младих се додатно обучава и образује да би стекли практичне вештине и променили свој 

положај, речено је данас на конференцији "Запослимо младе", у организацији Уније 

послодаваца Србије. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607933/U-Srbiji-72-odsto-mladih-neaktivno-na-trzistu-rada
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Реч је о младима старости измедју 15 и 24 године који нису видљиви на тржишту рада или су и 

даље у систему образовања. 

 

Шеф Одсека за активне мере запошљавања у Министарству рада Јелена Васић је рекла да је, 

према најновијим подацима са тржишта рада, дошло до побошања у другом кварталу у односу 

на први ове године када су млади у питању. 

 

"Дошло је до смањења стопе незапослености за 4,6 одсто, до благог повећања стопе 

запослености од 0,7 одсто, али је дошло до смањења стопе активности за један проценат", 

рекла је Васић у београдском хотелу Краун плаза. 

 

Она је казала да је стопа неактивности младих 72 одсто тако да постоји огроман потенцијал 

код младих које треба активирати. 

 

Васић је рекла да ће у 2015. укупно бити на располагању 2,8 милијарди динара за мере 

активне политике запошљавање и још 500 милиона динара из буџтског фонда за особе са 

инвалидитетом, што је укупно више него у 2014. 

 

Председник УПС-а Небојша Атанацковић је поручио да треба што пре променити образовани 

систем, с обзиром да је одавно превазидјен. 

 

"Морамо по сваку цену спречити одлазак младих из земље", нагласио је Атанацковић. 

 

На конференцији су представљене препоруке УПС-а према којима су неопходне директне 

државне интервенције које ће подстицати активније учешће послодаваца у образовању и 

развоју вештина младих како би им олакшали прелазак у свет рада. 

 

То се може учинити кроз укидање пореза и доприноса за првих 12 месеци рада младих без 

искуства, уводјење бесповратних кредита за улагања у инфаструктуру предузећа где ће се 

запослити млади и смањење субвенција страним компанијама и оријентисаност ка јачању 

сектора малих и средњих предузећа. 

 

Према УПС-у, статистика у односу на прошлу годину бележи позитивне помаке када је реч о 

смањењу незапослености у Србији, али не и када је реч по питању високе незапослености 

младих. 
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Посебно забрињава чињеница да се веома мали број незапослених младих додатно обучава и 

образује како би стекли практичне вештине и променили свој положај. 

УПС сматра да у складу са Националном стратегијом запошљавања треба повећати издвајања 

за активне мере политике запошљавања, као и анализирати њихове ефекте. 

Такодје, треба повећати издвајања за меру "Стручна пракса" и омогућити послодавцима из 

сектора малих и средњих предузећа веће учешће у том прогаму тако што би им се дао 

приоритет. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607988/Sindikat-Na-prvoj-sednici-preporuka-o-povecanju-plate 

Синдикат: На првој седници препорука о 
повећању плате 

Танјуг  

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије саопштио је данас да је 

премијер Александар Вучић на састанку са представницима тог синдиката најавио да ће на 

првој наредној седници Владе бити донета препорука локалним самоуправама да се од 

наредне године предшколским установама повећају плате за четири одсто. 

Како је наведено у саопштењу, премијер је примио данас представнике тог синдиката, а према 

речима председнице синдиката Љиље Киковић, обећао и да ће 7.000 динара једнократне 

помоћи бити директно пребачено из трезора предшколским установама. 

 

У саопштењу се наводи и да тај синдикат, још од 2002. године када је на основу Закона о 

министарствима предшколско образовање припало Министарству просвете, захтева да 

запослени у тој области буду директни корисници буџета у делу који се односи на плате. 

 

С тим захтевом се, према речима Киковићеве, сложио и премијер, али, како каже, рекао да би 

било добро да се сачека ревизија ММФ-а у фебруару идуће године. 

 

Како је истакнуто, премијер је навео да није проблем у износу новца, већ да је проблем у 

закононској регулативи. 

 

Представници Синдиката су се сложили да је сврсисходније да се сачека до фебруара и 

изразили пуно поверење да ће тај проблем бити решен повољно за запослене у предшколским 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607988/Sindikat-Na-prvoj-sednici-preporuka-o-povecanju-plate
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установама, с обзиром на то да би прелазак на буџет омогућио повећање плата од четири 

одсто и редовност исплата. 

 

У саопштењу се подсећа и да синдикат поред повећање плата од четири одсто, као што је то 

одобрено запосленима у просвети, тражи и смену министра просвете, науке и технолошког 

развоја Срдјана Вербића због, како сматрају, ''неодговорног и игнорантског односа према 

проблемима у предшколској делатности''. 

