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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/474505/Prijave-protiv-poslodavaca-u-Agrozivu 

РЕЗУЛТАТ ПОСЕТЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА 

Пријаве против послодаваца у Агроживу 

Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наложио 

је штрајкачима у Компанији „Агрожив“ АД Житиште да омогуће несметан рад запосленима 

који нису у штрајку, а против послодавца је поднет захтев за покретање прекршајног поступка 

због неисплаћених зарада. 

Инспектори рада су 6. јуна 2014. године, по пријави послодавца,извшили надзор у Компанији 

„Агрожив“ АД Житиште, која запошљава 1068 радника, јер су штрајкачи закључали сва улазна 

врата компаније и онемогућили осталим запосленима да раде. Штрајкачи су од послодавца 

захтевали исплату зарада за јануар, фебруар и март, као и исплату дневница и путних 

трошкова за тај период.По налогу   Инспекције рада штрајкачки одбор је 11. јуна одблокирао 

улазе и омогућио несметан рад. Два дана касније, пошто су сазнали да су запосленима у 

„Агрожив Инвесту“ ДОО Житиште, ћерки фирми Компаније Агрожив АД Житиште, исплаћене 

зараде за месец март а њима није испуњен ни један од постављених услова, поново су 

блокирали све улазе. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/474547/Vranje-Nastavljeni-sukobi-u-Jumku-direktor-vredjao-novinarku 

Врање: Настављени сукоби у “Јумку”, директор 
вређао новинарку 

В. Пешић  

Због забрањеног улаза у фабрички круг, штрајкачи “Јумка” су се и данас сукобили за 

приватним обезбеђењем које је у уторак ангажовао менаџмент “Јумка”. 

Штрајкачи "Јумка" не одустају од својих захтева 

У једном тренутку, огорчени радници засули су обезбеђење грумењем земље. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/474505/Prijave-protiv-poslodavaca-u-Agrozivu
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/474547/Vranje-Nastavljeni-sukobi-u-Jumku-direktor-vredjao-novinarku
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- Само тражимо испуњење оправданих социјалних захтева. Они су сила и руководе компанијом 

на штету велике већине радника. Покушали смо да уђемо у погон, да прекинемо штрајк и 

почнемо да радимо, али нас је у томе спречило обезбеђење. Нисмо више у управној згради, 

већ на паркингу испред фабричких здања - рекао је председник Самосталног синдиката 

Слађан Митић. 

 

Истовремено, градоначелник Врања и локални челник СПС-а Зоран Антић најавио је да ће 

против Ђорђевића поднети тужбу и кривичлну пријаву због непроверених и неоснованих 

оптужби да он и социјалисти подржавају штрајкаче. 

  

Радио-телевизија Врање осудила је бахато понашање в. д. генералног директора „Јумка“ 

Горана Ђорђевића Ђоше (СНС) који је пред штрајкачима, 17. јуна, вербално напао и на радном 

задатку вређао новинарку Марију Крстић Јорданов. 

Директор Зоран Величковић изјавио је за „Блиц“ да регионална медијска кућа подржава 

новинарку уколико одлучи да против директора поднесе кривичну пријаву и тужбу. 

  

Главна и одговорна уредница Љубица Здравковић Џонов каже да је РТВ Врање упутила 

протестна писма новинарским удружењима да заштите репортерку.  

  

- Још нисам одлучила да ли ћу правосуђу да пријавим директора „Јумка“. Морам да обезбедим 

сведоке. Покушала сам у уторак да разговарам са Ђорђевићем. 

  

Вербално ме је напао, вређао и псовао. Рекао је да сам луда, да треба да се лечим и да сам 

дно дна. Запретио је да се одмах склоним са поседа „Јумка“, иако сам била на службеном 

задатку због сукоба штрајкача и обезбеђења - рекла је Марија крстић Јорданов. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/spektakl.147.html:496852-Estradni-savez-Uvrede-i-svadje-u-senci-glasanja 

Естрадни савез: Увреде и свађе у сенци гласања 
С. ДОБРОСАВЉЕВИЋ  

Драгиша Голубовић изабран за председника Савеза естрадно-музичких уметника Србије. 

