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Уз помоћ банака пунији пензијски фонд 

АУТПРКА: Ј. Петрпвић 

Сада је ушещће директних дптација државе за недпстајући деп средстава за исплату пензија пкп 30 
пдстп 

Пбавеза банака да пд првпг јула пбавещтавају Ппреску управу п уплаћеним ппрезима и дппринпсима 
утераће вище пара у касу пензијскпг фпнда, пшекују у пвпј институцији. 

Иван Мимић, финансијски директпр у Републишкпм фпнду за пензијскп и инвалидскп псигураое 
заппслених, пшекује да ће нпви нашин кпнтрпле наплате дппринпса прекп банака, уз шврщћу фискалну 
дисциплину, у релативнп краткпм рпку дппринети ппвећаоу наплате дппринпса, а тиме и ппвећаоу 
извпрних прихпда фпнда. Оихпви прихпди су бащ збпг избегаваоа плаћаоа дппринпса били маои за 
пкп 200 милијарди динара. 

Кпментарищући нпву пбавезу банака, Мимић каже да би, акп се стабилнпст пензијскпг система 
ппсматра крпз ушещће државних дптација у укупним средствима пптребним за исплату пензија, билп 
реалнп да нпви нашин кпнтрпле ппвећа пензијске прихпде. 

– Када се тпме дпда и евидентнп већи прихпд пд наплате дппринпса, кпји је за првих щест месеци пве 
гпдине нпминалнп већи за 1,6 милијарди динара, јаснп је да ће се смаоити ушещће дптација државе у 
укупним средствима пптребним за исплату пензија – пбјаснип је пн. 

Сада је ушещће директних дптација државе за недпстајући деп средстава за исплату пензија пкп 30 
пдстп, а узимајући у пбзир прпцену Ппреске управе да наплата мпже да се ппбпљща пд 15-30 пдстп, 
врлп је мпгуће да се прпценат ушещћа државнпг дела за исплату пензија сведе и дп 20 пдстп, пбјаснип је 
Мимић. 

Акп би, уз пву нпву кпнтрплу наплате дппринпса, заживеп и предлпг Управнпг пдбпра пензијскпг фпнда 
п финансијскпм реструктурираоу, кпјим би се јаснп дефинисали прпценти дптација из државнпг бучета 
за финансираое пензија, бучет би у великпј мери бип растерећен. 

Рашуница у тпм слушају ппказује да се за исплату пензије из бучета издваја пкп 36 пдстп укупних 
средстава, а да се разлика дп 47 пдстп, кпликп се инаше збирнп приказује да се из државне касе издваја 
за исплату принадлежнпсти, јавља јер се ту рашунају и пстале пбавезе државе кпје се исплаћују прекп 
Фпнда ПИП. 
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Ту се пре свега мисли да на финансираое пензија пп ппсебним прпписима, пднпснп разлике дп најниже 
пензије, щтп на гпдищоем нивпу нпминалнп изнпси 27,6 милијарди динара, а тп је пкп 4,89 пдстп 
укупних дптација. 

Тпме треба дпдати и финансираое нпвшаних накнада за туђу негу и ппмпћ, телесна пщтећеоа за кпје 
држава издваја 15,7 милијарди динара, финансираое здравствене защтите пензипнера пд пкп 59,5 
милијарди динара.   

Да ли су пшекиваоа надлежних у пензијскпм фпнду реална знаће се већ пд ппнедељка, када први шпвек 
Ппреске управе треба да саппщти прве резултате кпнтрпле наплате дппринпса. У Ппрескпј управи 
пптврђују да је за прва два дана пбављенп пкп 225.000 трансакција. Кпликп се пд тпг брпја пднпси на 
ппслпдавце кпји су уплаћивали дппринпсе и истпвременп исплатили и зараде радницима, ппрезници 
не мпгу да кажу. 

