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КАКО СУ ПОРЕСКИ ДУЖНИЦИ ОЈАДИЛИ ГРАЂАНЕ И ДРЖАВУ Вечити дуг
у стечају
Највеће обавезе имају компаније на путу за банкрот. Листу предводи Беобанка, са
32 милијарде динара дуга
САМО четири банке у стечају - на име неплаћених дажбина, држави дугују чак 95 милијарди
динара, што је 802 милиона евра. Листу предводи Беобанка, са 32 милијарде динара дуга.
Следи Инвест банка, са 24 милијарде динара, па потом Астра банка, са дугом од 21 милијарде
динара, и Београдска банка, са 17 милијарди динара дуга. Сви остали дужници на овој листи,
укључујући тајкунске фирме, некадашње гиганте - жртве неуспелих приватизација, и друге
банке у стечају, појединачно дугују испод 10 милијарди динара.
Беобанка је једна од четири велике државне банке над којима је стечај покренут 2002,
почетком велике реформе банкарства. Тада су на тржиште Србије ушле стране банке, угашена
је Служба платног промета - некадашња СДК, а промет је прешао на банке.
Иако у стечају, ова банка је, према последњем доступном завршном рачуну, пословала са
добитком, и то од три милијарде динара. Истовремено, само дуг према порезницима, за
последњих пет и по година, порастао је за чак 5,8 милијарди динара.
- Реч је о порезу на имовину коју има банка и који се годинама увећава - објашњава, за
"Новости", један искусни стечајни управник. - На то је додат и порез на имовину коју је банка
преузела, а на којој је дуг постојао још из ранијег периода. Највећим делом дуг за порезе настао
је од отварања стечаја, па осим пореза на имовину, ту треба урачунати и ПДВ, порез на промет
услуга, порез на пренос апсолутних права...
НЕКАДАШЊИ ГИГАНТИНА листи великих пореских дужника у стечају су и пропали гиганти
и фиме које нису успеле да се приватизују: "14. октобар" (4,2 милијарде динара дуга),
"Јагодинска пивара" (4,12 милијарди), ИМР (3,5 милијарди), ИМТ (2,8 милијарди), "Желвоз"
(2,6 милијарди), БИП (1,3 милијарде динара), али и "ПзП Београд", "Борели", Индустрија
стакла Панчево, Вршачка пивара, "Гоша шинска возила", "МИН Вагонка", "1. мај", "Прокупац,
"Прва петолетка", "Срболек", "Азотара", "ПзП Ниш"...Агенција за осигурање депозита, као
званичан стечајни управник банака, није се оглашавала овим поводом. Одговоре на питања
одакле банкама оволики дугови на име неплаћених пореза, да ли је ишта у међувремено
намирено, и зашто стечајни поступци трају и по 15 година - нисмо добили.
ПРОЧИТАЈТЕ И:Дугове би пребијали и држава и предузећа
Ништа боља ситуација није ни међу предузећима. Први на листи је "Сартид", -"Железара
Смедерево" - "Ју-Ес стил", који је својевремено био поштеђен. Те 2003. процењивало се да
смедеревски гигант повериоцима дугује и пола милијарде долара. Све је то држава "елегантно"
спаковала у стечај. Само према порезницима, дуг из године у годину расте и сада износи 7,3
милијарде динара. Међутим, према званичној евиденцији АЛСУ, у стечају је само "Сартид стан
план", фирма у стопроцентном власништву "Железаре".
На листи дужника у стечају нису само некадашње државне фирме које је прегазила транзиција,
већ и тајкуни који су патентирали рецепт "купи јефтино из приватизације, извуци имовину,
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окористи се, отерај у стечај, па отвори нову фирму". На тај начин успели су да нагомилају
огромне дугове на име неплаћених пореза.
Стручњаци упозоравају да не треба олако доносити закључке, јер је питање у ком моменту су
они постали неплатише. У експанзији - или када су их стигли проблеми.
- Да би се одговорило на то питање, требало би видети да ли су њихове неизмирене пореске
обавезе настале у периоду док су та предузећа "добро" пословала или у периоду када су њихови
проблеми постали јавно видљиви - објашњава економиста Милојко Арсић, професор
Економског факултету у Београду. - Претпостављам да је највећи део неизмирених пореских
обавеза наведених предузећа настао у периоду када су се она суочила с великим проблемима у
пословању, као што су немогућност враћања кредита, немогућност плаћања обавеза према
добављачима и радницима и и слично. Неизмирене обавезе су део ширих проблема с којима се
наведена предузећа суочавају.