Део чланова напустио скуп јер није усвојен захтев да се промени Статут и спречи да један 

човек обавља више функција 
 

http://www.novosti.rs/vesti/spektakl.147.html:496852-Estradni-savez-Uvrede-i-svadje-u-senci-glasanja
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ПРЕДСЕДНИК Савеза естрадно-музичких уметника Србије у наредне четири године биће 
Драгиша Голубовић, који је до сада обављао функцију вршиоца дужности. Његовом избору на 
годишњој скупштини ове организације, која је данас одржана у просторијама Савеза синдиката 
Србије, претходила је жучна расправа између чланова више удружења.  
У крајње напетој атмосфери, размењивале су се тешке речи и оптужбе, а међу најгласнијима 
био је Бранимир Ђокић, који је захтевао измену и допуну Статута, у чему су га подржали 
чланови Удружења естрадних уметника и извођача Србије, чији је раније био председник. Они 
су после усвајања дневног реда демонстративно напустили скупштину, што су учинили и 
чланови крагујевачког удружења "Концерт". 
Андрија Бајић, председник Удружења естрадних уметника и извођача Србије, најбројније 
музичке организације са више од 2.000 чланова, истиче да је спорно то што по важећем 
статуту један човек може да обавља више функција, што је случај са Голубовићем. 
- Сматрамо да није у реду да председник Савеза естрадно-музичких уметника Србије 
истовремено буде председник Извршног одбора тога тела и председник скупштине - рекао нам 
је Бајић. - Он је поред тога и председник Самосталног синдиката радника у култури. Голубовић 
је затекао такву ситуацију и желимо да променио Статут у складу са законом. Удружење, чији 
сам председник, од чланарине у 2013. и првих пет месеци ове године, на рачун синдиката 
уплатило је 700.000 динара. Од тога немамо ни динар, док многи наши чланови живе на ивици 
егзистенције. 
ПОТПРЕДСЕДНИЦИЗа потпредседнике савеза изабрани су Светислав Мишковић, Предраг 

Ивановић, Мирољуб Јанковић, Раде Јоровић и Андрија Бајић. Али, Бајић је одбио да буде један 

од потпредседника, будући да су чланови његовог удружења претходно напустили скуп. 

Чланови Надзорног одбора су Раша Павловић и Нада Попов, док су у Извршном одбору Љубо 

Кешељ, Гордана Стојићевић и Горан Шепа из "Кербера". 

С друге стране, Голубовић истиче да је статут по којем се ради донет још док је Ђокић био 
председник Удружења естрадних уметника. 
- Статут не може да се мења на Скупштини, већ мора да се поднесе захтев и да се то уради у 
складу за законском процедуром - рекао нам је Голубовић. - Иначе, председник Савеза 
естрадно-музичких уметника Србије истовремено председава седницама савета и скупштином 
и у томе нема ничег спорног. Истина је да сам председник синдиката, али то није сукоб 
интереса. 
 

ЈОРОВИЋ ЛУПАО ВРАТИМА 

Бане Ђокић је гласно упитао где се изгубила уметничка комисија која врши контролу издавања 
лиценци и ко их сада издаје и на који начин. У жучну расправу се укључио и певач Раде 
Јоровић, који је у налету беса лупао вратима, а у једном тренутку је уперио прст у Ђокића. 
- Ти си лично крив што нисам добио статус истакнутог уметника - оптужио је Јоровић колегу 
Ђокића. 
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:496706-Niko-nece-Neobus 

Нико неће "Необус" 
Н. СУБОТИЋ  

За продају целокупне имовине фабрике аутобуса у стечају није било заинтересованих 

