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Бивши радници Желвоза: Идемо до Стразбура
Члан Одбора поверилаца Ф.Ж.В. „Желвоз“ а.д. у стечају Смедерево, Драган Николић, изјавио је
да ће, у случају да не буде договора са надлежнима, бивши запослени покушати да остваре
своја потраживања преко Уставног суда, или у крајњем случају, преко Европског суда за људска
права, преноси регионални информативни портал Подунавље.инфо.
Пише: Д. Ђ.
“Стечај се завршио продајом и доказано је кроз стечајни поступак да бивши запослени нису
наплатили своја потраживања. Кад добијемо решење о главној деоби то ће бити и званично.
Разговарали смо са министром привреде, речено нам је да држава има намеру да донесе
програм којим ће бити решен тај проблем на нивоу свих предузећа у Србији која су била у
реструктурирању. Услов је да се стечај заврши како би тај програм владе могао да се примањује
на бивше запослене. Или, с друге стране, да се стечај заврши да би своја права могли да
остварујемо евентуално у судском поступку”, објашњава Николић.
Бивши запослени, према његовим речима, нуде вансудско поравнање, односно желе да у
разговору са представницима Министарства привреде дођу до конкретног предлога и
гаранција да ће оно што се договори да буде и спроведено.
“Ми се полако организујемо како би своја права остварили у судском поступку и покушавамо да
пронађемо решење ко би могао да нас заступа пред Уставним судом и Европским судом за
људска права”, каже Николић.
Како наводи, у трећем исплатном реду је око 1360 бивших запослених. Подсећа да се Одбор
поверилаца на седници одржаној 18. маја сагласио са продајом фабрике купцу Вицторy
Солутионс д.о.о. Београд по цени од 163 милиона.
“Овом продајом је створена могућност да своја потраживања делимично наплате разлучни
повериоци, трошкови стечајног поступка и први исплатни ред, односно запослени који су
радили у последњој години до отварања стечаја. Порези и доприноси за две године за ове
запослене делимично су наплаћени. И то је крај”, констатује Николић и додаје да ће стечајни
судија донето решење о главној деоби, када ће бити дефинисано ко се и колико наплаћује.
“За трећи исплатни ред нема наплате и у претходних 20 месеци покушавамо да нађемо
решење, тренутно га Влада Републике Србије нема. Друга могућност је да у неком будућем
судском поступку наша потраживања буду призната. Укупна потраживања за 1360 радника у
трећем исплатном реду износе око 5,2 милиона евра са каматама”, наводи Николић.
Николић каже да су упутили захтев преко Градске управе Смедерево и градоначелнице, да се
закаже састанак у Министарству привреде и да им је пренето да ће их министар примити на
разговор.
Уколико не дође до комуникације са представницима Владе Србије и надлежним
министарством, покренуће судски поступак, поручује Николић, изабраће квалитетног
заступника за поступак, прво, пред Уставним судом, као последњој домаћој судској инстанци.
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“Ми нећемо да одустанемо од тога да покушамо да наплатимо.. То су наше зараде, све оно што
нам је припадало. Фирма је била државна, зато то тражимо од државе. Постоји низ аката које је
држава доносила, одлуке владе које је доносила и за социјалне програме где смо били
исплаћивани и где нам је било наметано да повлачимо тужбе, уз образложење да ћемо бити
исплаћени у вансудском поравнању. То смо и потписивали са послодавцем када смо добијали
отказе као технолошки вишак и приликом исплате отпремнина. Све је то пало у воду
отварањем стечаја, све је то прекинуто. Ми то не прихватамо, сматрамо да имамо права и
покушаћемо то да да докажемо на суду, уколико се не договоримо са Владом Републике Србије
за вансудско поравнање. Желвоз је продат за 163 милиона динара и ја сам гласао за, у име
поверилаца које заступам. Нама је био циљ да се стечај заврши како бисмо могли да наставимо
даљу причу око наплате потраживања, јер из стечаја то нисмо могли. Сада се стечај завршио и
нама се пружила могућност да своја потраживања наплатимо на неки други начин”, закључује
Николић.

"Ако не исплате за годишњи, тужите школе"
Београд -- Форум београдских гимназија позвао је чланове да поднесу суду тужбе против школа
у којима раде уколико им не буде исплаћена накнада за коришћење одмора.
ИЗВОР: БЕТА
Реч је о неисплаћеним накнадама за коришћење годишњег одмора током 2014. године, а
Форум је дао рок до 15. јуна за постизање договора са надлежнима у ресорном министарству.
"Министарство просвете, науке и технолошког развоја претходних дана није имало слуха за
предлог Синдиката радника у просвети Србије, чији је члан Форум београдских гимназија, о
вансудском поравнању због незаконито умањених накнада за коришћење годишњег одмора",
саопштио је тај синдикат.
Додаје се да су надлежни за обрачун плате при министарству од 2009. до 2015. године
умањивали наведену накнаду, али да је за 2015. годину министарство пристало да вансудским
поравнањем просветарима надокнади закинуто, док је за период од 2009. до 2013. године
потраживање застарело.
"Да би спречио да потраживања из 2014. године застаре и у жељи да правда буде задовољена,
Форум београдских гимназија је донео одлуку да чланови нашег синдиката поднесу тужбе за
надокнаду штету уколико се до 15. јуна не постигне договор са надлежнима у ресорном
министарству", наведено је у саопштењу.
Просечан дуг је до 4.000 динара по запосленом, а ФГБ има 1.000 чланова.
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