ПРОЧИТАЈТЕ И: Кроз Македонију према Егеју комплетан ауто-пут
Да би се у будућности спречило понављање оваквих проблема, према Арсићевом мишљењу,
неопходно је да држава, али и други повериоци, покрену стечај предузећа у раној фази, јер су
тада веће шансе да се очува бизнис предузећа његовим реструктурирањам или променом
власника, као и да повериоци наплате своја потраживања.
- Правовремено покретање принудне наплате и стечаја подразумева да се уклони утицај
партијских и разних неформалних структура на Пореску управу, као и да се сузбије корупција у
самој управи - закључује Милојко Арсић.
РЕОРГАНИЗАЦИЈА
НА листи дужника у стечају налази се и 50 фирми у статусу реорганизације. Међу њима су оне
које се реорганизују из стечаја, као и оне које су избегле стечај кроз УППР Листу предводи
"Корпорација фабрика аутомобила Прибој" (три милијарде динара дуга). Следе "Трајал" (2,99
милијарде динара), Индустрија каблова Јагодина (1,6 милијарди), Предузеће за водне путеве
"Иван Милутиновић ПИМ" (1,05 милијарди). Остали имају испод милијарду пореског дуга.
Међу фирмама у статусу реорганизације налази се и Компанија "Новости", у припреми за
УППР, са дугом од 333,4 милиона динара.

Коле би да купи део Тодорићевог царства
Пише: В. Н.
Власник "МК групе" заинтересован за "Агрокорова" предузећа која се баве
прерадом у пољопривреди. План да његова компанија буде регионални
инвеститор у аграру
СРПСКИ бизнисмен Миодраг Костић први пут је јавно исказао интересовање за куповину бар
једног дела "Агрокора". Не прецизира да ли је заинтересован за предузећа која у оквиру овог
хрватског концерна послују у Србији или у читавом региону, али најављује да његова "МК
група" планира да буде велики инвеститор у делу прераде у пољопривреди.
Већ дуже време спекулише се да је Костић заинтересован да под кров своје компаније стави и
зрењанинску уљару "Дијамант" или београдски "Фриком". Такве приче поткрепљују се
информацијама да је његова компанија један од највећих појединачних поверилаца
"Агрокора". Тако би лако могло да се деси да његова потраживања буду претворена у
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власништво. Уз то, Костић већ има разрађену производњу уљарица, па би у портфолију,
свакако, добродошла и уљара.
- "Агрокор" је велика компанија, с великим активама - изјавио је Костић, за хрватски РТЛ. Свакако неће остати у облику једне компаније. Пратимо нагодбу, и у складу с тим сигурно ће
доћи до продаје. У оном делу прераде поољопривреде, бићемо велики инвеститор.
Како је најавио, и даље ће улагати у Хрватску и сматра да би бољи политички односи повећали
број српских туриста на хрватској обали.
- За време летњих распуста 800.000 Срба путује у Грчку - истакао је Костић. - Сигуран сам да су
нам политички односи бољи него данас, да би велики број тих Срба дошао у Хрватску. С
обзиром на дужину хрватске обале, нема сумње да је највећи потенцијал за развој туризма у
Хрватској. И логично је за нас, као великог инвеститора у туризам, да уложимо у Хрватску.
Недавно је Костић у Хрватској пазарио и туристички комплекс "Резиденција Скипер" код
Умага. Коментаришући српско-хрватски пословни форум који је одржан у Загребу, српски
бизнисмен је истакао да би суштина оваквих састанака могла да буде:
- Не, ми смо се променили, немојмо причати о различитостима, хајде да причамо о
сличностима. Дајте да видимо шта можемо направити. Ми смо прве комшије. Важнији су
добри односи с првим комшијама него с братом у Америци.
УЛАГАЊА
НА констатацију да су се некада пословни људи из Србије жалили да је тешко пословати у
Хрватској, Костић је објаснио да се много променила ситуација.
- Ми смо ушли у хрватски туризам и то је први корак - нагласио је Костић за РТЛ. - И ми ћемо
сигурно још инвестирати. Зато што је Хрватска у свету.

БЛ: Радници "Топлане" пред отказом
Пише: Н. Ш. РАДИЋ
Запослени у комуналном предузећу из Бањалуке јуче одржали штрајк упозорења.