купаца. Очекује се нова продаја по цени 75 одсто нижој од процењене вредности 
 

ПРОДАЈА целокупне имовине новосадске фабрике аутобуса "Необус" у стечају није успела. На 
позив за продају, како објашњава Новак Васић, председник Самосталног синдиката металаца 
Новог Сада, није се јавио ниједан заинтересован купац, тако да је ова некад добра фабрика и 
даље "на чекању". 
Имовина "Необуса", подсећамо, била је понуђена на аукцији коју је заказао Привредни суд у 
Новом Саду. У овој фирми је стечај уведен 22. новембра 2012, а банкрот проглашен фебруара 
ове године. Процењена вредност "Необуса" износи близу 6,8 милиона евра, а потенцијални 
купци, који су овом приликом изостали, требало је да положе депозит од око 1,3 милиона 
евра. Почетна цена фабрике требало је да буде око 3,4 милиона евра, односно 50 одсто од 
процењене вредности. 
- Обистинило се моје предвиђање да нико неће да купи фабрику за половину њене процењене 
вредности, кад на следећој аукцији, која још није заказана, може да је купи по цени која је 75 
одсто нижа од процене - истиче Васић. - Интересантно је, међутим, и то да је стечајни 
управник на дан продаје свима забранио да уђу у круг фабрике, иако је она требало да буде 
јавна. Објаснио је како је то урадио, пошто није било заинтересованих купаца, па самим тим 
ни продаје. 
Васић напомиње да, иако се тиме што је продаја изостала добило у времену, треба потражити 
друго решење и да се још нико из градских органа власти није огласио поводом предлога овог 
синдиката да "Необус" постане градско предузеће и да за потребе ЈГСП "Нови Сад" производи и 
репарира аутобусе. 
- Не знам зашто нико неће да чује за то решење. Фабрика је некад била познати произвођач 
аутобуса, а слично искуство имамо и у Нишу, јер је њихов градски превозник урадио управо 
тако. Сада имају квалитетне аутобусе, док фабрика ради и за друга тржишта. 
Градске власти су, наводи Васић, помињале и пресељење ЈГСП, а "Необус" који има 12 хектара 
простора могао би да одговара и тој намени. 
- Управо тих 12 хектара, који ће се ускоро налазити на самом Булевару Европе, могли би буду 
пресудни. Ово земљиште је сувише атрактивно управо због булевара, тако да је тешко 
веровати да ће неко на њему задржати фабрику - закључио је Новак Васић. 
 

ОД АРАПА ОСТАО СТЕЧАЈ 
"Необус" је приватизован на аукцији пре 10 година. Купио га је Мохамедали ал Маграби, 
бизнисмен из Саудијске Арабије, који је овде дошао да купи аутобусе за своје аутопревозничко 
предузеће. Уместо аутобуса, пазарио је за 720.000 евра целу фабрику, али послови нису ишли 
како је планирано, тако да је предузеће завршило у стечају. 
 
 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:496706-Niko-nece-Neobus
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496748-Guse-ih-stari-dugovi 

Гуше их стари дугови 
З. Р. - Д. И. К.  

Привреда Србије лане пословала са губитком од 23 милијарде динара, а зараду у 2013. 

појели губици 
 

ДА нису презадужена, домаћа предузећа у 2013. години пословала би са профитом. Овако, 
највећи део онога што зараде „поједу“ нагомилани губици и кредитни дугови. Привреда 
Србије је, према подацима Агенције за привредне регистре, и лане пословала са губитком, али 
је он износио 23 милијарде динара, што је на нивоу од једне четвртина „минуса“ из 2012. 
године.  
 
- Прошле године изостао је раст пословних активности, па су укупни приходи од 8.719 
милијарди динара били готово на нивоу из 2012, док су укупни расходи од 8.692 милијарде 
динара били мањи за 1,5 одсто него годину пре - рекла је, представљајући резултате 
пословања привреде Ружица Стаменковић, регистратор у АПР. 
Српска привреда лане је, први пут, забележила и број запослених испод једног милиона: за 
годину дана, број радника смањен је за чак 18.970 и сада је на нивоу од 991.030 запослених. 
За разлику од приватног сектора, јавни је повећавао број радника. За годину дана, број 
запослених у 510 јавних предузећа, која тржишно послују, повећан је за тачно 1.248! А ова 
предузећа исказала су лане губитак од 51 милијарду динара, што је 2,2 пута више од губитка 
на нивоу целе привреде. 
Највећи „губиташи“ српске привреде су у сектору саобраћаја и складиштења. Међу њима је 
рекордер „Србијагас“ са минусом од чак 50 милијарди динара. На страни најпрофитабилнијих 
је НИС, у сектору рударства, са профитом од 52 милијарде. 
Завршне рачуне АПР-у предало је и 150 предузећа у реструктурирању, која упошљавају 47.789 
радника. Она су смањила губитак за петину, али ипак, тих 48 милијарди динара минуса два 
пута је већи од губитка на нивоу целе привреде. 
- Њихово пословање финансирало се махом из позајмљених извора - истиче Ружица 
Стаменковић, истичући да је чак 84,5 одсто пословања финансирано из позајмљеног капитала. 
 

