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Арапи мере потенцијал Будимке 
 
Н. ЈАНКОВИЋ  

Некадашњи прехрамбени гигант из Пожеге могао би да постане стуб препорода 

западне Србије. Компанија из Абу Дабија “Ал Рававеда”, ћерка фирме “Ал Дахре”, 

за месец дана доноси одлуку о партнерству 

ПОЖЕГА - Основана крајем четрдесетих година прошлог века, пожешка “Будимка” била је 
деценијама “сок живота” за житеље западне Србије и најуспешнији произвођач хране у 
југоисточној Европи, али је у транзицији, уз прећутну сагласност власти, потпуно уништена - из 
пепела су је током последње четири године, помоћу штапа и канапа - подигли сами радници: 
изборили су се за раскид катастрофалне приватизације, сами су поправили машине, покренули 
су послове и поново кренули у извоз, вратили су дугове кооперантима и држави... 
Претходних дана делегација “Ал Рававеда” ћерке фирме “Ал Дахре”, компаније која је са 
српском владом потписала предуговор о инвестирању 300 милиона евра у овдашњу 
пољопривреду, обишла је оживеле погоне и најавила могућност стратешког партнерства, а 
одговор угледних инвеститора очекује се за месец дана. 
- Представници компаније из УАЕ сазнали су све о тренутном стању “Будимке”, као и о њеном 
значају у овом делу Европе. Преузели су наш бизнис план за ову годину, уверили су се да смо 
оспособили све погоне изузев кланице... Многи су се интересовали за “Будимку” претходних 
година, међутим, компанија из Емирата је глобални лидер без премца, они “Будимку” могу 
вратити на светску трпезу где јој је место - каже Ђорђе Стевановић, директор компаније која је 
представљала синоним успеха и највишег квалитета хране. - Одговор из Емирата очекујемо за 
месец дана, а шта су одлучили, они ће обавестити Министарство финансија. 
У “Будимки” знају, ако Арапи уђу у погоне, сав потенцијал биће искоришћен (тренутно је 
активно 40 одсто погона због недостатка обртног новца). Производња може бити десет пута 
већа од садашње, а већ у првој фази, број радника биће удвостручен. Циљ је један: да “Будимка” 
постане оно што је била, један од европских лидера у производњи хране, место где ће 
пољопривредници из целе Србије, као некада, без стрепње допремати плодове своје муке... 
Пре само четири године круг “Будимке”, на 27 хектара усред Пожеге, изгледао је као свет после 
апокалипсе, у 6.000 “очерупаних” квадрата погона и хала, међу мртвим машинама, није било 
живе душе. Нигде читаве славине или сијалице, чак су и канализационе цеви биле почупане. 
Машине су онда прорадиле без пара. Како? Нови директор је обукао раднички комбинезон и 
кренуо да чисти запушене шахтове, а преостали радници, један по један, следили су његов 
пример. Томислав Кнежевић, пензионисани шеф технике, добио је позив да се као волонтер 
врати у фирму, “да проба нешто да уради”. Поправио је све чега се прихватио. Катастрофална 
приватизација је поништена, бивши власници су оставили милионске дугове према свима, од 
коопераната пољопривредника до државе. Вредне руке су све вратиле! Сада захтевају да изађу 
из поступка реструктурирања, јер је опоравак очигледан.  
 
ДУГОВЕ ИСПЛАТИЛИ 
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- ИСПЛАТИЛИ смо милионе евра дугова. Сада на најјзахтевнија тржишта ЕУ извозимо 60 
одсто производа, у Немачку, Белгију, Холандију, Аустрију, Пољску... и имамо милионске 
приходе. Држава нам је до сада, као већински власник више сметала него што је помагала, без 
сагласности Владе нисмо могли да узмемо кредите па смо обртног новца имали само да 
упослимо трећину капацитета, иако би се уложено вишеструко вратило... Сада се и то мења - 
додаје Стевановић, уверен да је лепша будућност западне Србије унутар капија “Будимке”. 
Оваква будућност стићи ће брже, ако из Абу Дабија стигну добре вести. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452188-Holandjani-preuzeli-trecinu-kompanije-

quotSto-postoquot 

Холанђани преузели трећину компаније "Сто 
посто" 
Тањуг  

Холандска Ројал Агрифирм група, један од највећих европских произвођача 

сточне хране, купила је данас 35 одсто домаће компаније "Сто посто", у коју ће 

инвестирати 30 милиона евра 

БЕОГРАД - Холандска Ројал Агрифирм група, један од највећих европских произвођача сточне 
хране, купила је данас 35 одсто домаће компаније "Сто посто", у коју ће инвестирати 30 
милиона евра у наредне три године. 