Постојећи погон за грејање има 134 упослена, од којих је 39 вишакРАДНИЦИ
предузећа "Топлана а.д." из Бањалуке одржали су штрајк упозорења због, како су навели,
неизвесне судбине која их је снашла откад је грејање у граду преузела нова "Еко-топлана".
Запослени у "старој" "Топлани" стрепе од отказа, а у синдикату овог предузећа поручују да нема
основа за то.Повереник за синдикална питања Вукашин Тинтор је за новонасталу ситуацију
окривио управу предузећа на челу са в. д. директора Мићом Миловановићем.- Према Закону о
раду, управа предузећа је била дужна да обавештава синдикат и раднике о перспективи
предузећа и да их консултује у случају одлука које ће утицати на њихов радно-правни статус.
Миловановић је то избегао - рекао је Тинтор и истакао да су радници забринути за своју
егзистенцију.Вукашин тврди да је против Миловановића поднето пет кривичних пријава и да
гакриминалистичка полиција терети за малверзације у том бањалучком предузећу у вредности
од 1,5 милиона марака.У документу Градске управе "Пројекат централног грејања у Бањалуци"
наводи се да постојећа "Топлана" запошљава 134 радника, међу којима ће 39 бити вишак када
са радом почне нова "Еко-топлана".- Сви запослени који су вишак имаће право на накнаду која
ће бити плаћена у зависности од дужине стажа, и добиће подршку за стицање додатних
вештина за потребе тржишта рада. Такође, они који су вишак добиће подршку за развој и
спровођење пројеката самозапошљавања - стоји у документу.Градска управа Бањалуке
саопштила је да ће према радницима који буду проглашени за технолошки вишак у предузећу
"Топлана" бити испуњене све законске обавезе.- "Топлана" тренутно има 134 запослена, док ће
новоосновано предузеће "Еко-топлана", у којем је Град сувласник, запошљавати око 60, од чега
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ће већина бити управо досадашњи радници "Топлане" - саопштено је из Градске
управе.Градски одбор ПДП Бањалука сматра да ће због одлуке градског парламента да посао
грејања града буде предат у руке приватне фирме поскупети грејање и да су тиме угрожени
интереси грађана.
ЗА ПЕНЗИЈУ 26 РАДНИКАУ ГРАДСКОЈ управи истичу да 26 радника "Топлане" испуњава
неки од услова за одлазак у пензију, као и да ће "Топлана", која остаје у функцији као резервни
капацитет, задржати 15 до 20 радника.

Служба за запошљавање ће сутра расписати конкурс за СУБВЕНЦИЈЕ
за незапослене
За активне мере запошљавања ове године ће бити издвојено 3,65 милијарди динара из
средстава Националне службе за запошљавање (НСЗ) и додатних 550 милиона динара за особе
са инвалидитетом, а јавни позив за њихову реализацију биће расписан сутра, саопштено је из
НСЗ.
Јавни позиви и конкурси ће бити отворени до 30. новембра ове године, осим конкурса за
организовање јавних радова за незапослене, као и конкурс за организовање и спровођење
јавних радова за незапослене са инвалидитетом који су отворени до 2. априла.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање и позив незапосленима ромске
националности за доделу субвенције за самозапошљавање отворени су до 16.04.2018. године,
саопштила је НСЗ.

Да ли ће Србија увозити радну снагу?
Да ли је у Србији тешко пронаћи посао или је теже наћи радника, због чега ћемо морати да
увозимо
радну снагу?
Фото:
ФрееИмагес
Шта нам доноси дуално образовање: искуство развијене Немачке, или стварање нових
радничких робова? Зашто форсирамо Емплоyмент Брандинг – као пролазну моду, или као
неопходност да се привуку квалитетни запослени? Ово су неке теме које ће покренути ХРМ
2018. конгрес (Хуман Ресоурцес Манагемент) заказан за 23. фебруар у хотелу Зира у Београду,
саопштио је организатор.Најављен као централни догађај у области управљања кадровима у
Србији, ХРМ конгрес ће окупити топ 20 ХР директора у нашој земљи и 200 врхунских ХР
професионалаца. Уз најављене говорнике из ХР сектора водећих компанија, ХРМ конгрес ће
имати и четири панела, посвећена односу синдиката и послодавца, тржишту радне снаге,
Емплоyмент Брандингу и дуалном образовању.