Када је реч о фирмама без запослених, у српској привреди их послује 26.248, што је пет одсто 
више него годину пре. Реч је углавном о малим предузећима, од којих је велики број у 
стечају, ликвидацији, блокади, без исказаних података... 
 

ПЛУС И МИНУС 
Према речима Ружице Стаменковић, 53.580 привредних друштава, од 94.362 чији су завршни 
рачуни за 2013. достављени АПР, пословало је с добитком, 32.166 имало је губитак, а 8.616 
није исказало резултат. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496748-Guse-ih-stari-dugovi
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prvi-partizan-moze-ubuduce-jos-uspesnije.sr.html 

„Први партизан” може убудуће још успешније 

Министар одбране задовољан успесима те фабрике и радом досадашњег директора, али нови 

конкурс ће рећи ко ће је убудуће водити 

Ужице – Заталасало се протеклих месеци у ужичком „Првом партизану”, најуспешнијој 
фабрици наше одбрамбене индустрије с рекордном производњом и извозом муниције у 68 
држава, око конкурса за избор генералног директора. 
Мада су радници (око 1.500) гласањем, готово једногласно (95 одсто), подржали кандидатуру 
досадашњег директора Добросава Андрића, па чак и штрајком запретили буде ли друкчије, 
Надзорни одбор ове фабрике (чине га три представника Министарства одбране) ипак је 
одлучио да поништи конкурс на коме је Андрић, уз још два кандидата, учествовао. 

Досадашњи директор је привремено остао на том месту, а нови конкурс за челника „Првог 
партизана” биће ускоро расписан. 

Зато се од јучерашње посете министра одбране Братислава Гашића овом предузећу очекивао 
одговор на питање – ко ће руководити том фабриком. Гашић је овде, како рече, дошао у 
оквиру обиласка свих шест фабрика наменске индустрије Србије, а „Први партизан” је један 
од носилаца те индустрије. 

– Инвестиција од 30 милиона евра, која у наредних неколико година треба да буде завршена, 
веома је битна и за „Први партизан” и за грађане Ужица. Очекујемо да у наредном периоду 
овде буде запослено нових 100 плус 100 радника, како се који део инвестиције буде 
завршавао. Ту сам и да видимо шта треба да учинимо да наменска индустрија послује боље 
него што је то чинила у претходном периоду – објаснио је разлог доласка Гашић. 

Новинаре је, међутим, више занимало да ли има смисла мењати директора у предузећу које 
изузетно послује и обара производне рекорде. 

– Избор директора није ни на министру одбране, ни на Министарству одбране већ на законској 
регулативи, на конкурсу који мора да буде усаглашен са позитивним законским прописима. 
Свако ко буде могао да гарантује својим моралним и другим квалитетима, наравно и 
имовином, да ће ова фабрика моћи да остварује резултате које држава очекује, те да ће ови 
људи имати редовна примања, може да конкурише. Кога ће да изабере Надзорни одбор, то је 
на њему – одговорио је министар, па на питање да ли СНС има кандидата за челно место у 
„Првом партизану” додао: 

– Овде нисам као потпредседник странке већ као министар одбране. Апсолутно сам јасан кад 
кажем да најбољи међу нама, најбољи међу вама овде у Ужицу мора да води ову фабрику, ма 
како да се зове. 

О радничком референдуму и подршци преко 90 одсто запослених досадашњем директору, 
Гашић каже: 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prvi-partizan-moze-ubuduce-jos-uspesnije.sr.html
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– Наравно, ми ценимо то, али тај вид подршке је ван закона. Малопре сам и са председником 
синдиката о томе разговарао. Мене интересују резултати, биланси, кроз то можемо да видимо 
како ова фабрика послује, какви су резултати руководства. И наравно, ако су добри, наставиће 
и у наредном периоду. Нема разлога мењати тим који добија. 