Специјализована компанија у оквиру Агрифирма, Нусциенце, истовремено је постала већински 
власник домаћег произвођача витаминских и минералних смеша за животињску исхрану, 
предузећа "Нови микс", са уделом од 51 одсто. Уговор о тој аквизицији, чија је вредност 
пословна тајна, потписан је данас у присуству председника Србије, Томислава Николића, у 
Привредној комори Србије. Уговор су потписали представници Агрифирм групе и предузећа 
Нусциенце, Тон Ломан и Патрик Кереман, са већинским власником фирме "Сто посто", 
Зораном Вукадиновићем. Председник Агрифирм групе Ломан објаснио је да је реч о 
кооперативи у којој је удружено 18.000 холандских пољопривредника, а чији нето приходи 
годишње износе око 2,4 милијарде евра. 

"Ми смо лидери на тржишту Холандије и желимо да ојачамо своју позицију не само у нашој 
земљи, већ и ван граница Холандије", рекао је Ломан, додајући да компанија жели да и у 
Србији примени успешан пословни модел који је већ развила у Пољској, Мађарској и Украјини. 

Он је указао да је Ројал Агрифирм група избрала да инвестира баш у Србију, јер поседује 
одличан потенцијал у аграру, подвукавши да је компанија "Сто посто" партнер на високом 
професионалном нивоу. Ломан је нагласио да је Ројал Агрифирм група озбиљан играч који 
инвестира на дуге стазе и да ће компанија, у коју уђе, дуго остати у тој групи. Кроз снабдевање 
производима високог квалитета и иновативног концепта храњења, страни партнери ће 
српским пољопривредницима помоћи да дсобију што квцалитетније животиње и и тиме 
остваре већи профит и омогуће развој пољопривредног сектора. 
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Ломан је казао да ће сарадња помоћи и малим пољопривредницима, али и допринети расту 
броја професионалних фармера, као и расту производње и извоза меса и млека, као и јаја. 

Вукадиновић је подсетио да је компанија "Сто посто" лидер у производњи сточне хране у 
Србији, са 10 одсто удела на тржишту, и указао да је компанија настала приватизацијом 
руиниране фабрике у Великој Плани, која је за 10 година прерасла у модерног и стабилног 
произвођача, са 150 запослених. 

Он је нагласио да холандски партнери инвестирају девет милиона евра годишње само у 
истраживање и развој, а имају и вишедеценијско искуство као светски лидери које су спремни 
да преко "Сто посто" учине доступним и уложе их у српски аграр. 

То ће допринети подизању наше конкуретности и томе да од увозника постанемо извозник 
меса, рекао је Вукадиновић. Потписивању уговора су присуствовали и холандски амбасадор у 
Србији Лоран (Лаурент) Стоквис и председник ПКС Жељко Сертић. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:452297-Zupa-spala-na-20-radnika 

“Жупа“ спала на 20 радника 
С. БАБОВИЋ | 03. септембар 2013. 21:35 | Коментара: 0 

Прва крушевачка фирма у којој се спроводи социјални програм за предузећа у 

реструктурирању. Од 334 запослених чак њих 314 узима отпремнине, што је за 

синдикат катастрофа 

 

КРУШЕВАЦ - Чак 314 од 334 радника Хемијске индустрије „Жупа“ од ове недеље узима 
отпремнине кроз нови социјални програм државе за предузећа у реструктурирању. Већина њих 
жели да од јесени ради по уговору. Компанија је од државе средином протекле недеље добила 
257 милиона динара, што је прва реализација социјалног програма у Крушевцу, у коме има чак 
седам предузећа овог статуса. 
 