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„ХРМ конгрес ће без увијања отворити горуће теме у области ХР-а“, најављује Бојан
Шћепановић, директор Менаџмент центра Београд, који је организатор Конгреса.„Због тога
очекујем да добијемо реалан одговор да ли ће Србија већ 2019. морати да увози раднике и да ли
је дуално образовање спас за српског радника или стварање његове још веће зависности. У
Србији је дешава парадокс око радне снаге; имамо високу општу незапосленост од 10 одсто до
15 одсто, а с друге стране на микро-локацијама као што су Рума, Суботица, Инђија и слично,
незапосленост је нула одсто. Ви у тим срединама не можете да пронађете ниједног обичног
радника-оператера за машином. Компанија из Суботице довози аутобусом сваки дан раднике
из Сомбора који је 50 километара удаљен“, наводи Шћепановић.
Узроци највеће неједнакости у Европи леже у транзицији и пореској политици

Мање од просека прима 70 одсто грађана
Србија је друштво са највећом неједнакошћу у Европи када се гледа разлика у дохотку оних са
највећим
и најмањим
Фото: Стефана
Савић приходима.
У Србији петина становника са највећим дохотком има 9,7 пута веће приходе од петине са дна
лествице. Извор података о неједнакости је Анкета о приходима и условима живота (СИЛЦ)
коју Републички завод за статистику води од 2013. године, а коју је анализирао Фонд за развој
економске науке.Према рачуници Драгована Милићевића, бившег државног секретара у
Министарству трговине, 70 одсто људи у Србији има доходак испод просечне зараде. Он је
израчунао да 10 одсто људи са најмањим дохотком годишње има свега 778 евра, док 10 одсто
оних са највишим дохотком у Србији има просечно 33.715 евра годишње.Занимљиво је да се у
двадесет одсто најбогатијих становника по приходу улази са само 5.327 евра годишње, што је на
нивоу месечне плате од око 440 евра. Али у ствари велики новац у Србији зарађује само један
одсто оних са највећим дохотком. Њихов годишњи доходак је чак 158.841 евро. „Србија је
дубоко подељено друштво и према примањима дели се на 80 одсто оних који мање-више не
могу да обезбеде себи достојан живот и 20 одсто оних којима то није проблем. Прецизнија
анализа говори да само 10 одсто становника има могућности за луксузан живот у српским
оквирима од око 3.000 евра месечно. И тај износ је у односу на друге земље Европе низак“,
објашњава Милићевић.Према објашњењу Јелене Жарковић, професорке на Економском
факултету у Београду и коауторке студије ФРЕН-а, један од важних разлога велике
неједнакости је транзиција у којој је Србија имала раст БДП-а без раста запослености.„Од 2000.
године БДП је растао у девет од десет година. У истом периоду, запосленост је порасла само у
две године (2001. и 2007), у оба случаја за занемарљив проценат. Другим речима, период
економског раста без раста запослености трајао је код нас неуобичајено дуго, а потом је 2008.
наступила економска криза чије су последице по запосленост биле опет много драматичније у
Србији него у земљама у окружењу“, подсећа она.Други разлог за највећу доходну неједнакост
код нас је економска, тачније пореска политика од 2000. године. Наиме у Србија је до 2007.
године имала регресивно опорезивање рада.
Веће плате без већег пореза
„Другим речима, порези на рад су процентуално више оптерећивали зараде ниже плаћених
радника него оних са високим платама. Након тога, опорезивање рада постаје тек благо
прогресивно, свакако и даље најмање прогресивно у односу на друге европске земље“, указује
Жарковић.
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Док су друге земље махом увеле прогресивни порез на доходак који рецимо у Хрватској и
Словенији иде и до 50 одсто за највише зараде, док је у Србији највише стопа 15 одсто.
Такође, социјална давања су значајна за уједначавање доходака у једном друштву, а у Србији су
издаци за два највећа социјална давања, дечији додатак и социјалну помоћ, 0,6 одсто БДП-а
док је европски просек двоструко већи – 1,1 одсто БДП-а. Па чак и пензије, које су у Србији
значајан извор дохотка и снажно делују на смањење неједнакости, имају мањи ефекат него у
ЕУ, а према оцени Жарковић, то је због слабе покривености жена пензијама, посебно у
руралним крајевима.