 

Киковићева је пренела да састанку није присуствовао министар Вербић, због чега није било 

речи о захтеву за његовом сменом. 

 

Поред Киковићеве, састанку су присуствовали и потпредседник Савеза самосталних синдиката 

Србије Душко Вуковић, као и Перица Петрић из ПУ Нови Сад, Милијана Миленковић из ПУ 

Крагујевац и Станимир Ракоњац из ПУ Панчево, наведено је у саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/608007/Udruzenje-sindikata-penzionera-Srbije-Vucic-samovoljno-donosi-odluke 

Удружење синдиката пензионера Србије: Вучић 
самовољно доноси одлуке 

Бета  

Удружење синдиката пензионера Србије саопштило је данас да се председник Владе Србије 

Александар Вучић понаша "бахато" и да самовољно доноси одлуке, уз игнорисање Владе и 

Скупштине Србје. 

"Реченицом 'Ја нећу да повећам пензије и плате', прешли сте границу... Подизање прста са 

реченицом да ви не дозвољавате, да од Ваше одлуке зависи наш живот значи да само ви 

одлучујете о нашој садашњости, будућности, али и прошлости. Где је Влада? Где је Скупштина? 

Где је та демократија у коју се заклињете", наводи се у саопштењу Удружења. 

  

Пензионери су оптужили Вучића да га није брига за народ "који је све ово што постоји 

изградио" када се Вучић "није ни родио". 

  

Удружење је додало да су на изборима гласали за Вучића и тако му "мирно" дозволило да их 

"сиромаши" и да им одузме део зарађених пензија и стечених права. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/608007/Udruzenje-sindikata-penzionera-Srbije-Vucic-samovoljno-donosi-odluke
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"Ми смо Вам мирно дозволили да нам на све то повећате порезе, комуналије, струју, деци 

школарине, цене на мало и велико. Ми смо Вам мирно дозволили да по цео дан гледамо и 

слушамо како се око вас и ваше странке испредају афере, фалсификати, преваре, завере и 

Бог сам зна шта још. Е, да знате – баш сте нас уморили", наводи се у саопштењу. 
 

 

http://www.politika.rs/scc/clanak/343878/Ekonomija/Hale-Prve-petoletke-ostaju-bez-radnika 

Хале „Прве петолетке” остају без радника 

Аутор: Раде Станковић 

Трстеник – Готово сви запослени у Холдингу „Прва петолетка”, њих 1.690 (од некадашњих 
17.000) изјаснило се ове седмице за прихватање социјалног програма. Тако да ће хале српског 
гиганта хидраулике и пнеуматике ускоро остати без радника, али само формално-правно, 
сматра генерални директор Љубисав Панић. Предузеће од 1. јануара 2016. остаје без законске 
заштите од наплате дугова од стране поверилаца, па је менаџмент са радницима, следећи 
упутства Министарства привреде, одлучио да формира ново деоничарско друштво, које ће 
узети у закуп, хале и опрему да би наставило са радом. 

Управо такво решење оспорава локална власт, тражећи подржављење „Петолетке”, као и 
других сличних фирми, окривљујући актуелну републичку власт да није ништа урадила за спас 
предузећа које има светску репутацију, тржиште, опрему и веома стручну радну снагу, што је 
наишло на жестоку критику овдашњег Општинског одбора Српске напредне странке. 

Директори „Петолетке” почетком ове недеље нису се одазвали позиву председника општине 
Мирослава Алексића да званично разговарају о судбини тог предузећа, већ су наставили да 
„следе упутства Министарства привреде и ММФ, како за „Политику” каже директор Холдинга 
ППТ Љубисав Панић, јер је фабрика изгубила статус заштићеног предузећа (од наплате дугова 
према повериоцима). 

– Од јануара идуће године нећемо моћи да функционишемо зато што више немамо статус 
заштићеног предузећа. Није наше да говоримо да ли ће бити стечаја или неће, али морали смо 
да створимо услове за формирање новог предузећа, односно деоничарског друштва, које ће 
узети у закуп просторије и опрему, па да наставимо са производњом, односно упошљавањем и 
остваривањем дохотка. За отпремнине су се изјаснили готово сви запослени. Има само 
неколико радника који се премишљају, али сам уверен да ће и они прихватити понуђене 
услове. Урадили смо оно што мислимо да је најбоље могуће, у датим околностима, за раднике 
и локалну заједницу – уверен је директор Панић. 