Радница Фабрике пестицида Милосија Стојковић (50) у сузама је дошла да се распита када ће 
новац лећи на њен рачун. Одлучила се за могућност да узме 300 евра по години стажа. 
- Целих 30 година оставила сам у ХИ „Жупа“, душа ме боли кад видим пропале погоне - прича 
за „Новости“ Милосија. - И супруг Слободан (54) иде. Имамо двоје одрасле деце без посла и 
хтели смо да се оконча ова агонија. 
Зорица Козић (32) у понедељак је требало да прослави 13 година рада. Узеће десет бруто плата 
и отићи из предузећа. А Горан Апостоловић, председник синдиката у фабрици, остаје без 
чланства. 
СУДБИНАФАБРИКА из Крушевца је била једини произвођач хлора у земљи. Приватизација са 
фирмом „Вектра М“ је раскинута 2005, да би се после безуспешно продавало. Ове године су 
радници штрајковали и глађу. 

- Ово је четврти социјални програм, па је тако фирма од 1.400 радника пре приватизације, 
најпре спала на 334, а сада на двадесетак радника - објашњава Апостоловић, који је и сам узео 
десет бруто плата и има 17 година стажа. - Ово је за синдикат катастрофа. 
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Од 314 одлазећих радника, њих 19 са пет година до пензије добиће шест просечних бруто плата 
и новац од НСЗ све до остварења услова за пензију. Тачно 78 радника прихватило је десет бруто 
плата, а 217 радника - 300 евра по години стажа. Остали су најмлађи. 
- Имамо послове са РТБ „Бор“, који се односе на месечну испоруку двадесетак тона 
флуктационих средстава. Посла ће бити и када се заврши социјални програм, а радници 
раздуже опрему - предочава за „Новости“ Бојан Цветковић, директор ХИ „Жупа“.  
ИМОВИНА ОД 10 МИЛИОНА ЕВРАУ РУКОВОДСТВУ ХИ „Жупа“ немају информације о 
расписивању тендера. Према усвојеном програму реструктурирања, компанија ће бити 
понуђена у целини, а потом у пет делова (Пестициди, Сулфати, Управа, Флотациона средства, 
Точионица хлора). „Жупа“ има више од 30 хектара земљишта и око 60.000 квадрата у 
некретнинама. Вредност имовине је 10 милиона евра. 

- Делови Точионице хлора и Пестицида ће такође радити. Већина радника која је прихватила 
социјални програм расположена је да се врати. Места ће бити за њих стотинак. Радићемо као 
да неће бити стечаја или тендера. 
У празним погонима затичемо тек понеког радника. У току је годишњи одмор, па дежурају 
обезбеђење, ватрогасци и администрација. Постоје недоумице око повезивања 20 месеци 
стажа, заосталим платама, па и дуговањима предузећа која се мере милионима евра. 
- То мора да се реши. Да ли ће то држава да повеже стаж или ће из стечајне масе то да се уради, 
не знамо - каже нам Цветковић. - Држава је признавањем социјалног програма тај стаж 
признала. Више фабрика у ХИ „Жупа“ има будућност. Захваљујући Градској управи и 
градоначелнику уговарају се нови послови. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403148/Male-sanse-za-nove-poslove-u-EU 

Мале шансе за нове послове у ЕУ 

Д.Н.  

Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ изједначава се приступ 

јавним набавкама у Србији и ЕУ.Како за “Блиц” каже Предраг Јовановић, директор Управе за 

јавне набавке, и до сада су наше компаније могле да учествују у поступцима јавних набавки у 

ЕУ. Ступање на снагу СПП, како указује наш саговорник, заправо је потпуна потврда за њихово 

даље учешће у поступцима. 

- Ретко која фирма код нас може да учествује на тендерима у иностранству, јер је тешко добити 

велике банкарске гаранције, али и испунити захтев да одређена банка прати цео посао - каже 

Ратомир Тодоровић, генерални директор “Планума”. 

 

Ступањем на снагу СПП, очекује се да ће наше фирме моћи под истим условима да послују и 
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оснивају своје огранке у земљама ЕУ. Према незваничним најавама, ретко који привредник од 

ове могућности види реалну корист. 