Неправедна подела
„За почетак бисмо могли да напустимо систем опорезивања дохотка који се у оваквој форми не
може срести нигде у Европи и који нажалост није реформисан још од 2000. године. Овај систем
омогућује да се различите категорије дохотка (зараде, доходак од самозапослености, од
пољопривреде, од ауторског дела, капитала…) опорезују различитим стопама па тако износ
плаћеног пореза не зависи од висине дохотка већ од тога у коју категорију вам је доходак
сврстан. Тако имате низ интересних група (спортска удружења, омладинске задруге) које су
успеле током година да издејствују да буду сврстане у категорије дохотка које се ефективно
опорезују нижим стопама. Уколико би се овај систем напустио и све категорије прихода
опорезовале једним порезом, постигла би се хоризонтална правичност у опорезивању – да два
лица истог нивоа дохотка, без обзира из којих извора потиче њихов доходак, плате исти износ
пореза. Вертикална правичност, да виши износ пореза плате они са вишим дохотком, постигла
би се прогресивнијим пореским стопама а ове тренутне од 10 и 15 одсто то свакако нису“,
закључује она.
Деца неједнаких шанси
Студија ФРЕН-а указује и да код нас постоји не само неједнакост исхода, већ и неједнакост
шанси. Резултати ПИСА истраживања показују да је двоструко више функционално неписмене
деце у породицама које се налазе међу 20 одсто популације најнижег социоекономског статуса
него у 20 одсто најбоље стојећих породица. Деца из прве групе заостају за својим вршњацима
чији родитељи припадају вишим друштвеним слојевима и то за две школске године, што
указује да образовни систем не успева да поништи ефекте социоекономских неједнакости.
Штавише, у неким сегментима их и продубљује.
И српски богаташи каскају за европским
Мада један одсто људи у Србији има доходак далеко изнад првог следећег (99.) перцентила, чак
десет пута већи, ипак наши богаташи имају најмањи доходак у Европи. Тако топ један одсто
Швајцараца има годишњи доходак од 3,2 милиона евра, а други и трећи су Луксембуржани са
3,8 и Норвежани са 2,7 милиона евра годишње. Са 158.000, српских „1%“ је на дну европске
листе, чак и иза македонских „1%“ који располажу са више од 190.000 евра годишње. Иначе, у
свим земљама тај последњи 100. перцентил, односно један одсто најбогатијих одскаче од свих
осталих, а то је пре свега због дохотка од капитала којим располажу.
Џини коефицијент
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Доходна неједнакост најчешће се мери такозваним Џини коефицијентом и Србија је према
студији Фонда за развој економске науке (ФРЕН), са 38,6 поена последња по једнакости,
добрано иза просека ЕУ од 31, па чак и земаља у окружењу, пошто Македонија има Џини
коефицијент 35,2, Хрватска 30,6, док је од бивших југословенских република најизједначенија
Словенија са 24,5 поена.
Треба поменути и да је према Анкети о потрошњи домаћинстава (АПД) која је до 2013. од када
се користи модернија методологија, била главни извор истраживачима, неједнакост у Србији
нешто мања и то пре свега због натуралне потрошње.

Радници Заставе оружја отказали за јуче најављени штрајк
Оружари одустали од најављеног протеста
За данас најављени једносатни штрајк радника Заставе оружја отказан је, јер је оружарима
испуњен
захтев
везанЂорђевић
за исплату прве рате бонуса од по 10.000 од тражених 25.000 динара.
Фото: ФоНет/
Ненад
Председник оружарског Синдиката Драган Илић каже да очекује да ће друге две рате бонуса
(од по 10.000 и 5.000 динара), запосленима да буду исплаћене у марту и априлу.
– Условљавања и притисак на раднике од којих је, након најављене обуставе рада, тражено да
се писмено изјашњавају о прекиду штрајка и протеста, изазвали су револт запослених у свим
фабричким целинама. Општа је оцена запослених да председник Надзорног одбора, пуковник
Ивица Марјановић, и директор фабрике, Милојко Брзаковић, треба да поднесу оставке. Тим
пре што су прошлог петка, уплатом па повлачењем прве рате бонуса са рачуна радника,
направили незапамћену конфузију и у потпуности изгубили кредибилитет код радника –
сматрају у Синдикату Заставе оружја.
Директор Брзаковић јуче није желео да коментарише позив Синдиката да поднесе оставку.
