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ШАБИЋ: Потребан Закон о заштити
„узбуњивача“
АУТОР: Н. К.
Ужице - Узбуњивачи у Србији пролазе веома лоше, јер су изложени шиканирању,
малтретирању на радом месту, чак и кривичном прогону, због откривања наводних тајни или
повреде нечијег угледа. Крајне је време да тим људима понудимо оно што им држава дугује.
Ако већ не можемо да их наградимо за то што раде, онда бар можемо да спречимо реваншизам
против њих - поручио је Радољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности, боравећи у Ужицу.
Шабић је на скупу „Заштита узбуњивача“, намењеном пре свега новинарима и представницима
невладиних организација, који је организовао уз подршку Амбасаде Велике Британије,
поручио да у Србији не постоји свеобухватни законски оквир који би заштитио „узбуњиваче“,
односно људе који у својим срединама препознају и јавно говоре о криминалу, корупцији и
другим проблемима.
- Моја идеја је да овај пројекат завршимо квалитетним моделом закона о заштити узбуњивача,
који ће бити заснован на добрим међународним искуствима и након консултација са водећим
светским и домаћим експертима, додао је Шабић и изразио очекивања да ће тај законски
предлог, како је истакао, „у садашњој и наглашеној антикорупцијској атмосфери у земљи која
буди наду код грађана“, усвојити и републички парламент.
http://www.danas.rs/dodaci/biznis/poslu_se_nada_vise_od_2000_nezaposlenih.27.html?news_id=254906

Нови власник Ипока може да ангажује тек сваког десетог радника који се јавио на оглас

Послу се нада више од 2.000 незапослених
АУТОР: МИРОСЛАВА ПУДАР
Да је у Банату радно место постало привилегија, говори и податак да се на оглас панчевачке
фирме Алмеx, која је пре шест месеци постала нови власник зрењанинске скробаре Ипок,
јавило више од 2.000 људи. Тој фабрици, која би ускоро требало да покрене производњу,
потребно је максимално 150 радника. Тренутно у погонима Ипока ради 22 радника, а у силосе
скробаре смештено је око 2.500 вагона кукуруза. У Савезу самосталног синдиката у Зрењанину
надају се да ће предност при запошљавању имати некадашњи радници скробаре.
- Из разговора са менаџментом нисмо добили потврду да ће сви бивши радници Ипока бити
враћени на посао. У овом тренутку извесно је да ће бити ангажовано око 150 људи, и да би
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производња требало да крене 2. фебруара. Податак да се на оглас Алмеxа јавило 2.000
незапослених говори о тешкој ситуацији у којој се налази зрењанинска привреда - каже Мирко
Малешев, председник Савеза самосталног синдиката за више општина.
Извесну дозу оптимизма, ипак, уливају изјаве власника Алмеxа Мирослава Алексе, који
планира да у зрењанинској скробари прерађује кукуруз, а не само да користи складишне
капацитете. „За Ипок сам излицитирао готово милијарду динара и одмах по уплати,
реконструисаћемо погон. Колико ћемо људи запослити, то ће зависити од потребе тржишта за
производима наше скробаре“, коментарише Алекса. Генерални директор ове фирме, Ненад
Ратков, најавио је да ће, поред производње скроба, у зрењанинској фабрици бити
ревитализован и погон декстрозе. Сада је у току одабир радника, а фабрика би требало да
покрене производњу почетком фебруара.
Судбина радника Ипока, чије је погоне, до прошле године, закупљивао београдски Катронвал,
сасвим је неизвесна. Чекајући новог власника, преосталих 230 радника некада највеће и
најпознатије скробаре на Балкану (основана је 1954. године), после два стечајна поступка у
последњој деценији, стигли су трећи пут на евиденцију службе за запошљавање. Остали су не
само без посла већ и без отпремнина, јер из стечајне масе још нико од оних који су пријавили
своја потраживања није обештећен.