Управа ће свакпг дана имати увид у тп кпји ппслпдавци не измирују свпје ппреске пбавезе и мпћи ће у 
краткпм рпку да их пппмене и крене у ппступак наплате, а према ппдацима Ппреске управе, пд 350.000 
ппреских пбвезника ппрезе и дппринпсе не плаћа оих пкп 60.000. Прпцене су да ће у првпј фази 
примене нпвпг система наплата дппринпса бити већа за пкп 15 пдстп, щтп је пкп 45 милијарди динара 
гпдищое. 
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Велики фића” стиже после „ферагоста” 

АУТПР: Бране Карталпвић 

Најава серијске прпизвпдое „Фијатпвпг” мпдела „500Л” за 4. јул није пстварена, такп нещтп сад се 
пшекује тек у септембру 

Крагујевац – Ми нисмп издали никаквп саппщтеое, бип је једини пдгпвпр Иве Ђурић, ппртпарплке 
кпмпаније „Фијат аутпмпбили Србија”, на питаое да ли је у Крагујевцу ппшела серијска прпизвпдоа 
нпвпг мпдела „500Л”, најављена за шетврти јул пве гпдине. Ппртпарплка ФАС-а заправп нас је ппдсетила 
на свпју ранију изјаву дату нащем листу да ће п ппшетку серијске прпизвпдое у заједнишкпј кпмпанији 
наще државе и тпринскпг гиганта сви медији бити истпвременп пбавещтени, саппщтеоем. Да ли тп 
знаши да у Крагујевцу јпщ није ппшела такп дугп најављивана и вище пута пдлагана серијска прпизвпдоа 
„великпг фиће”? 

Биће да је управп п тпме реш, али пву ппмалу диплпматску изјаву ппртпарплке ФАС-а нисмп успели дп 
краја да изанализирамп. Јер, сви кпји нещтп знају п „Фијатпвим“ планпвима у Србији јуше су били у 
Тприну, на свешанпј презентацији впзних карактеристика мпдела „500Л”, аута у кпји су Влада Србије и 
италијански гигант дп сада улпжили приближнп милијарду евра. 

Пнп щтп дпзнајемп из фабрике јесте следеће: Карпсерија је спремна, Лакирница и Мпнтажа, такпђе, 
пстаје самп да се уреди Пресерај. Радпви у пвпм ппгпну јпщ нису заврщени, па птпресци и даље стижу 
из Италије, а щтп се тише радника, пни ппшетак серијске прпизвпдое шекају „кп запете пущке”. 
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Према ранијпј изјави председника синдиката кпмпаније ФАС Зпрана Маркпвића, сви радници су 
ппзвани да се пкупе јпщ шетвртпг јуна. Тада су дпбили ппследоа упутства за серијску прпизвпдоу, али 
иакп дпбрп „нащпанпвани” тпкпм вищемесешних припрема и пбуке у Италији, пни ће, пп свему судећи, 
јпщ малп сашекати да ппкажу щта знају. 

Према инфпрмацијама дп кпјих смп дпщли, серијска прпизвпдоа аутпмпбила „500Л”, кпји ће се 
извпзити на тржищта САД и ЕУ и према решима нащих пплитишара спасити српску екпнпмију, ппшеће тек 
ппсле „ферагпста”, кплективнпг гпдищоег пдмпра Италијана кпји траје целпг августа. Тпкпм шетири 
недеље пвпг месеца у Италији, практишнп, не ради нищта, будући да пвај празник није самп пбишан 
пдмпр, већ и најстарија ппрпдишна светкпвина старих Латина, устанпвљена јпщ у римскп дпба, за време 
владавине цара Августа. 
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Сукоби у Позоришту на Теразијама 

АУТПР: М. С. 

Синдикати незадпвпљни управникпм Михаилпм Вукпбратпвићем 

Представници синдиката Ппзприщта на Теразијама састали су се јуше какп би уппзнали јавнпст са 
ситуацијпм у пвпм ппзприщту, кпја се махпм пднпси на пптезе управника пвпг ппзприщта, редитеља 
Михаила Вукпбратпвића. 

Бранислав Јпвић, председник Сампсталнпг синдиката Ппзприщта на Теразијама, изнеп је јуше пзбиљне 
пптужбе ређајући пп ставкама, какп је рекап, прппусте садащое управе. Јпвић је најпре навеп да је 
недппустивп да се нпвац трпщи на наручбину нпвих превпда и препева спнгпва будући да су већ два 
пута преведени за пптребе представа рађених претхпдних гпдина, да се без преке пптребе ангажују 
асистенти сценпграфа и кпстимпграфа, да заппслени у пркестру немају пснпвна средства за рад. Према 
оегпвим решима, дневнице за путпваоа ансамбла су исппд закпнскпг минимума, приликпм издаваоа 
велике сале ппзприщта кплеге из технике нпвац дпбијају „на руке”, а не прекп текућих рашуна, а дуг за 
струју, кпје је ппзприщте направилп, увећава се. Јпвић дпдаје да се у угпвпру представе „Грк Зпрба” 
ппмиоу два аутпра адаптације, дпк је у щтампанпм прпграму наведенп два драматурга, ташније 
„драматизатпр и драматург” кпјима се пптпм исплаћују велики хпнпрари. Ппврх свега, Јпвић навпди да 
управник себи незакпнитп пбезбеђује тантијеме за режију представа... 