Нашем листу је, међутим, рекао да планира да до краја године додатно повећа производњу,
пошто је фабрика која има уговорене послове до средине 2019, у међувремену, како тврди,
потписала нове уговоре са иностраним партнерима о испоруци пешадијског наоружања на
Блиски исток, у вредности од 7,5 милиона долара.
Из Синдиката, пак, поручују да настављају борбу за остварење осталих захтева. Најпре оног
који се односи на изузеће Заставе оружја из најављене приватизације домаће војне индустрије,
о чему се радници крагујевачке фабрике изјашњавају од краја прошле недеље.
Споразум са синдикатом
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и председавајући Председништва
Независног синдиката полиције Велимир Лукић потписали су данас споразум којим су важење
Посебног колективног уговора за полицијске службенике и анекса тог уговора продужени на
још
годину
дана.
Фото:
ЗОЛТАН
ГЕРЕГЕЛY КЕЛЕМЕН/ЕПА
Ово је важан тренутак, јер ћемо након усвајања измена и допуна Закона о полицији наставити
са преговорима и потрудити се да у наредном периоду пронађемо моделе за још бољу заштиту
полицијских службеника и њихово материјално и техничко опремање, рекао је Стефановић по
потписивању споразума.
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Он је поручио да су напади на полицијске службенике недопустиви и да ће се наставити
разговори у правцу проналажења начина да се полицајци што боље заштите од свакога напада.
Стефановић је захвалио Независном синдикату полиције на подршци у заједничкој борби да
људи у полицији могу да конкуришу за добијање нових станова под посебним условима, нову
опрему и униформу, као и све друго што ће бити обезбеђено у 2018. години.
Лукић је истакао да се потписивањем овог споразума добило довољно времена да се по
усвајању измена и допуна Закона о полицији благовремено уради нови Посебан колективни
уговор за полицијске службенике.

Синдикат лекара и фармацеута Србије тражи оставку министра
здравља
Панић: Радимо на несервисираним апаратима
Синдикат лекара и фармацеута Србије на данашњој конференцији за медије затражио је
оставку министра здравља Златибора Лончара, јер како тврде његови представници, лекари
раде на неисправним и несервисираним анестезиолошким апаратима и респираторима, док
„Министарство
то покушава да заташка“.
Фото: Пиxабаy /здравља
Вао
Министар Златибор Лончар је на јавном сервису обмануо грађане, изнео неистине, сигурно смо
у Краљеву радили са неисправним апаратима. Ми смо ти који када узмемо дете мајци из руку,
гарантујемо да ћемо то дете живо и здраво да вратимо. Једногласна одлука свих чланова
одбора је да министар Златибор Лончар није достојан да представља лекаре Србије. Тражимо
од премијерке Ане Брнабић хитну и неодложну смену. Да коначно видимо шта се све радило
претходних година, и да се види да иза свега стоји новац – рекао је др Раде Панић, председник
Синдиката лекара и фармацеута Србије и анестезиолог у ОБ Краљево.
Он је подсетио да је Лончар гостујући на РТС изјавио да су апарати у Краљеву и целој Србији
исправни. Лончар је том приликом демантовао наводе синдиката и изнео да се ради о
„синдикату који није ни репрезентативан, да се бави политиком, спрема штрајкове и прима
наређења и новац од различитих невладиних организација“.
– Написали смо захтев потписан од 14 анестезиолога, позвали смо се на Закон о раду и Закон о
безбедности и здрављу на раду, који кажу да ако нису обезбеђени услови и сва средства како
треба, за безбедан рад смо дужни да обавестимо послодавца и да не улазимо у сале ако нисмо
сигурни да су апарати безбедни. Тражили смо да нам се достави документација са апарата која
је одавно склоњена, а мора да буде на њима. Добили смо обавештење да увидом у постојећу
документацију челници болнице гарантују да су апарати исправни, потписано од в. д.
директора Зорана Мрвића. Исти дан добијамо још један допис, ситуација се понавља три дана,
под претњама отказима, смањењем плата, премештајима. Пристали смо да уђемо у салу уз то
да се ми одричемо одговорности за функционалну исправност и безбедност апарата, те да ту
одговорност пребацујемо на директора и министра – испричао је Панић.
Он додаје да следећег дана лекари добију исти документ који је потписао начелник економског
одељења, „ту су још откуцана и имена в. д. директора Мрвића и лица за безбедност Јеремића
али они тај папир нису потписали“.
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Панић је објаснио да уз низ захтева нису успели да добију документацију сервисера који би
требало апарате да редовно проверава.