Решењем зрењанинског Привредног суда, стечајни поступак у Ипоку обустављен је у августу
2009. године, уз образложење да је предлагач плана реорганизације, фирма иза које је стајао
контроверзни привредник Зоран Ћопић, повезан са Дарком Шарићем, испунила све преузете
обавезе. Производња у скробари обустављена је у јануару 2010. године, након што је Зоран
Ћопић узео кредит од пет милиона евра, и нестао. Током 2011. године Стечајно веће
зрењанинске Индустрије прерађевина од кукуруза одлучило је да Ипок понуди у закуп
београдској фирми Картонвал, која се бави производњом картонске амбалаже, а као сировину
користе скроб. Ова фирма је успешно организовала прераду кукуруза, измиривала редовно све
обавезе према добављачима кукуруза и вратила на посао око 200 радника. Запослени су били
задовољни платама и условима рада. Менаџмент Картонвала био је спреман да купи скробару,
али је пресудила виша цена коју је на лицитацији био спреман да плати Алмеx.
Основна делатност новог власника Ипока јесте трговина пољопривредним машинама, затим
примарна пољопривредна производња, као и складиштење и трговине житарицама и
индустријским биљем. Алмеx је власник пољопривредног земљишта у Војводини, има
сопствене силосе, пољопривредна предузећа у Ковачици, Темерину, Падини, Мраморку,
Качареву, Панчеву, а од 2008. године власник је и скробаре у Јабуци. Зрењанински Ипок
продат је на лицитацији за око милијарду динара. Од лицитације, која је одржана 29. јуна 2012.
године, прошло је два месеца пре него што је Алмеx преузео власништво јер се чекао одговор
Антимонополске комисије о могућој концентрацији капитала. Решењем Антимонополске
комисије од 13. септембра Алмеxу је омогућено да постане власник зрењанинске фабрике
скроба у стечају.
Чекајући отпремнине
- Стечај у Ипаку и формално је окончан, али радници те фабрике још увек чекају да њихова
потраживања буду измирена из стечајне масе. Како смо сазнали, са исплатама се чека зато
што Привредном суду у Зрењанину и даље стижу нове тужбе, које одлажу тај посао. Зато је
намера радника, који су остали без икаквих прихода, да траже изузеће судије - објашњава
Мирко Малешев, председник Савеза самосталног синдиката за више општина.
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Сваки пети кредит - ненаплатив!
С. МОРАВЧЕВИЋ
Фирме и грађани не могу банкама да врате више од 300 милијарди динара,
показују подаци НБС. Банкари увек покушају да нађу решење како би клијент
„преживео“ и вратио позајмљено
ФИРМЕ и грађани не могу банкама да врате више од 300 милијарди динара, односно петину
одобрених зајмова, показују последњи подаци Народне банке Србије. Од овог износа предузећа
нису у стању да врате готово 240 милијарди динара. А, грађани, предузетници и
пољопривредници (сврстани су у једну категорију), банкама не могу да отплате око 67
милијарди узетих зајмова.
Банкари ове зајмове сврставају у категорију тешко наплативих, а аналитичари процењују да се
око десет одсто поменутих кредита делимично отпише.
Наши грађани, бар према подацима НБС, спадају у категорију добрих платиша. Али банкари
ништа не препуштају случају јер са продужавањем кризе расте и број клијената који не враћају
позајмљено. Зато, банке примењују процедуру предвиђену за такве случајеве.
Иначе свима је већ добро познато - када се не отплаћују рате позајмице најпре крену СМС
поруке и позивање клијента телефоном, па онда слање опомена...
- Уколико се обавезе ни тад не измире, позивају се жиранти на плаћање, активирају
административне забране како корисника кредита тако и јемца - каже Кристина Марковић,
директор Сектора за реструктурирање и наплату проблематичних пласмана Сбербанке.
- Наравно банци је у интересу да нередовну отплату регулише на начин прихватљив за обе
стране, па се разматрају могућности репрограма.
Тек кад се искористи све ово, покрећу се такозвани правни поступци, или што би народ рекао
иде на тужбу и суд.
МАШИНЕ И ОПРЕМАЕВИДЕНТАН је драстичан пад продаје вредности које се узимају у
принудном поступку наплате.
- Овај пад највише је изражен код индустријске опреме и непокретности изван Београда, Новог
Сада и евентуално осталих великих градова, због ниских цена које се остварују продајом
машине и опреме - каже Живановић. То је и разлог зашто предузећа у тешкоћама имају
савезнике у пословним банкама којима не одговара отпис дуга, као ни превелика резервисања
за потенцијалне губитнике. Од обостраног је интереса да се пласман одржава „живим“ па стога
банке и критично задужена предузећа сарађују.