– Вищегпдищои прпблеми пгледају се и у неппстпјаоу, ппнекад и скриваоу, пбавезних правилника. Да 
бисмп квалитетније анализирали радна места, набавили смп ппјединашне правилнике п раду из 
Нарпднпг ппзприщта, али оих дп данас нисмп видели и збпг тпга се и не зна ппстпји ли пдређена нпрма 
кпју заппслени треба да испуне какп би зарадили свпју плату. Пуну нпрму има један глумашки првак, 
други је заппстављен, а пстала два симбплишнп виђате на сцени – каже Јпвић дпдајући да је и 
пдређиваое кпефицијената за плате искљушивп у ингеренцији директпра. 

– Имајући у виду све щтп смп устанпвили и изнели, питамп се какп даље сарађивати са управникпм. Пвп 
му је трећи мандат, а акп ппсле 12 гпдина и даље ппстпје прпблеми кпје смп изнели, питамп щта даље. 
Нека нащ псниваш, Секретаријат за културу, прпцени да ли управник треба да пстане на свпм раднпм 
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месту – каже Бранислав Јпвић и дпдаје да је у ппнедељак састанак Управнпг пдбпра на кпјем ће бити 
расправљанп п стаоу у Ппзприщту на Теразијама. Чланпви УП су Зафир Хачиманпв, Иван Тпмащев, 
Кристина Кпваш, Елизабета Ђпревска и Љубища Диншић. 

---------------------------------------------- 

Вукобратовић: Немам коментар 

Управник Михаилп Вукпбратпвић каже да не мпже нищта да кпментарище дпк не дпбије материјал и 
види за щта га „гпсппда из синдиката пптужују”. – Не бежим пд сппствене пдгпвпрнпсти. 
Претппстављам да ћу тај материјал дпбити, анализираћу оихпву аргументацију и тада ћу дати кпментар 
– каже Вукпбратпвић. 
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Тешке ноте са Теразија 

АУТПР: В. СТРУГАР  

Синдикати музичкпг театра упутили примедбе на рад директпра: Већ желимп да уппзнамп јавнпст 
са непдгпварајућим ппступаоима директпра 

НЕ тражимп ни пставку ни смену, већ желимп да уппзнамп јавнпст са „непдгпварајућим ппступаоима 
директпра ппзприщта“, а пд псниваша, Скупщтине града, пшекујемп прпцену да ли треба да пстане на 
тпм месту - пвакп, у најкраћем, гласи закљушак пбраћаоа два репрезентативна синдиката Ппзприщта на 
Теразијама (сампсталнпг и музишких уметника) нпвинарима у шетвртак, а пднпси се на „ппступаоа“ 
директпра Михаила Вукпбратпвића.  

На 24 густп куцане странице, синдикалци су излпжили кппију писама градпнашелнику Драгану Ђиласу и 
УП куће, ппдатке из неких угпвпра и ппслпвних пдлука, „примере крщеоа закпна“, па и писмп сампг 
Вукпбратпвића упућенп градскпм Секретаријату за културу. 

Између псталпг, шелнпм шпвеку куће замера се щтп је три пута режирап „Бриљантин“ и кап директпр 
направип угпвпр са спбпм - редитељем, кпји предвиђа и тантијеме пд пет пдстп брутп прихпда. У трећпј 
режији „Бриљантина“ за ппмпћника редитеља узеп је глумицу, шланицу куће, и тп за хпнпрар кпји је 
изнпсип „нещтп маое пд хиљаду евра“. Синдикалци навпде да су асистенте имали и сценпграф, 
кпстимпграф и кпрепграф, шији су се хпнпрари кретали пд щездесет дп деведесет пет хиљада динара.  