 

Ограничења за бизнис у ЕУ 

- скромне финансијске могућности 

- недостатак банкарских гаранција 

- расположивост опреме и кадра 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403151/Za-redovne-penzije-fali-milion-zaposlenih 

За редовне пензије фали милион запослених 

Г.Б.  

Да би Пензијски фонд издржавао сам себе, односно да се не би одржавао са готово 50 одсто 

исплатама из буџета потребно је да се број запослених повећа за више од милион. 

Краткорочно, ово би омогућило да се пензије исплаћују из прикупљених доприноса оних који 

данас раде. Међутим, стручњаци упозоравају да данас у Србији посао тражи око 800.000 људи. 

 

- Много већи проблем за нас представља то што нам становништво све више стари, те ћемо 

бити суочени с хроничним недостатком радно способног становништва. Пројекције говоре да 

ће, за пар деценија, уколико не дође до озбиљнијег преокрета, један запослени радити за 

четири пензионера, каже за „Блиц“ економиста Никола Алтипармаков. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ratari-ocekuju-vece-cene-suncokreta.sr.html 

Ратари очекују веће цене сунцокрета 

Састанку у влади присуствовао представник Асоцијације ,,Банатски паори”, али не и 

,,Незадовољних пољопривредника” који јуче око 15 сати ипак одблокирали путеве у Панчеву 

Панчево – Јан Хусарик, председник Асоцијације ,,Банатски паори” који је био у седмочланој 
делегацији ратара који су јуче разговарали у Влади Србије са Александром Вучићем, 
потпредседником владе, старим и новим министрима пољопривреде – Кнежевићем и 
Гламочићем, добили су, како каже уверавања да ће ратари ускоро осетити бољитак и да ће за 
неколико дана цене сунцокрета почети да расту. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/403151/Za-redovne-penzije-fali-milion-zaposlenih
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ratari-ocekuju-vece-cene-suncokreta.sr.html
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Хусарик каже да су земљорадници саговорницима на састанку дали два предлога. Први је да 
држава за Робне резерве не откупљује уље, већ сунцокрет по ценама које су више од 24 динара, 
колико сада нуде домаће фабрике уља, а други, да ратари уљарама предају сунцокрет на 
услужну прераду, а да онда добијено уље извезу и тако боље ревалоризују свој производ. 

Први човек Асоцијације ,,Банатски паори” каже да је обећано да ће се ови предлози 
размотрити и да се одговор из владе може очекивати за неколико дана. 

,,Банатски паори” чији чланови учествују у блокади уљара у Зрењанину и Новој Црњи, али не и 
путева овим су одговором релативно задовољни, али је непознаница како ће се понашати 
представници за ову прилику формираног кластера ,,Незадовољни пољопривредници” који од 
прошле среде држе у блокади два пута у Панчеву. Такозвани ,,нови пут” Панчево – Београд, је 
после делимичне блокаде, потпуно затворен од петка, а у блокади, са повременим пуштањем 
саобраћаја је и пут од Панчева ка Ковачици и Опову. Јуче су у 15 сати, ипак, одблокирали пут 
до четвртка до када би требало да се одлучи о откупним ценама ратарских култура. 

Руководство ,,Незадовољних пољопривредника”, како тврде, није позвано на овај састанак. 
Њихова два представника ипак су јуче изјутра отишла за Београд, али, како их није било на 
списку преговарача, нису могли да уђу у просторије владе. Њих су у преговорима представљали 
ратари Нове Црње. 

Настављају протест 
Мирослав Грубанов, председник  Удружења земљорадника ,,Паор” из Црепаје, који је на челу 
блокаде пута који из Панчева води ка Опову и Ковачици, изјавио је, после састанка са 
учесницима у протесту, да ће се наставити блокада  саобраћаница. Ратари који нису добили 
позив да учествују на састанку са потпредседником Владе и министром пољопривреде су 
незадовољни, јер, веле, иако имају добре предлоге за разрешење ситуације, нису добили 
прилику да их предоче. 

