
    

   

Агенција за приватизацију 

Ул. Теразије  бр.23 

Београд 
 

- за директора г-дина Љубомира Шубару  

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
 

 

  Поштовани господине Шубара, 

 

   У другом „Дневнику“ РТС-а 17. априла 2014. год. коментаришући изјаву председника 

Самосталног синдиката „Метал Система“  која се односила на постојање заинтересованих 

партнера за куповину „Метал Система“ и ставове синдиката и руководства о  могућностима 

за пословање и опстанак предузећа, дали сте следећу изјаву:  "Да су имали те понуде, како 

кажу, шта су чекали оволике године, нека их неко купи из стечаја". 

 

- Иако сте однедавно на функцији директора Агенције за приватизацију, требало би 

да Вам је позната чињеница да у претходне четири године колико је држава 

већински власник „Метал Система“ ни једног јединог тренутка ни један 

потенцијални купац није могао да ово предузеће купи. Основни услови које је 

купац требало да испуни, као што су цена, преузимање запослених, обавезе 

предузећа, итд.,  све ово време нису дефинисани, па се поставља питање како је било 

могуће да било ко озбиљан достави обавезујућу понуду, а камоли да реализује 

куповину предузећа.  Основни кривац за овакво стање лежи у  крајње немарном и 

неефикасном раду Агенције за приватизацију чији сте Ви сада директор (додуше 

однедавно), као и министарству привреде коме је Агенција потчињена.  Агенција  и 

њени бирократизовани чиновнички апарат је крив зато што програм 

реструктурирања, као основни предуслов за израду документације за приватизацију, 

није усвојен. Напомињемо да у предузећу у овом погледу није било никаквих 
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опструкција и да су сви од нас тражени подаци ажурно достављани. Дакле, 

предузеће у претходном периоду није имало елементарни  услов да буде 

понуђено на продају. Такође, подсећам Вас на чињеницу да је за приватизацију 

фирми у реструктурирању по закону, а тако је било и у пракси, једино овлашћена 

била Агенција за приватизацију, а менаџмент фирме без одобрења Агенције, није 

смео да обавља било какве активности у том правцу, па Вашу изјаву дату РТС-у 

тумачимо као покушај да оправдате погрешну и крајње неразумну одлуку 

Агенције да над „Метал Системима“ се покрене стечај, као и да одговорност и 

све погубне последице које су резултат „рада“ државних чиновника, за које су 

све време примали огромне плате, превалите на запослене у „Метал 

Системима“, транзиционе губитнике, који ће се убрзо наћи „на улици“ и 

буквално гладни.  
    Синдикат „Метал Система“ подржава одлуку владе „да се подвуче црта“, али не 

прихватамо да то буде на начин који подразумева гашење фирме и избацивање 

запослених на улицу, а сматрамо да то и није ни била намера владе. Тврдимо да се 

предузеће може сачувати, да за то не треба држава да уложи било каква новачана 

средства, а основни предуслов је добра воља надлежних и да Агенција почне да ради 

свој посао. За чиновнике удобно уљуљкане у своје фотеље на Теразијама бр. 23, 

фабрике и запослени у фабрикама и реалном сектору уопште, који живе, или бар 

покушавају да живе од свог рада, треба да престану да буду само бројке и 

статистички подаци, већ треба да свеобухватно сагледају реалност и да  се конкретно 

укључе у решавање статуса предузећа у којима ови радници раде.  

   Поштовани господине Шубара, позивамо Вас да још једном, пре него што постане 

касно, размотрите одлуку о стављању „Метал Система“ на списак фирми 

предвиђених за стечај, преиначите је и ангажујете све ресурсе агенције ради 

изналажења решења за  очување радних места и деценијама освајаних производних 

технологија. Уништавање оваквих ресурса представља грех не само према 

генерацији садашњих запослених, већ и према генерацијама које долазе.  

  Ради постизања циља очувања предузећа, спремни смо на сваку врсту сарадње, уз 

несебично залагање и  ангажовање. 

 

 

у Крагујевцу                                                                за Самостални синдикат 

20.април 2015. год.                                                             „Метал Системи“ 

 

                                                                                Милош Танасковић, дипл.маш.инж. 

 

 


