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САОПШТЕЊЕ  ЗА МЕДИЈЕ 
 

 

    „Метал Системи“, предузеће које након неуспешне приватизације од 2011. год. 

послује у већински државном власништву, захваљујући  начину вођења предузећа 

од стране актуелног руководства, поново je доведенo на ивицу понора.  Исплата 

зарада касни, упосленост је на недовољном нивоу, а фирми већ у наредним данима 

прете принудне наплате и блокада рачуна. Самостални Синдикат „Метал Системи“ 

још једном јавно указује на даље неодрживо стање у предузећу  и позива 

Министарство привреде и друге надлежне органе да се хитно укључе у 

решавање проблема у предузећу и предузму неопходне мере како би се сачувало 

предузеће, радна места и производне технологије са вишедеценијском 

традицијом.  Као први неопходни корак, од државе као већинског власника 

захтевамо да смени досадашње и именује своје нове представнике у 

Скупштини и Надзорном  одбору предузећа, а такође и смени садашње и 

постави ново руководство предузећа,  

     Самостални Синдикат готово од самог почетка функционисања предузећа у 

већински државној својини упозоравао је на поступке и радње руководства које су 

била очигледна претња очувању фабрике. Сматрамо да све време руководство води 

фирму по принципу „нек траје, док траје“ и да су перфидни и злонамерни потези 

руководства инструирани од стране неких центара моћи и интересних група 

заинтересованих само за преузимање имовине предузећа, а као последицу имају да 

се фабрика разгради, а радници остану без радних места. 

     Председник скупштине предузећа, након оставке претходног, не постоји већ 

више месеци, а Надзорни одбор чији су сви представници испред државе 

постављени без било какве писане сагласности Владе и све их је делегирала једна 

политичка партија, током ове године састао се само два пута, иако предузеће 

пролази кроз  буран период, пресудан за опстанак и  будућност предузећа. 

     Самостални Синдикат је 11. јуна 2014. год.  штрајком упозорења покушао да 

скрене пажњу надлежних на целокупну ситуацију у предузећу и понашање 

руководства у претходном периоду, а посебно на последице које ће убрзо  

произвести селективно и тајно исплаћивање седам заосталих зарада, подобним и 

њима блиским запосленима, док је истовремено преостале запослене јавно позивало 

да се уздрже од подношења тужби, уз објашњење да ће на тај начин сачувати 

фабрику. Овакво понашање за последицу имало је да су радници који су се осетили 

обманути и преварени од стране руководства, масовно поднели тужбе за принудну 

наплату својих неисплаћених зарада, не желећи да поново са овим руководством 



продуже уговоре о репрограму исплате који су истекли 01. јула 2014. год.. Сада када 

је  велики број тужби резултирао пресудама које ће већ за неколико дана постати 

правоснажне, након чега ће убрзо уследити и принудна наплата, стање у „Метал 

Системима“ постаје критично.  

   Најновија догађања, која након подношења оставке од стране директора техничко 

– комерцијалног сектора у јулу 2014. год., и скорашњег подношења оставке 

директора финансија као и најава оставки других челних људи у предузећу,  

представљају доказ да је руководство довело предузеће на руб опстанка. Наравно да 

се овакав исход једино и могао очекивати од руководства чији су рад у претходним 

годинама карактерисала партијска и пријатељска запошљавања, обилато коришћење 

државних средстава, а да су упркос томе  изостала неопходна  инвестирања за 

заокруживање процеса производње уз истовремено инвестирање у области 

администрације, изостајање системских мера за функционално јачање фирме уз 

истовремено спровођење организационих и других припрема за цепање фабрике и 

будућу дириговану приватизацију познатим појединцима, ненаменско трошење 

државних субвенција, итд. 

   Обзиром да на три писма упућених током претходних неколико месеци није било 

никаквог одговора, Самостални Синдикат је поново упутио писмо Министарсту 

привреде, министру Жељку Сертићу. са захтевом да се министарство активно 

укључи у решавање проблема у „Метал Системима“ и захтевом да хитно прими 

делегацију синдиката на разговор. 

 

    

 У Крагујевцу 

15. септембра 2014. год. 

За  Самостални Синдикат 

 „Метал Системи“ 

 

Милош Танасковић, председник 
 