– Наиме, тендерска документација на сајту Опште болнице „Студеница“ Краљево показује да је
фирма Мединг једини овлашћени сервисер за наше апарате који су Генерал елецтриц. Уколико
их не сервисира овлашћени сервисер, губи се осигурање фирме произвођача, која плаћа чак и
осигурање.
Међутим, тренутни сервисер, према речима директора, јесте Медисал, који у једном допису
каже да се прегледи апарата раде на шест месеци, док у другом тврди да се то ради на 12
месеци, наводи Панић. Према даљој документацији, наведено је да је сервис рађен у септембру
2015. и октобру 2016. године, када је болници враћено на употребу шест апарата, уз напомену
да је шести покварен. Последњи преглед, како каже Панић, потписан у јануару под притиском
јавности, ангажује фирму Арена Мединг.
Синдикат се стога обратио премијерки Ани Брнабић са захтевом да се преиспита цео случај и
да се на основу доказа које лекари износе размотри смена министра Лончара.

Порезници потражују око четири милијарде динара у Средњем
Банату
Пише: Ж. Балабан
ЗРЕЊАНИН: Око четири милијарде динара средњобанатска предузећа у стечају дугују држави
Србији на име неплаћеног пореза, показују најновији подаци које је објавила Пореска управа
Србије. Највећи порески дужник из средњег Баната је компанија за производњу меса
„Агрожив“ из Житишта, од које порезници потражују око 736 милиона динара.
Међу дужницима су још два предузећа која су својевремено пословала у оквиру житиштанског
„Агрожива“, а то су „Агрожив Јуко“, који за порезе дугује 78 милиона динара, као и Холдинг
компанија „Јуко“ ДП, са дугом за порез у висини од 22 милиона динара.Други највећи порески
дужник из средњобанатског региона, у којем се води стечајни поступак, јесте Трговинско
предузеће „Банат“. Некада један од највећих трговинских гиганата у овом делу Војводине
држави на име пореза дугује близу 639 милиона динара, а на трећем месту се налази путарско
предузеће „Војводинапут“, са дугом од 568 милиона динара.Акционарско друштво за монтажне
радове „Нафтагас монтажа“ из Зрењанина за порезе дугује 420 милиона, Фабрика чарапа
„Ударник“ 356 милиона, а Фабрика лекова „Југоремедија“ 263 милиона динара. Шансу да се
наплати у случају зрењанинске фармацеутске компаније држава ће имати већ у понедељак, 19.
фебруара, за када је стечајни управник Радован Савић заказао продају „Југоремедије“, као
правног лица, и то по цени од близу 3,9 милијарди динара, на колико је процењена вредност
фабрике. Последњи покушај продаје фабрике у октобру није успео због примедби Одбора
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поверилаца, а велико је питање да ли ће и овог пута „Југоремедија“ наћи купца, а држава
успети да намири своја потраживања.
Већ давно заборављена фабрика шећера, у којој и даље траје стечајни поступак, порезницима
дугује 219 милиона динара, а некада највећа скробара на Балкану ИПОК, на дан 31. децембар
2017. године, дугује 214 милиона динара.Од предузећа „Минел Фепо“ из Зрењанина држава
потражује 79 милиона динара на име пореза, од „Аутобаната“ 75 милиона, од сечањског
„Транспетрола“ 59 милиона, Зрењанинске индустрије пива 58 милиона, а Акционарског
друштва за промет металом и електротехничком робом „Гвожђар“ 50 милиона динара.
Пореска управа Србије у случају „Гвожђара“ можда и најдуже чека да наплати дуг, с обзиром на
то да је реч о једном од најдужих стечајних поступака, који је покренут још 5. јуна 2007. године.
Од тада је распродато мноштво локала у граду и околним селима, који су били у власништву
ове некада успешне фирме. Међутим, остало је још да се прода управна зграда, у централној
градској улици, после чега би и дефинитивно била стављена тачка на причу о „Гвожђару“.
Стечајни управник Милан Нићетин је потврдио за „Дневник“ да је јануарски покушај продаје
ове зграде пропао, тако да ће повериоци још морати да причекају на свој новац.Напослетку,
међу пореским дужницима из средњег Баната налазе се и „Про - беком“, са дугом од 44
милиона динара, „Бисер“ из Кумана, који дугује 38 милиона, и Хемијска индустрија „Луксол“,
од које Пореска управа потражује 36 милиона динара.