М. Шашић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poruka_investitorima_da_zelezara_ima_trziste.4.html?news_id=266998 

Најављена сарадња Фијата и смедеревске Железаре чека новог министра привреде 

Порука инвеститорима да железара има 
тржиште 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Иако је пре десетак дана Млађан Динкић обилазећи компанију Фијат аутомобили 

Србије изјавио да му је уручено писмо потпредседника Фијат Групе Алфреда Алтавила о 

могућој пословној сарадњи Фијата и смедеревске Железаре, из Торина, Смедерева, или пак 

Владе Србије тим поводом се више нико није огласио. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poruka_investitorima_da_zelezara_ima_trziste.4.html?news_id=266998
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Због тога су се и јавиле спекулације да је писмо из Фијатовог топ менаџмента представљало 
више гест пријатељства, подршке и својеврсне захвалности Алфреда Алтавила одлазећем 
министру него стварну жељу Фијата да од Железаре Смедерево купује, како је наглашено, 
лимове за производњу 500.000 аутомобила годишње. Ипак, упућени тврде да је порука 
менаџмента Фијата о жељи те компаније да успостави пословну сарадњу са смедеревском 
Железаром озбиљна и заснована на финансијској и пословној логици, према којој би Фијатове 
фабрике у Србији и Италији, пре свега, лим за каросерије аутомобила у Смедереву куповале по 
знатно повољнијим ценама но на светском тржишту. Иста логика руководила је Фијат и кад је 
долазио у Србију, где му је производња услед јефтиније радне снаге, енергије, логистике, те 
добијених повластица од државе и локалне самоуправе, знатно исплативија но другде по свету. 
Такође, тврди се и да мук настао након те изјаве потиче из чињенице да је за оспособљавање 
железаре за тај посао потребно најмање 150 милиона евра. Железара и држава Србија те паре 
немају, али имају понуду Фијата која потенцијалним стратешким партнерима и инвеститорима 
гарантује да смедеревска компанија поново има тржиште. На потезу су Влада Србије и нови 
министар привреде. 

 

http://www.pravda.rs/2013/09/03/radnici-rudnika-zbog-dugova-prete-blokadom-fabrike/ 

РАДНИЦИ „РУДНИКА“ ЗБОГ ДУГОВА 

ПРЕТЕ БЛОКАДОМ ФАБРИКЕ 

 
ИЗВОР: МЛМ/ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

Горњи Милановац – Око 400 радника Модне конфекције „Рудник“ у Горњем 

Милановцу данас су најавили да ће блокирати фабрику због неисплаћених 

отпремнина и доприноса за здравствено и пензионо осигурање. Група њихових 

представника, који су у разним синдикатима, рекла је данас новинарима да су 

радници из погона у Тополи, Аранђеловцу и Горњем Милановцу још 2007. године 

поднели тужбе за отпремнине и да је око 400 добило решења али да ништа не могу 

да наплате. 

Како је изјавила председница Независног синдиката, Зорица Сремчевић, сваки радник у 

просеку треба да наплати око 300 000 динара, због чега је рачун блокиран, али се радницима 

који раде исплаћују плате. „Имају по неколико жиро рачуна и са њих плаћају онима који раде, 

а купили су и нови путнички аутомобил у вредности од 17 000 евра, иако за то није имало 

потребе, а судске одлуке не извршавају“, рекла је она. 

Зорица Максимовић, која још увек ради у Конфекцији „Рудник“ каже да се радницима не 

оверавају здравствене књижице и да нико од њих нити чланова породица не може да оствари 

http://www.pravda.rs/2013/09/03/radnici-rudnika-zbog-dugova-prete-blokadom-fabrike/
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здравствену заштиту, а плате које добијају су испод законског минимума. „Ми добијамо 

обрачун на коме је јасно назначено да су одбијени сви доприноси, а књижице се не оверавају, 

па где су те паре, ко их узима и за шта се троше“, рекла је Максимовићева. 

Ђорђе Николић тврди да су преварени радници који су добили отпремнине, а да се обмањују и 

уцењују они који су остали да раде и најавио да ће сви блокирати фабрику и тражити основна 

средства како би дошли до „својих пара“. 