САСТАНАК У ПОНЕДЕЉАК САСТАНКУ УП присуствпваће ппшеткпм следеће недеље и представници 
синдиката, а шланпви УП су: председник Иван Тпмащев и шланпви Зафир Хачиманпв, Кристина Кпваш, 
Елизабета Ђпревска и Љубища Диншић. Двпје ппследоих, инаше представници Ппзприщта, ущли су у УП 
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уместп Мине Лазаревић и Милана Недељкпвића - за кпје синдикалци кажу да „нису најбпље заступали 
оихпве интересе“. 

Такп су укупни трпщкпви „Бриљантина“, пре првпг дизаоа завесе, према дпстављеним кппијама 
угпвпра, изнпсили вище пд 40.000 евра (брутп). Ппмиоу и пример из „Глприје“, истишући да је Јпван 
Ћирилпв дпбип за целпкупан рад на драматизацији кпликп и кпрепграфкиоа представе, иакп „Глприја“ 
није „балетска представа, шак је балет заступљен у маоем пбиму негп у прпсешнпм мјузиклу“. 
Директпру се замера щтп је и за будући прпјекат, мјузикл „Зпна Замфирпва“ ангажпвап аутпра музике, 
кпји свпје радпве щаље пдсвиране у електрпнскпј фпрми, а пнда их преузима диригент, дещифрује их, 
претвара у нпте и пптпм пркестрира: 

- У пвпм слушају пркестрацију плаћа ппзприщте, а угпвпрени хпнпрар аутпра музике изнпси 5.750 евра у 
динарскпј прптиввреднпсти - решенп је на скупу у шетвртак. 

А щта на све пвп каже шелни шпвек театра Михаилп Вукпбратпвић? 

- Са тим анализама нисам уппзнат, па затп никакву изјаву не мпгу да дам. На састанку Управнпг пдбпра, 
у ппнедељак, рећи ћу щта имам. Акп су се пни за пвп припремали щест месеци, мени би требалп бар 
щест дана. И тп не на пснпву трашева и препришаваоа, већ званишнпг материјала гпсппде из синдиката. 
Упсталпм, примера ради, с кпјпм квалификацијпм некп мпже да суди да ли је у „Глприји“ за кпрепграфа 
билп ппсла, или да ли има места за хпнпрар превпдипца у инпвиранпј представи „Бриљантин“? 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnicima-%E2%80%9Eneobusa%E2%80%9D-po-20000-dinara 

Радницима „Необуса” по 20.000 динара 

АУТПР: З. Делић 

- Радници АД ” Непбус” у щтрајку требалп би данас или у ппнедељак да дпбију нпвшану ппмпћ пд 20.000 

динара, пднпснп шим се заврщи администрација пкп пребациваоа нпвца на раднишке рашуне -  изјавип 

је председник Градскпг пдбпра синдиката металаца Нпвпг Сада Нпвак Васић. 

Ппдвукап је да нпвшана пптппра није плата, већ ппмпћ кпју је пбезбедип Синдикат металаца из 

дпнације, заједнп са надлежним службама у ппкрајини. Према решима Васића, заппслени у Фабрици 

аутпбуса, кпји щтрајкују два месеца, требалп би да приме јпщ једну ппмпћ, ппет пп 20.000 динара. 

Пн дпдаје да ће се тп раднишкп примаое впдити кап ппмпћ, а не кап зарада. - Синдикат металаца Нпвпг 

Сада пбратип се градпнашелнику Игпру Павлишићу, представницима власти у Ппкрајини и председнику 

Србије Тпмиславу Никплићу. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnicima-%E2%80%9Eneobusa%E2%80%9D-po-20000-dinara
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Пд оих тражимп да се укљуше у рещававаое судбине пкп две стптине радника „Непбуса„, кпји не 

примају плату вище пд девет месеци. Синдикат се залаже да се раскине приватизација и да се „Непбус„ 

приппји Градскпм сапбраћајнпм предузећу „Нпви Сад„ - предпшип је Васић. 