За предузећа, било државна или приватна важе другачији аршини када је у питању измирење
рата које су „упале“ у кашњење дуже од 90 дана. Банке, наиме, најчешће репрограмирају
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обавезе како би фирма могла да настави да послује. Наравно, увек прво исцрпе све
расположиве начине како би наплатиле спорно потраживање - каже Бранко Живановић,
професор на Београдској банкарској академији. - Чак и када у књигама отпишу одређени
пласман покушавају и даље наплату на разне правне начине, а ако им то успе књижи се као
ванредни приход.
Иначе пословне банке нужно отписују око два одсто кредита и то до осам година од
активирања немогућности наплате правним инструментима. Много чешћи је, према
Живановићу, принудни отпис дела дуга након спровођења хипотека на објектима и земљишту,
или залоге на опреми и транспортним средствима. Банкари такође невољно активирају
„инструменте обезбеђења“ - блокада рачуна дужника даје добре резултате само код фирми чији
бизнис није угрожен, а имовина ликвидна.
Осим тога по блокади рачуна дужник се по правилу преоријентише на пословање преко других
компанија, повезаних лица или отвара нову фирму.
КАДА ДИЖУ РУКЕ
КАДА грађани не отплаћују рате зајма, банкари могу да користе административну забрану и
хипотеку. Уколико грађанин остане без посла банка му даје грејс период од шест месеци до
годину дана и за то време зајам - мирује. После тога, уколико се не обезбеди сталан извор
прихода као што је плата, активира се хипотека ако је зајам обезбеђен, а ако није, односно у
питању је готовински или потрошачки зајам - дуг се отписује. Јер, за банкаре је тада опроштај
дугова јефтинији од принудне наплате. Уз то овакви кредити страних банака које овде послују
су реосигурани у иностранству.
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Без плате у Србији ради 50.000 људи
Од нешто више од милион запослених у предузећима, правним лицима,
установама, задругама и разним организацијама у Србији, близу 50.000 их уопште
не прима плату,а мање од 35.000 динара месечно прима 120.448 запослених, последњи су
подаци Републичког завода за статистику.
Истраживањем нису обухваћени запослени код предузетника и у неким малим привредним
друштвима, те би, с обзиром на то, подаци о броју оних који раде за џабе, могли бити још гори.
Статистика, поменимо, није имала у виду ни запослене у министарствима одбране и
унутрашњих послова па је зато укупан број оних који имају посао у Србији, то јест оних који су
прошли кроз ово статистичко мерење - 1.024.881. РСЗ је пре два дана објавио да је међу њима
47.945 оних који нису добили плату, што је 4,7 одсто. Чак 36.784 кући је однело мање од 20.000
динара.
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Ово истраживање званична статистика спроводи два пута годишње, те је реч о подацима из
друге пловине 2012., то јест с краја септембра.
Од укупно 268.023 запослених у Војводини, ни динар није добило 12.340 радника, а за мање од
20.000 динара радило их је 6.785. Статистика је забележила и да је у целој земљи 41.823
запослених добило коверте тешке од 20.001 до 25.000 динара, а таквих је у Војводини било
10.127. Од 25.000 до 35.000 динара месечно зарађивало је 155.823 оних који имају посао у
Србији, не рачунајући предузетнички сктор, војску и полицију, док је 156.576 запослених
зарадило од 35.000 до 45.000 динара...
С. Г.
Опширније у нашем штампаном издању...

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=85014

Синдикат предшколства одустао од протеста
Извор : Студио Б
Градски синдикат предшколства Београда одустао је од протеста који је био
најављен за данас, пошто запосленима у београдским вртићима, захваљујући
најновијој измени уредбе, неће бити смањене зараде.
Како каже секретарка за образовање и дечју заштиту Љиљана Јовчић, изменом уредбе
стављени су ван снаге коефицијенти чијом би применом плате биле смањене.
Уредба, која гарантује да зараде техничком особљу у вртићима неће бити смањене, објављена је
на сајту Владе Србије.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
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