Директор „Рудника“, Милан Дмитровић, каже да је фабрика у реструктурирању и да око 600 

радника тренутно ради и уредно добија плате. „Нето личне дохотке измирујемо редовно, 

доприноси за оне који раде се плаћају спорадично обзиром на наш статус. Очигледно је да се 

води медијска кампања против нас. Тачно је да постоји један број радника којима није повезан 

стаж, а који нису у фабрици“, навео је он у изјави Гласу западне Србије. Према његовим 

речима, из поступка реструктурирања ће се изаћи продајом имовине, односно три производна 

погона – у Београду, Тополи и Горњем Милановцу. 

„Од тих средстава ће се намирити обавезе, али сумњам да ће бити могуће сва дуговања платити, 

имајући у виду чињеницу да је вредност капитала мања од дугова које има фабрика“, закључио 

је Дмитровић. 

Он је подсетио да је некада у овом предузећу било упослено око 3500 људи, као и да фабрика 

након неуспеле приватизације није три године радила. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=03&nav_id=749382 

ГМ: У "Руднику" прете блокадом 

ИЗВОР: БЕТА 

Горњи Милановац -- Око 400 радника Модне конфекције "Рудник" у Горњем 

Милановцу најављује да ће блокирати фабрику због неисплаћених отпремнина и 

доприноса. 

Група њихових представника, који су у разним синдикатима, рекла је данас новинарима да су 

радници из погона у Тополи, Аранђеловцу и Горњем Милановцу још 2007. године поднели 

тужбе за отпремнине и да је око 400 добило ресења, али да ништа не могу да наплате. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=03&nav_id=749382
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Како је изјавила председница Независног синдиката Зорица Сремчевић, сваки радник у 

просеку треба да наплати око 300.000 динара због чега је рачун блокиран, али се радницима 

који раде исплаћују зараде.  

 

"Имају по неколико жиро рачуна и са њих плаћају онима који раде а купили су и нови 

путнички аутомобил у вредности од 17.000 евра иако то није било неопходно, а судске 

одлуке не извршавају", рекла је Сремчевићева.  

 

Зорица Максимовић, која још увек ради у конфекцији "Рудник", каже да се радницима не 

оверавају здравствене књижице и да нико од њих нити њихови чланови породица не остварује 

право на здравствену заштиту, а плате које добијају су испод законског минимума.  

 

"Ми добијамо обрачун на коме је јасно назначено да су одбијени сви доприноси, а књижице се 

не оверавају, па где да су те паре, ко их узима и за шта се троше", подвукла је 

Максимовићева.  

 

Ђорђе Николић тврди да су "преварени радници који су добили отпремнине", а да се обмањују 

и уцењују они који су остали да раде и најавио да ће сви блокирати фабрику и тражити основна 

средства како би дошли до "својих пара".  

 

Директор "Рудника" Милан Дмитровић агенцији Бета је изјавио да је фабрика у 

реструктурирању и да око 600 радника тренутно ради и уредно добијају плате, а да они који 

нису требали ни да раде сада најављују протесте "јер им је нестало пара".  

 

Он је потврдио да се не уплаћују доприноси за здравствену заштиту али се оверавају књижице 

за хитне случајеве и плаћају прегледи за раднике који одлазе код лекара. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=03&nav_id=749446 

Социјални програм за Застава возила 

ИЗВОР: БЕТА 

Крагујевац -- У Групи Застава возила до краја недеље биће спроведен социјални 

програм за 524 радника који су се изјаснили за добровољни одлазак, уз једну од 

четирии опције. 

"Група Застава возила (у реструктирању) има 14 предузећа или огранака у којима је пре 

изјашњавања за социјални програм био упослен 1.781 радник", рекао је агенцији Бета 

председник Самосталног синдиката Застава возила Горан Брдар. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=03&nav_id=749446
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Он је навео да је најпопуларнија опција социјалног програма била она која се односи на 

одлазак из фабрике за раднике који имају до пет, односно до две године до пензије.  

 

Радницима је било понуђено и 300 евра по години радног стажа или исплата 10 бруто плата.  

 

Највише радника определило се за одлазак из фабрике Застава камиони, њих 303, што је скоро 

половина од укупног броја запослених у том предузећу.  

 

Међу предузећима из групе Застава возила је и фабрика Застава аутомобили која иде у стечај, 

док се за остале које су у статусу реструктурирања тражи стратешки партнер.  