– Упознат сам са комплетним резултатима пословања „Првог партизана” у протеклих пет 
година, до детаља. Задовољан сам оним што видим овде, као човек који је у неком 
претходном периоду био у привреди. Ипак, један човек не чини предузеће. Овде је 1.500 
људи, овде је читав менаџмент који има своје резултате. Мислим да резултати „Првог 
партизана” могу да буду још бољи и зато је Министарство одбране на располагању да те 
резултате подигнемо на виши ниво – истакао је Гашић. 

Подизање одбрамбене индустрије 
Министар Гашић је оценио да је одбрамбена индустрија Србије од 2000. до 2012. године била 
јако запостављена. 

– Разумемо и зашто и какве су намере појединаца биле у том тренутку. Нама је ова индустрија 
јако битна. Учинићемо све да „Крушик” вратимо на место које му припада. Лоше 
приватизације су, нажалост, учиниле да се изгуби велики број радних места у наменској 
индустрији, али намеравамо да полако, корак по корак, у наредних годину, две или три 
подигнемо та наша предузећа, рекао је министар одбране. 

Б. Пејовић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Spor-oporavak-privrede-uz-manje-gubitke.sr.html 

Спор опоравак привреде уз мање губитке 

Привредна друштва запошљавала 991.030 радника, што је за 18.970 мање у поређењу са 

претходном годином 

Српска привреда је у 2013. години забележила губитак од 23 милијарде динара, што је четири 
пута мање него у претходној, саопштила је јуче Ружица Стаменковић, регистратор Агенције за 
привредне регистре. 

Финансијски извештај о прошлогодишњем пословању АПР доставила су 94.362 привредна 
друштва. С добитком их је пословало 53.580, губитак је исказало 32.166, а 8.616 није 
саопштило резултат. Велика задуженост и неликвидност, као и ризици пословања, биле су 
основне карактеристике пословања привреде и у прошлој години. 

Број запослених се и даље смањује, тако да је лане први пут у привреди радило мање од 
милион људи. Привредна друштва су запошљавала 991.030 радника, што је за 18.970 мање у 
поређењу са претходном годином. 

Аналитичари Агенције за привредне регистре ипак оцењују да је српска економија у 2013. 
остварила скроман опоравак, јер је забележен раст бруто домаћег производа од 2,5 одсто. 

Оживљавању привреде највише је допринео раст извоза, чак за четвртину, повећање 
индустријске производње од 5,5 одсто, већи учинак пољопривреде, али и ниска инфлација и 
стабилност домаће валуте. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Spor-oporavak-privrede-uz-manje-gubitke.sr.html
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И поред наведеног повећања вредности свега створеног у прошлој години, Стаменковићева је 
напоменула да је ипак изостао раст пословних активности. Укупни приходи у износу од 8.719 
милијарди динара готово да су били као и претходне године, док су укупни расходи у износу 
од 8.692 милијарде динара смањени за 1,5 одсто у односу на 2012. 

Као и претходне године, највећи негативан нето финансијски резултат исказала су привредна 
друштва која су пословала у сектору саобраћај и складиштење. Њихов губитак од 62 милијарде 
динара 2,7 пута је већи од губитка целе привреде. 

Стаменковићева је посебно указала на веома висок раст губитка прерађивачке индустрије. 
Њихов „минус” из претходне године од три милијарде динара увећан је на 41 милијарду 
динара. Са високим губицима од 18 милијарди динара пословали су и сектори финансијске 
делатности и делатност осигурања, а толики минус је остварило и пословање некретнинама. 

Грађевинарство је у 2013. имало губитак од 17 милијарди динара, што је за 58 одсто мање у 
односу на претходну годину. 

Прошлогодишње профитабилно пословање сачувало је седам сектора, од укупно девет. 
Највећи добитак од 53 милијарде динара остварен је у сектору рударства, што је за 30,2 више 
него у претходној години. 

На другом месту по висини оствареног добитка су компаније из области информисања и 
комуникација – пре свега телекомуникације – са остварених 29 милијарди добитка, уз годишњи 
раст од 86,1 одсто. 