С друге стране, председник општине Мирослав Алексић сматра да то није ни оптимално ни 
законито решење. 

http://www.politika.rs/scc/clanak/343878/Ekonomija/Hale-Prve-petoletke-ostaju-bez-radnika
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– Директори „Петолетке” нису прихватили позив да отворено и транспарентно разговарамо о 
судбини око 2.000 радника, који ће се до краја године практично наћи на улици. Радницима су 
понудили да у новом предузећу учествују уплатом од 500 до 1.500 евра. Ми смо остали 
ускраћени за одговор зашто нису успели преговори о приватизацији, који су вођени са 
инвеститорима. Питање је и зашто је „Петолетки”, од 17 предузећа, међу првима скинута 
државна заштита. И, зашто нису следили пример „Железаре Смедерево”? Ова власт три 
године разговара о томе, а резултати нису видљиви. 

„Петолетка“ има тржиште, има све услове за опстанак, али је неопходно подржављење за 
премошћавање нагомиланих проблема. Локално руководство уопште не занима политизација, 
како нам неки замерају, већ услови за живот Трстеника. Отворено је и питање ко одлучује о 
томе која ће фирма сутрадан ући у „Прву петолетку” – каже Алексић. 

У прекјучерашњем саопштењу Општинског одбора СНС – Трстеник каже се да је већ сада јасно 
да се на позив за приватизацију „Петолетке” нико од озбиљних купаца није јавио, а да су се из 
надзорних одбора „Петолеткиних” друштава „недавно повукли Мирослав Алексић, председник 
општине, и људи из локалне самоуправе, који су годинама уназад имали своје упориште”. 
Напредњаци то сматрају као бекство главног кривца са места догађаја. 

„Људи из руководства општине годинама су учествовали у политици (као УРС, сада НПС, СДС и 
СПС) која је трстенички гигант са 17.000 радника довела на 1.590 и уз то оставили дуг од 130 
милиона евра. Имали су 20 година да реше статус „Петолетке”, али су за то време само 
отпуштали раднике и правили дугове. Државне субвенције од двадесет пет милиона евра из 
Фонда за развој потрошили су на страначко запошљавање и маркетинг агенције, а проблем 
оставили неком другом да решава” – пише, поред осталог, у саопштењу ОО СНС, које се 
завршава у оптимистичком духу – да ће радници, прихватањем социјалног програма, 
учествовати у формирању новог предузећа, односно радничког конзорцијума и да је то 
најприхватљивији модел. То, по оцени напредњака, није крај, већ нови почетак „Прве 
петолетке”. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikat_predskolaca_i_vucic_na_istoj_strani_.55.html?news_id=311563 

Синдикат предшколаца и Вучић на истој страни 
АУТОР: В.А. 

Представници Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања нису јуче успели 

да постигну договор са премијером Александром Вучићем да запосленима у тој делатности 

плате буду повећане за четири одсто од 1. јануара 2016, што је један од захтева тог синдиката. 

Уместо тога, премијер је предложио налажење трајног решења како би се обезбедила редовна 

исплата зарада запосленима у овој делатности, што су синдикалци подржали. 

- С обзиром да у неким локалним самоуправама плате запосленима у предшколским 
установама касне по пет, шест месеци, премијер је понудио решење да се наше зараде 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikat_predskolaca_i_vucic_na_istoj_strani_.55.html?news_id=311563


10 

 

исплаћују директно из републичког буџета. То не може одмах да се обезбеди, јер се мора 
сачекати фебруар и преговори са ММФ-ом. Такво решење би много више значило запосленима 
у предшколству него да влада одобри повишицу од четири одсто, а да неке локалне 
самоуправе тај новац потроше на друге ствари - изјавила је за Данас Љиљана Киковић, 
председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања, после 
јучерашњег разговора са Вучићем. 
Она каже да због Вучићевих обавеза јуче нису стигли да разговарају о захтеву синдиката за 
смену ресорног министра Срђана Вербића, али додаје да је Вучић био "видно незадовољан 
зашто се Вербић није појавио на састанку него је отишао у Тршић". 
Киковићева је рекла да ће једнократна помоћ запосленим у предшколству од по 7.000 динара 
бити исплаћена из Трезора, што је потврдило Министарство финансија. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2111961/Sindikat%3A+Na+prvoj+sednici+preporuka+o+p

ove%C4%87anju+plate.html 

Синдикат: На првој седници препорука о 
повећању плате 
 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 
Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије саопштио је да је 
премијер Александар Вучић, на састанку са представницима синдиката, најавио да ће на првој 
наредној седници Владе бити донета препорука локалним самоуправама да се од наредне 
године предшколским установама повећају плате за четири одсто. 

Како се наводи у саопштењу, Александар Вучић је примио представнике Самосталног 

синдиката предшколског васпитања и образовања, а према речима председнице синдиката 

Љиље Киковић, обећао да ће 7.000 динара једнократне помоћи бити директно пребачено из 

трезора предшколским установама. 

