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Радници фабрике "Застава камиони" спречили су данас судске извршитеље Основног
суда да изврше пленидбу имовине по правоснажној пресуди бившег радника, који је то
предузеће тужио због губитка радног места, о чему је позитивно пресудио и суд у
Стразбуру.

  

Судски извршитељи, како је било најављено, дошли су јутрос да изврше пленидбу
имовине, али нису могли да уђу у круг фабрике јер су запослени блокирали сва три
улаза у фабрички круг.

  

"Извршитељи су нам рекли да имају решење о правоснажној пленидби, а ми смо изнели
став синдиката да то нећемо дозволити и да нам то право даје Закон о приватизацији",
рекао је председник Самосталног синдиката Горан Милетић.

  

Према његовим речима, некадашњи радник који је тужио фабрику Томислав Јовановић
из Јовановца код Крагујевца добио је решење за обештећење у вредности од седам
милиона динара, плус камата јер је тужба поднета пре 20 година, као и плаћање судских
трошкова.

  

Наглашавајући да радници немају ништа против што је он тужио фабрику, Милетић је
више пута поновио да запослени неће дозволити заплену имовину тог предузећа,
основаног 1940. године.

  

Милетић је навео да су судски извршитељи данас требало да заплене имовину у
вредности од  милион динара, која је се, како је прецизирао, састоји од шлепера,
камиона, три камионске надоградње и четири машине са ротационом опремом, које су у
екплоатацији.
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На питање новинара да ли је рачун предузећа у блокади, због чега је требало да се
изврши пленидба имовине, Милетић је казао да колико он зна није, да на рачуну има
мало пара, као и да та фабрика од 2008. добија субвенције владе.

  

У фабрици "Застава камиони", која је четврту годину у процесу реструктуриања,
тренутно је запослено 736 радника, чија је просечна плата, као је Милетић навео, око
28.000 динара.

  

Милетић је указао да у Србији тренутно постоји 49 предузећа у реструктуирању у којима
је у запослено око 21.000 радника, углавном металског комплекса.

  

Фабрика је прошле године произвела 153 возила , а планом за ову годину, предвиђена је
производња 250 камиона.

  

Та фабрика је недавно на сајму представила ново теретно возило, које се састоји од
6.000 компоненти

  

(Танјуг)
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