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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nece_biti_vece_proizvodnje_i_izvoza.4.html?news_id=290460 

Надзорни одбор Заставе Оружја 

Неће бити веће прпизвпдое и извпза 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Надзпрни пдбпр предузећа Застава Оружје, у шијем раду ушествују самп представници 

Министарства пдбране, није усвпјип ребаланс плана ппслпваоа фабрике у пвпј гпдини, кпји је, збпг 

раста тражое на инпстраним тржищтима, ппдразумевап ппвећаое прпизвпдое и прпдаје, саппщтип је 

синдикат Застава Оружја. 
Планпм је билп предвиђенп, тврде, и уппщљаваое нпвих радника, збпг нпвпугпвпрних пбавеза према 
инпстраним партнерима. 

- Овп је први пут у 160 гпдина дугпј истприји фабрике да управљашке структуре, кпје су ппд директнпм 
ингеренцијпм државе, не дпзвпљавају ппвећаое прпизвпдое. Није нам јаснп п шему се ради, али 
сматрамп да је пдлука крајое непдгпвпрна, и да захтева хитну ревизију - рекап је нащем листу 
председник синдиката у Застава Оружју Драган Илић. 

Застава Оружје пбезбеђује зараде за вище пд 2.000 радника, упркпс шиоеници да неизмирене пбавезе 
државе према фабрици изнпсе прекп 140 милипна дплара - истишу у Синдикату. 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:513970-Umesto-minimalca-radnicima-plate 

Уместп минималца, радницима плате 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Радници ваљевскпг "Крушика" примили су у пктпбру прву плату ппсле исплаћиваоа минималца у 
претхпдни месецима чиме је испуоенп пбећаое министра пдбране Братислава Гашића 

ВАЉЕВО - Радници ваљевскпг "Крущика" примили су у пктпбру прву плату ппсле исплаћиваоа 
минималца у претхпдни месецима шиме је испуоенп пбећаое министра пдбране Братислава Гащића 
кпји је данас пбищап ту фабрику. 

Гащић се, тпкпм изненадне састап са рукпвпдствпм и синдикалцима тпг предузећа, да какп је рекап, 
прпвери да ли је испуоен претхпдни дпгпвпр п укидаоу минималца и усвајаоу нпве цене рада. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nece_biti_vece_proizvodnje_i_izvoza.4.html?news_id=290460
http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:513970-Umesto-minimalca-radnicima-plate
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"Дпбип сам увераваоа да све иде пнакп какп је дпгпвпренп, да нема исплате минималаца, да је 
усаглащена минимална цена рада и да је пптписан кплективни угпвпр", рекап је пн нпвинарима ппсле 
састанка. 

Тпкпм састанка разгпваралп се и п нпвим развпјним прпграмима и тпме щта "Крущик" треба да ушини у 
нареднпм перипду да би ппстап стабилна фирма. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/501312/Gasic-U-Krusiku-ukinut-minimalac 

Гашић: У Крушику укинут минималац 

ИЗВОР: Бета  

У ваљевскпм Крущику вище нема "минималца", пптврдип је данас нпвинарима министар пдбране 

Братислав Гащић кпји је бип у ненајављенпј ппсети тпј фабрици. Исплаћен је деп септембарских плата, а 

најнижа примаоа 1.232 радника сада су 35.000 динара. 

Крущик има пбезбеђене ппслпве за 43 милипна америшких дплара, шија ће се реализација наставити и 

2015. гпдине. За тај ппсап, кап и за нпве, извесне ппслпве кпји ће бити угпвпрени, пптребни су нпви 

радници, кпје ће Крущик примити. 

 

Гащић је пбећап какп "вище неће бити примани мамини и татини синпви", већ пни кпји желе и знају да 

раде. Он је ппсетип и ппгпне приватизпване фабрике акумулатпра у кпјпј заппслени нису примили плате 

пд 2012, а није им уплаћенп ни здравственп и пензипнп псигураое. 

 

Министар је ппнпвип да је та фабрила битна за Впјску Србије (ВС), те ће Министарствп пдбране ушинити 

све да се пна ппправи, уз мпгуће ппнищтаваое приватизације јер у тпј фабрици сада нема власника. 

 

Крущик Акумулатпре је 2007, за 57 милипна динара, на тендеру купила Еурп Балкан кпрппрација, шији је 

сувласник и бивщи функципнер ЈУЛ-а Зпран Чишак. 

 

Све је функципнисалп какп треба дпк није птплаћена ппследоа рата, а пнда је, пп тврдоама 

синдикалаца, прпизвпдоа заустављена, а импвина фабрике се "шерупа". Та фабрика је у пвпм делу 

Балкана једини прпизвпђаш великих шелишних и никл-кадмијум акумулатпра кпји се кпристе у авип и 

железнишкпј индустрији, кап и за пптребе впјске, пплиције и електрппривреде. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/501312/Gasic-U-Krusiku-ukinut-minimalac
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/501311/Sertic-Drzava-trazi-resenje-za-AHA-Muru-Prvi-maj-Pirot 

Сертић: Држава тражи решеое за АХА Муру Први мај Пирпт 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Србија неће активирати банкарску гаранцију у слушају кпмпаније "АХА Мура Први мпј Пирпт", јер је 

заједнишки интерес да фабрика ппстане и настави са прпизвпдопм, рекап је данас министар привреде 

Жељкп Сертић у Пирпту, на састанку са рукпвпдствпм и представницима синдиката те кпмпаније. 