У саопштењу се наводи и да тај синдикат, још од 2002. године када је на основу Закона о 

министарствима предшколско образовање припало Министарству просвете, захтева да 

запослени у тој области буду директни корисници буџета у делу који се односи на плате. 

С тим захтевом се, према речима Киковићеве, сложио и премијер, али, како каже, рекао да би 

било добро да се сачека ревизија ММФ-а у фебруару идуће године. 

Како је истакнуто, Вучић је навео да није проблем у износу новца, већ да је проблем у 

закононској регулативи. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2111961/Sindikat%3A+Na+prvoj+sednici+preporuka+o+pove%C4%87anju+plate.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2111961/Sindikat%3A+Na+prvoj+sednici+preporuka+o+pove%C4%87anju+plate.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2111961/Sindikat%3A+Na+prvoj+sednici+preporuka+o+pove%C4%87anju+plate.html
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Представници Синдиката су се сложили да је сврсисходније да се сачека до фебруара и 

изразили пуно поверење да ће тај проблем бити решен повољно за запослене у предшколским 

установама, с обзиром на то да би прелазак на буџет омогућио повећање плата од четири 

одсто и редовност исплата. 

У саопштењу се подсећа и да синдикат поред повећања плата од четири одсто, као што је то 

одобрено запосленима у просвети, тражи и смену министра просвете, науке и технолошког 

развоја Срђана Вербића због, како сматрају, "неодговорног и игнорантског односа према 

проблемима у предшколској делатности". 

Киковићева је пренела да састанку није присуствовао министар Вербић, због чега није било 

речи о захтеву за његовом сменом. 

Поред Киковићеве, састанку су присуствовали и потпредседник Савеза самосталних синдиката 

Србије Душко Вуковић, као и Перица Петрић из ПУ Нови Сад, Милијана Миленковић из ПУ 

Крагујевац и Станимир Ракоњац из ПУ Панчево, наведено је у саопштењу. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=20&nav_id=1065460 

Пензионери Вучићу: Уморили смо се 
Удружење синдиката пензионера саопштило је да се премијер Александар Вучић понаша 
"бахатосто" и да самовољно доноси одлуке, уз игнорисање Владе. 

ИЗВОР: БЕТА 

"Реченицом "Ја нећу да повећам пензије и плате", прешли сте границу... Подизање прста са 
реченицом да ви не дозвољавате, да од Ваше одлуке зависи наш живот значи да само ви 
одлучујете о нашој садашњости, будућности, али и прошлости. Где је Влада? Где је Скупштина? 
Где је та демократија у коју се заклињете", наводи се у саопштењу Удружења. 

Пензионери су оптужили Вучића да га није брига за народ "који је све ово што постоји 
изградио" када се Вучић "није ни родио".  
 
 
Удружење је додало да су на изборима гласали за Вучића и тако му "мирно" дозволило да их 
"сиромаши" и да им одузме део зарађених пензија и стечених права. 
  
 
"Ми смо Вам мирно дозволили да нам на све то повећате порезе, комуналије, струју, деци 
школарине, цене на мало и велико. Ми смо Вам мирно дозволили да по цео дан гледамо и 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=20&nav_id=1065460
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слушамо како се око вас и ваше странке испредају афере, фалсификати, преваре, завере и 
Бог сам зна шта још. Е, да знате – баш сте нас уморили", наводи се у саопштењу. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/becej/pik-becej-na-dobosu_661655.html 

ПИК Бечеј на добошу 

БЕЧЕЈ  

За Пољопривредни комбинат Бечеј, који је пре у мају, након вишегодишњег стечаја, 

прогласио банкрот, за сада је заинтересовано седам купаца из Данске, Мађарске, Русије и 

Србије. 

По речима председника Синдиката „Независност" Александра Пешића, писмо о намерама 

предали су једино фирма „Алмекс" као и Миодраг Костић и Петар Матијевић. 

Пешић, за РТВ Војводине, каже да је Матијевић, који је данас са сарадницима обишао све 

делове ПИК-а, понудио 35 милиона евра уз обавезу да запосли 700 радника што је одбијено јер 

би то значило да би без посла остало још толико радника. 

Од недеље у ПИК-у очекују долазак представника „Алмекса" као и Миодрага Костића са 

сарадницима. 

Процењена вредност ПИК-а Бечеј је 85 милиона евра, а став Одбора поверилаца, донет у 

октобру, је да се Комбинат може продати само у целости, а не парцијално што је, каже Пешић, 

подржала и Влада Србије. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/becej/pik-becej-na-dobosu_661655.html