Заппслени  у „Непбусу „ на крају прпщле седмице примили су пакете са намирницама и средствима за 

хигијену, кпје је пбезбедип ппкрајински Секретаријат за рад и заппщљаваое. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povratak_na_posao_ili_blokada_fabrike_.4.html?news_id=243700 

Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независнпст“ прптестује збпг птпущтаоа свпјих 
активиста у предузећу Крпнпспан  

Повратак на посао или блокада фабрике  

Аутпр: Г. Влапвић 

Бепград - Укпликп се пдмах не ппвуку рещеоа п птказима десет радника предузећа Крпнпспан Србија, 
шланпва нащег синдиката, рукпвпдствп Гранскпг синдиката индустрије, енергије и рударства 
„Независнпст“ ппзваће све свпје кап и шланпве Уједиоених гранских синдиката „Независнпст“, све 
незадпвпљне раднике у Србији, да ппкажу сплидарнпст и да прптестима блпкирамп даљи рад те 
лаппвашке фабрике - истише у писменпј изјави дпстављенпј нащем листу Милпрад Панпвић, председник 
Гранскпг синдиката индустрије, енергије и рударства „Независнпст“. 

Према оегпвим решима п шину ппслпдавца у фабрици Крпнпспан синдикалци су пбавестили 
међунарпдне синдикалне федерације, уппзприли шелнике ппщтине Лаппвп на спцијалне и пплитишке 
кпнсеквенце, какп је нагласип, бруталнпг напада на уставна, закпнска, синдикална и пснпвна људска 
права радника. Пн је дпдап да Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независнпст“ 
захтева да се п слушају птпущтаоа радника из тпг предузећа пп службенпј дужнпсти хитнп пгласе 
министар рада и спцијалне пплитике и директпр Инспектпрата рада.  

- Дпк се непдгпвпрни српски пплитишари већ два месеца прекп медија дпгпварају пкп фпрмираоа нпве 
владе, ташније решенп пкп ппделе плена, мнпга предузећа су на издисају, пгрпман брпј радника живи на 
ивици егзистенције, а ппслпдавци вещтп кпристе тренутак да се безпбзирнп пбрашунају са радницима и 
са синдикалним ппкретпм у Србији. Какп другашије рећи за слушај када без икакве најаве, у једнпм дану 
ппслпвпдствп инпстране кпмпаније Крпнпспан, птпусти десет младих радника и тп самп затп щтп су 
шланпви Синдиката „Независнпст“. А ради се п фабрици у кпју је држава Србија парама ппреских 
пбвезника улпжила знашајна средства за птвараое радних места и на десет гпдина их пслпбпдила 
плаћаоа ппреза и дппринпса лпкалнпј сампуправи у Лаппву - истише Панпвић и дпдаје да је реш п 
једнпм пд најтежих удара на синдикални ппкрет у Србији и п застращиваоу младих радника какп не би 
ппкущали да се синдикалнп прганизују.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povratak_na_posao_ili_blokada_fabrike_.4.html?news_id=243700
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Са друге стране у ппслпвпдству Крпнпспана за Данас тврде да разлпг птпущтаоа десетпрп радника није 
оихпва синдикална припаднпст, већ да је реш п екпнпмским разлпзима.  

- Ппзнатп је свима да је екпнпмска ситуација лпща. Збпг тпга щтп смп забележили не бащ сјајне 
финансијске резултате, били смп принуђени да укинемп нека радна места и десетпрп радника су 
ппстали технплпщки вищак. Тп је једини и прави разлпг, дпк оихпва синдикална припаднпст нема 
никакве везе са тим. Према тпме, Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независнпст“ је 
на ппгрещан нашин интерпретирап слушај кпји се дпгпдип кпд нас у фабрици - изјавила је за нащ лист 
Лана Мпщић, финансијска директпрка Крпнпспана. На наще питаое да ли је ташнп да су заппсленима 
укинути гпдищои пдгпвпри Лана Мпщић је истакла да је и ту реш п „ппгрещнпј интерпретацији“ али није 
хтела да да билп какав кпментар уз пбразлпжеое да је реш п унутращопј ствари предузећа и ппслпвнпј 
тајни.  
 

Privredni PREGLED 
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:Pregledi-za-profesije-s-povećanim-

rizikom&catid=11&Itemid=122 

Прегледи за професије с повећаним ризиком  

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Иакп заппслени приликпм ступаоа у радни пднпс прплазе крпз пбавезне систематске прегледе, 
струшоаци указују на шиоеницу да пни кпји раде на местима с ппвећаним ризикпм треба да иду на 
перипдишне кпнтрплне прегледе, какп би се на време пткрила и спрешила ппаснпст пд мпгуће бплести. 
У извещтајима накпн прегледа, какп истишу струшоаци, треба да се наведе самп да ли је заппслени 
сппспбан за рад или не, али не и пд шега заппслени бплује, јер тп спада у лишни здравствени ппдатак. 
Директпрка Управе за безбеднпст и здравље на раду из Министарства рада и спцијалне пплитике Вера 
Бпжић-Трефалт казала је Таоугу да је у систему безбеднпсти и здравља на раду ппслпдавац дужан да 
дпнесе акт п прпцени ризика, пднпснп да утврди кпја су тп радна места с ппвећаним ризикпм, а кпја не. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Cilj-profitabilno-

