Саопштење поводом текстова у делу штампе о проблемима у „Крушик акумулаторима“

У делу штампе протеклих дана су изнете нетачне и непроверене информације у вези са проблемима
у „Крушик акумулаторима“ из Ваљева. С тим у вези, Агенција за приватизацију саопштава следеће::


29. јануара 2013. године Агенција за приватизацију констатује да су истекли сви рокови за
контролу уговора, а на основу доказа које је доставио купац, предузеће и Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике;



Након тога, представници Самосталног синдиката металаца и запослених у „Крушик
акумулаторима“ су обавестили Управни одбор Агенције за приватизацију да су нетачни
подаци наведени у документацији којом купац доказује исплате у целини минималних зарада,
односно да је та документација фалсификат;



На иницијативу председника Управног одбора Агенције за приватизацију, 16. јула 2013.
године, одржан је састанак коме су присуствовали председник Управног одбора Агенције,
директор Агенције, представници Центра за контролу извршења уговора, председник
Скупштине града Ваљево, представници Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике, Инспектората за рад и представници синдиката предузећа. Сагласно закључку са
наведеног састанка, Агенција за приватизацију је 19. јула 2013. године од Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике захтевала да надлежна Инспекција рада
изврши инспекцијски надзор у привредном друштву „Крушик акумулатори“ и провери да ли
је запосленима у периоду од јануара 2010. до маја 2012. године, исплаћивана зарада нижа од
законом утврђеног износа минималне зараде;



Инспекторат за рад је доставио Агенцији налаз који се битно разликује у односу на
претходни, тј. из периода док је Уговор био на снази. Наводи се да је утврђено да је већини
запослених од јануара 2010. године до априла 2011. године исплаћена зарада мања од
минималне;



Управни одбор доноси одлуку, 13. децембра 2013. године, да Агенција за приватизацију треба
да поништи претходну одлуку о испуњењу уговорних обавеза купца и раскине уговор са
купцем. Међутим, Министарство привреде, 16. децембра 2013. године, покреће надзор над
радом Агенције за приватизацију. Сходно томе, Агенција је донела одлуку да, до окончања
поступка надзора, не предузима мере у вези са предузећем „Крушик акумулатори“.



Након извршеног надзора (Извештај од 25.3.2014. године), Министарство привреде је
наложило Агенцији за приватизацију да: (1) поништи одлуку од 29. јануара 2013. године којом
је констатовано да је купац испунио уговорне обавезе и (2) од купца затражи доказ да је
испунио обавезе према запосленима. Министарство привреде је Агенцији наложило да
предузме мере за раскид уговора, уколико купац не достави доказе у року од 15 дана.



Агенција за приватизацију је 3. априла 2014.
одлука испуњењу обавеза из Уговора, као и
пријема обавештења достави доказе да је
обавештења Инспектората за рад од 27.8. и
раскинут Уговор.



Против одлуке Агенције купац је 9. априла 2014. године поднео тужбу пред Привредним судом
у Београду и затражио да суд одреди привремену меру, међутим Агенција још увек није
упозната да ли је суд донео било какву одлуку у овом предмету. Агенција нема овлашћења за
преиспитивање аката Инспекције рада и Министарства привреде, с обзиром да надзор над
радом Агенције врши надлежно министарство у складу са Законом о приватизацији.

године обавестила купца да је поништена
да је купац дужан да у року од 15 дана од
испунио обавезе према запосленима (из
9.9.2013. године) јер ће у противном бити

Купац субјекта приватизације има легитимни интерес да заштити своје интересе, али непримерено је
да то чини континуираним пласирањем инсинуација у јавност и субјективним тумачењем чињеница.
Такође, истичемо да Агенција за приватизацију не жели путем медија да врши притисак и утиче на
исход поступака који се воде пред другим институцијама.