Трговина на велико и мало и снабдевање електричном енергијом (ЕПС) прошле године, после 
губитка у 2012, остварили су позитиван нето финансијски резултат. Трговци су били у плусу 
20, а енергетичари 18 милијарди динара. 

Анализа прошлогодишњег пословања је показала да су, као и претходних година, велике и 
мале компаније пословале без профита, али су значајно смањиле губитке – велике за 71,7, а 
мале за 64,6 процената. 

Негативан резултат великих привредних друштава тежак је 13, а малих 17 милијарди динара. 
Средња привредна друштва, као и претходне године, пословала су са добитком, а он износи 
седам милијарди динара. 

Минус јавних предузећа 51 милијарда динара 
Губитак 510 јавних предузећа у Србији у 2013. години износио је 51 милијарду динара, што је 
за 6,7 одсто мање него претходне године, али је 2,2 пута више од укупних губитака целе 
привреде. 

– Јавна предузећа запошљавала су 98.182 радника, што је 10 одсто укупног броја раднику у 
привреди – казала је Ружица Стаменковић. У прошлој години број запослених у овим 
предузећима био је већи за 1.248 него претходне године. 

Регистровано је 150 предузећа у реструктурирању, а највише у сектору прерађивачке 
индустрије, пољопривреде, шумарства и рибарства. Она су запошљавала 47.789 радника, 
нешто мање него 2012, имала су губитке од 48 милијарди динара, за петину мање него 2012, 
али је тај износ губитака двоструко већи од губитака целе привреде. 

А. Микавица 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=18&nav_id=863478 

Без Комбината, Гуча се гаси 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Гуча -- Око 460 запослених у "Индустријском комбинату Гуча" суочени су са великим 

проблемима, будући да више месеци не примају плате, а радници тренутно не раде. 

Та фабрика послује у саставу Концерна Фармаком МБ, а производња је заустављена јер им 

нису обезбеђене сировине. Радници се налазе на плаћеним одсуствима или годишњим 

одморима. 

"Није нам исплаћено пет зарада, за дванаест месеци нисмо примили накнаду за путне 

трошкове и стање је заиста алармантно", каже за Тањуг председник синдиката у Комбинату, 

Ненад Тимотијевић.  

 

Радници су, наводи, покушали да ступе у везу са министарствима правде и привреде, са 

премијером, али до данас нису добили никакав одговор, јер сматрају да би њихово "политичко 

ангажовање могло да допринесе томе да власник предузећа обезбеди посао за раднике, јер 

тренутно немају сировина за производњу".  

 

"На тендеру у Бору смо дискфалификовани, јер су конкурсом тражили коване и ваљане кугле, 

упркос томе што су наше - ливене, којих имамо на залихама, користили 30 година, а спремни 

смо и да коригујемо цену", додаје Тимотијевић, уз примедбу да то "указује да се прави место 

за неког добављача из иностранства".  

 

Тимотијевић каже да би само продајом кугли са залиха могле бити исплаћене зараде 

запосленима, а радници су, наглашава, више пута покушали да ступе у везу са власником 

Фармакома, али узалуд.  

 

Председник општине Лучани, Младомир Сретеновић, изјавио је данас да уколико дође до 

затварања Комбината, Гуча ће се, као средина угасити, јер око 2.000 људи живи од те 

фабрике.  

 

"Ако на то додамо и 500 радника који не раде, јер су им поплављена предузећа, биће то 'камен 

око врата' нашој општини, који ћемо тешко издржати. Апелујем на државне органе, премијера 

и министарства којима смо упутили дописе да предузму све мере како би се спречило 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=18&nav_id=863478
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пропадање Комбината и наше привреде", каже Сретеновић.  

 

Комбинат у Гучи почео је да ради 1958. године а производи одливке од ливеног гвожђа и 

челичног лива.  

 

Поред ливења, гумирају се и израђују гумено технички производи. Праве се алати широке 

примене у свим индустријама, машински се обрађују све врсте одливака. Асортиман 

производа је обогаћен најмодернијим пећима, штедњацима и каминима на чврсто гориво. У 

саставу Концерна Фармаком МБ, послује од 1. априла 2006. године. 
 

 

 

 

 