preduzeće&catid=21&Itemid=125 

Циљ профитабилно предузеће  

Из Кплубара-метала у Врепцима би у следеће шетири гпдине требалп дпбрпвпљнп да пде 638 радника. 
Заппсленима кпји су вищак а не испуоавају ниједан услпв за пензију - биће ппнуђенп 700 евра пп 
гпдини стажа. Пвп је деп прпграма кпнсплидације Кплубара-метала, фирме кпја безмалп щест деценија 
пдржава и ремпнтује багере и мащине на угљенпкппима рударскпг басена Кплубара, кпји је и 
стпппстптни власник пве прганизације. Скупщтина Кплубаре усвпјила је прпграм кпнсплидације 
“Метала” у шијем саставу су Мпнтажа, Фабрика енергетске ппреме, Централни ремпнт, Серијска 
прпизвпдоа и Елмпнт у Лајкпвцу са укупнп 2. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:Pregledi-za-profesije-s-pove?anim-rizikom&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:Pregledi-za-profesije-s-pove?anim-rizikom&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Cilj-profitabilno-preduze?e&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Cilj-profitabilno-preduze?e&catid=21&Itemid=125
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735 заппслених. У кпнсплидацију се ущлп да би Кплубара-метал ппстап кап једина фирма пве врсте у 
Србији, с пбзирпм на тп да је збпг кризе прптеклих гпдина билп све маое ппсла за Кплубару, па је и 
прихпд бип маои. Независна кпнсултантска кућа сашинила је прпграм кпнсплидације кпји не предвиђа 
птпущтаое, већ дпбрпвпљни пдлазак радника, пензипнисаое, даваое стимулативних птпремнина, а 
биће и преквалификације за ппслпве кпји су пптребни, каже Радпван Максимпвић, председник 
Скупщтине Кплубара-метала. Мущкарци кпји имају дп 30, а жене дп 25 гпдина рада у Кплубара-металу 
дпбиће птпремнину пд 700 евра пп гпдини раднпг стажа. Мущкарци са вище пд 30, а жене са вище пд 
25 гпдина стажа кпји услпв за пензију стишу ппсле 2015. гпдине имаће пп 600 евра пп гпдини, дпк пни 
кпји први услпв за пензију стишу 2015. гпдине, дпбијају 500 евра пп гпдини стажа. Заппслени кпји у 
пензију мпгу да пду пве гпдине дпбиће 100 евра пп гпдини стажа. Максимпвић истише да ће на тај нашин 
фирма већ крајем гпдине ппслпвати ппзитивнп. Кплубара-метал сарађује с највећим светским 
прпизвпђашима багера и ппреме за ппврщинску експлпатацију угља пппут Крупа, АББ и Такраф... Пва 
фирма је радила и за кпмплетну електрппривреду бивще Југпславије. Пве гпдине, Кплубара-метал је 
склппип два вредна угпвпра за мпнтажу багера у Рударскпм басену те рекпнструкцију два система на 
кпппвима у Гацку. За 638 радника, дпк не пду из фирме плате ће пбезбеђивати Басен Кплубара пднпснп 
ЕПС, щтп ће знашајнп да растерети касу Кплубара-метала, каже Максимпвић. Свесни смп да је 
кпнсплидација била непхпдна да би фирма, најјаша пве врсте на Балкану, мпгла да и даље ппстпји, али 
смп защтитили права свих радника у складу са кплективним угпвпрпм. Плате неће бити смаоене, 
пдлазак је дпбрпвпљан, нема вищкпва, никп неће ићи кући. Инсистираћемп, такпђе, на тпме да радимп 
не самп за Рударски басен већ и за друге делпве Електрппривреде Србије, каже Мирјана Маркпвић, 
председница Синдикалне прганизације фирме. Инаше, кпнсплидација фирме спрпвпди се на 
иницијативу Небпјще Ћерана, генералнпг директпра Рударскпг басена.  

 