 

"Очекујемо стратешког партнера за фабрику Застава камиони, фабрику специјалних 

возила у Сомбору, као и за Застава хортикултуру", рекао је Брдар и навео да су у Групи 

поред осталог и Застава безбедност, Резервни делови.  

 

Он је навео да је у групи Застава возила, послује и фабрика, Застава инпро, која би требало да 

буде подржављена и да прерасте у Центар за запошљавање особа са инвалидитетом.  

 

Председник синдиката предузећа Застава камиони Горан Милетић рекао је агенцији Бета да ће 

до краја ове седмице бути завршен социјални програм за преко 300 радника у тој фабрици.  

 

"Радници потписују уговор о раскиду радног односа, а затим се уплаћују надокнаде на 

текући рачун радника који су се изјаснили да напусте фабрику", рекао је Милетић.  

 

У групи Застава возила запослена су још 32 радника, који ће до краја ове године испунити један 

од услова до пензије, па се очекује да ће и њима држава одобрити социјални програм за 

добровољни одлазак из фабрике. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1388862/Protest+radnika+%C5%A0ik+Kopaonika+u+Kur%C5%

A1umliji.html 

Протест радника Шик Копаоника у 
Куршумлији 

Радници Шик Копаоника у Куршумлији, блокирали су управну зграду Симпо 
Шик-а. Они ни после три и по године, од како је фирму преузео Симпо у Врању, 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1388862/Protest+radnika+%C5%A0ik+Kopaonika+u+Kur%C5%A1umliji.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1388862/Protest+radnika+%C5%A0ik+Kopaonika+u+Kur%C5%A1umliji.html
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још нису радно ангажовани. Траже исплату заосталих плата и регулисање радног 
статуса. У руководству предузећа тврде да немају обавезу да обезбеђују плате 
радницима ШИК-а, већ да је то у надлежности државе, која је и до сада 
исплаћивала. 

Радници Шик Копаоника из Куршумлије, који, након преузимања ове  фирме од стране Симпа 
из Врања, пре три и по године, још увек нису радно ангажовани, блокирали су управну зграду 
Симпо Шик-а, тражећи исплату  заосталих плата и регулисање радног статуса. 

Припремио Небојша Ђорђевић 

Проблем стотинак радника Шик Копаоника, не би постојао да је Симпо испоштовао уговор о 
њиховом приоритетном радном ангажовању у новом предузећу, тврде у руководству синдиката. 

"Сада смо дошли до парадоксалне ситуације, да за нас нема места у Симпо Шик-у, а по свему 
судећи ни пара у државној каси за исплату наших минималних зарада. Пет месеци нисмо 
примили плату, статус радника још увек није решен, неоверене здравствене књижице, 
неплаћени порези и доприноси за раднике", каже председник синдиката Шик Копаоника 
Драгослав Јевремовић. 

Страимир Ђокић, неизвршни директор Шик Копаоника у Куршумлији каже да Симпо Шик 
користи комплетну имовину Шик Копаоника за 1. евро. 

"Амортизација опреме, објеката и порез на имовину иде на терет Шик Копаоника, а раднике су 
оставили на улици", каже Ђокић. 

Директор Симпо Шика Милорад Андрејевић, који је на челу овог предузећа од пре неколико 
месеци, у писаној изјави изразио је бојазан да би блокада управне зграде, на дужи рок, додатно 
отежала и онако тешку ситуацију у овој фирми. 

Он је истакао да је предузеће Шик Копаоник у реструктурирању и да је држава надлежна за 
решавање њиховог статуса, као и исплату плата. У општини Куршумлија, покушавају да 
посредују у решавању овог проблема, који, по њиховом мишљењу, може угрозити опстанак 
јединог већег индустријског погона у овом делу Србије. 
 
Председник општине Куршумлија Радољуб Видић каже да никакво решење не може да буде 
блокада рада Симпо Шика, јер ту већ ради 600 радника. 

"Онда ћемо без посла имати 700, а не сто радника", додаје он. 
 
Према последњим информацијама, радници Шик Копаоника, на неколико дана, замрзли су 
штрајк, како би омогућили вештаку да утврди висину дуговања Симпо Шик- а према њиховом 
предузећу, као и због најављених разговора у Агенцији за приватизацију у Београду. 

 