Какп је сппщтенп из Министарства привреде, на састанку је дпгпвпренп да се наредних дана министар 

Сертић сретне са слпвенашким кплегпм, министрпм екпнпмије Јпжефпм Петрпвишем, какп би у 

директнпм кпнтакту дпщли дп пптималнпг рещеоа кпје би пмпгућилп да фабрика настави са радпм. 

 

"Заједнп ћемп дпћи дп рещеоа, јер купци за прпизвпде 'АХА Муре Први мај Пирпт' ппстпје и свима је 

интерес да фабрика ппстане и настави са прпизвпдопм и да сашувамп радна места", рекап је министар 

привреде. 

 

Састанку су присуствпвали и амбасадпр Слпвеније Франц Бут, представници лпкалне сампуправе и 

стешајни управник "АХА Муре", Стевп Радпванпвић, кпји су такпђе изразили спремнпст да ппмпгну у 

рещаваоу прпблема. 

 

Фабрика кпнфекције "Први мај" је пп други пут приватизпвана пре две гпдине, када ју је уз ппмпћ 

субвенција из бучета Србије купила Мпјца Луканшиш, власница слпвенашке "АХА Муре". 

 

Та слпвенашка фирма је летпс збпг милипнских дугпваоа птищла у стешај пп захтеву Ппреске управе 

Слпвеније, а накпн пдлуке Окружнпг суда у Мурскпј Спбпти, где је и седищте кпмпаније. Када је "АХА 

Мура" банкрптирала, ппвукла је за спбпм и пирптскп предузеће са пкп 1.330 радника. 

 

Рашун пирптске фабрике данима је у блпкади, а власница фабрике Мпјца Луканшиш, упркпс датим 

пбећаоима није уплатила пет милипна евра за дпкапитализацију и спас пве кпмпаније. 

 

Радници пирптскпг "Првпг маја" су крајем септембра заппшели щтрајк, а у два наврата изащли на улице 

и блпкирали центар града, тражећ да им се исплате запстале зараде са ппрезима и дппринпсима, да им 

се пвере здравствене коижице и да им птвпренп каже да ли је власница предузећа заиста нащла 

парнтера за дпкапитализацију. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/501311/Sertic-Drzava-trazi-resenje-za-AHA-Muru-Prvi-maj-Pirot
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/preuranjene-odluke-o-smanjenju-plata 

Преураоене пдлуке п смаоеоу плата 

АУТОР: А. Ђуран 
 
КИКИНДА: На захтев председника ппштине Кикинда Павла Маркпва раскинути су недавнп 
кплективни угпвпри са свим ппштинским јавним предузећима, а дп 1. пктпбра требалп је да се 
припреме нпви у сарадои са синдикатима, међутим тп се није дпгпдилп. 

- Већ је пплпвина пктпбра, а угпвпри јпщ увек нису пптписани. Приша п смаоеоу плата била је 
преураоена, а Синдикат је спреман да ппдржи щтедоу и раципнализацију у пквиру пнпг щтп је 
предлпжила Влада Србије – рекап је председник Савеза сампсталних синдиката Кикинде, Чпке и Нпве 
Црое Илија Дрљић. Он сматра да се стари угпвпри мпрају ппщтпвати дпк се не дпгпвпре нпви. 

Председник синдиката Јавнпг предузећа „ Аутппревпз“ Рпберт Шулц, на истпј кпнференцији за 
нпвинаре, рекап је да је ппвпдпм припајаоа „Аутппревпза“ Кпмуналнпм предузећу „6. пктпбар“ 
затраженп мищљеое респрнпг министарства. Писмени пдгпвпр пптписала је министарка Зпрана 
Михајалпвић и у оему стпји да није дпзвпљенп пребациваое ппјединих делатнпсти „Аутппревпза“ 
Јавнпм кпмуналнпм предузећу. 

- Струка није кпнсултпвана приликпм дпнпщеоа закљушака Опщтинскпг већа јер би фузијпм пва два 
предузећа Кикинда пстала без међуградскпг превпза дп Бепграда и Нпвпг Сада, а пстале би нам самп 
међумесне линије – рекап је Шулц. 

Стеван Јарић, председник синдиката у Јавнпм кпмуналнпм предузећу рекап је да у пвпј фирми није 
исппщтпвана пдлука Опщтине Кикинда да се зараде заппслених умаое 30 прпцената: 

-У дпгпвпру са директпрпм плате су смаоене пет пдстп у маси. Овим дпгпвпрпм смп задпвпљни, јер су и 
директпр, а и синдикат слпжни у мищљеоу да је Влада Србије та кпја треба да да смернице на кпји 
нашин и какп ће се щтедети – истакап је Јарић. 

Илија Дрљић је наппменуп да је п свему пбавещтена инспекција рада кпја ће у свим јавним 
предузећима у нареднпм перипду прпверавати да ли се на легалан нашин спрпвпде пдредбе 
кплективнпг угпвпра. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/preuranjene-odluke-o-smanjenju-plata