Сива зона квари посао трговцима
Пише: Д. Мл.
У Привредној комори Војводине одржана је друга седница Групације за трговину, а секретар
Удружења услуга ПКВ Славица Хајдер истакла је да је основна улога ове Групације, да укаже на
проблеме које у свакодневном пословању имају привредни субјекти који се баве трговином и
да, како каже, покреће иницијативе ка новим законским решењима, али и ка измени
постојећих, све у циљу стварања што повољније пословне климе и стварања фер односа на
тржишту.
- Трговина постаје све значајнија привредна грана Војводине- рекла је Хајдер - У укупном
извозу Покрајине учествује преко десет одсто, у увозу преко 23 одсто, а остварени ниво промета
у трговини на мало се у последње две-три године стално повећава.
Иначе, трговина, а посебно малопродаја, представља значајан фактор раста и конкурентности,
као и новог запошљавања. Има значајну улогу у креирању тржишних услова привређивања,
као и у привлачењу директних инвестиција у трговини на велико и трговини на мало.
Додала је да трговцима велики проблем представља сива економија, затим недостатак радне
стране, али и непоштовање рокова приликом наплате потраживања од 60 дана, као и
парафискални намети који оптерећују привредна друштва, за које они не добијају адекватну
противуслугу. Председник Групације за трговину ПКВ Споменко Ђордан, представник
„Универекспорта”, истакао је да је један од кључних проблема сиво тржиште и напоменуо да је
потребно учешћа целокупног друштва како би се направио велики помак у његовом сузбијању.
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Уредба о обавезној производњи и промету хлеба је продужена по ко зна који пут, из нама
непознатих и нетржиштних разлога (Споменко Ђордан)
„Оно што нас конкретно сад занима, јесте Уредба о обавезној производњи и промету хлеба која
је продужена по ко зна који пут, из нама непознатих и нетржиштних разлога. Сматрамо да
нема потребе више да се продужава, јер је практично постала кочница за рад трговинских
предузећа и пекарске индустрије. Једна од следећих иницијатива ће бити у вези са
потрошачким кесама које практично нису еколошке, да видимо на који начин да се смањи
потрошња тих кеса и да се смањи тај трошак, а такође, да се тиме утиче на побољшање
еколошке средине у којој ми и наши потрошачи живимо”, истакао је Ђордан.

Цела плата за припрему будућег бруцоша
На Математичком факултету часови су око 27.000 динара, на ФОН-у 28.000, на Медицинском
33.000 за хемију и исто толико за биологију. На Електротехничком цена је око 40.000 динара
за математику
Од око 220.000 студената на државним универзитетима и високим школама половина их је на
државном буџету, док остали студирање плаћају из свог џепа и зато свакој новој генерацији
бруцоша није свеједно у којој ће од ове две групе студената бити. Или ће морати на неки од
приватних универзитета. Зато се матуранти припремају за пријемне испите, па ко на тим
испитима освоји више бодова, има и више изгледа да се школује о трошку државе.
Како се матуранти припремају за пријемне? Они који су још јесенас одлучили шта ће да
студирају лако могу да похађају припремну наставу на неком од факултета, јер се на скоро
сваком од наших универзитета организује таква настава. Часови се одржавају суботом или
недељом, а на многим факултетима у Београду ова настава је у пуном јеку. Негде је почела у
децембру (Медицински), негде у јануару (Економски), док на Електротехничком траје од
октобра до почетка јуна. На већини факултета припреме су из два предмета, а часове будућим
студентима најчешће држе асистенти.

СЛО: Штрајк просветара - траже веће плате и дужи одмор
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Већина словеначких основних и средњих школа и вртића данас неће радити, због штрајка
професора и учитеља који траже веће плате.
Према предвиђанијима, у штрајку, који је организовао синдикат СВИЗ, учествоваће између
35.000 и 40.000 просветних радника, преноси СТА.
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Неки од захтева штрајкача су повећање плата, бонуси за учитеље и дужи одмор за мање
плаћене учитеље.
Учесници штрајка окупиће се у подне на Конгресном тргу у Љубљани, а предвиђено је да се
штрајк заврши до вечери.
У већини основних и средњих школа, мужичких школа, обданишта и појединим факултетима
данас неће бити наставе, а биће обезбеђена брига о деци чији родитељи не могу неком другом
да повередете на чување.
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