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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383942-Overavaju-knjizice-i-bez-provere 

Оверавају књижице и без провере 
Б. Р.   

Показало се да се у свим случајевима не поштује закон. Маркице на исправама и 

оних осигураника који немају изабраног лекара 

 
ЗА 10 дана од почетка овере здравствених књижица показало се да смо, изгледа, џаба трчали у 
домове здравља да изаберемо лекара и да тако, уз уплату доприноса, испунимо и нови услов за 
оверу. Јер, Србија ипак није Швајцарска, а тако прецизан систем контроле очигледно овде неће 
лако да проради. Књижице се, мимо закона, продужавају и осигураницима који досад нису 
изабрали ниједног доктора! 
"Новости" су дошле до сазнања да су маркице за оверу ових дана, у неким случајевима, 
издаване без икакве провере да ли су запослени у изабрали свог лекара! У овом тренутку не 
може да се утврди колико је тачно предузећа тако оверило здравствене исправе за своје 
запослене, јер је у већини случајева у току полугодишња овера овог документа. Чак и у 
Министарству здравља тврде да су могуће грешке, али само појединачне.  
СНОСИЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ КО ПРЕКРШИ ЗАКОНУ РФЗО је "Новостима" у уторак речено да се 
испитује да ли су маркице за оверу издаване без провере да ли осигураник има изабраног 
лекара. - Ако је неко прекршио закон, сносиће последице - каже Сања Миросављевић, 
портпарол РФЗО. 

 
- Све филијале РФЗО добиле су инструкције да се закон мора строго поштовати, и све 
евентуалне грешке ће бити исправљене и санкционисане - каже за "Новости" Зорица 
Павловић, помоћник министра здравља. - Када, рецимо, по маркице дође референт из фирме 
са 1.000 запослених, мора да се сравни списак, и издају маркице, рецимо, само за 950 радника 
за које се провером у бази утврди да имају бар једног изабраног доктора. Запослени у РФЗО 
који изда маркице за осигуранике без изабраног лекара, као и онај ко у фирми, мимо списка, 
да маркице онима који немају свог лекара, мораће да сноси штету, зато што је тиме могућност 
да користи здравствену заштиту добио и онај ко није испунио услов да овери књижицу. 
Бар једног лекара, према подацима Министарства здравља, до сада је у Београду изабрало 92 
одсто, а у читавој Србији око 82 одсто становника. Иако надлежни тврде да су сви подаци унети 
у базу, на терену се потврђује да ипак није баш тако. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:383959-Van-sistema-naplate-poreza-40-odsto-privrede 

Ван система наплате пореза 40 одсто привреде 
Е. В. Н.   

Експерти Међународног монетарног фонда у последње две године баве се 

пореском реформом 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383942-Overavaju-knjizice-i-bez-provere
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:383959-Van-sistema-naplate-poreza-40-odsto-privrede
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ПОРЕЗНИЦИ, бар према изјавама актуелног директора Пореске управе Србије Драгутина 
Радосављевића, бележе рекорде у наплати дажбина, али све анализе указују да је ван система 
наплате пореза готово 40 одсто укупне привреде. 
Управо је ово разлог што се у последње две године експерти Међународног монетарног фонда 
интензивно баве могућим правцима преко потребне пореске реформе. По њиховом мишљењу, 
Србија има прегломазан порески систем, са више од 161 пореским обликом.  
- Осим великог број пореских облика, постоји и невероватна могућност пореских кредита, 
односно олакшица, које подразумевају да се, у одређеним случајевима, порез умањи или да се 
чак уопште не наплати - тврде светски експерти. На ово ваља додати и спорост пореских 
службеника. 
Према анализама малих привредника, на разне контакте са порезницима годишње изгубе и 
читав годишњи одмор. 
ПАКТ СА ПОТРОШАЧИМАЈАВНА је тајна да су мањи трговци направили и пакт са својим 
купцима и да уместо да плаћају пун ПДВ, купцима дају попусте. Тако је, кажу, добро и купцу и 
трговцу. Такође, у унутрашњости Србије је све мање оних који у радњама или у угоститељским 
објектима и фризерским радњама размишљају о давању било каквог рачуна. 

 
- У 21. веку мали привредник из Србије копира документацију која је потребна порезницима, а 
у случају да је неопходно у електронској форми добити неки документ, у пореским филијалама 
траже да им се донесе диск како би се материјал снимио - објашњава за "Новости" привредник, 
који је, како сам каже, пре неколико година ушао у авантуру звану - бавити се производњом у 
Србији. 
Када су у питању велики порески обвезници, чини се да ствари стоје још горе. Јер, што си већи, 
подразумева се да ће баш преко тебе порезници успети да у што краћем року испуне зацртани 
план наплате. Велики порески обвезници имају свог "личног" порезника, који надзире сваки 
корак фирме у пословима од којих би намет хитно требало да се наплати. 
- Порезници се баве искључиво онима који су, упркос проблемима, одлучили да не улазе у зону 
илегалног пословања - тврде резигнирани привредници. - Јер, према важећим законима, већа 
је казна уколико на време не платиш ПДВ него ако те открију да радиш без папира. 
СВАКА ТРЕЋА ЗАТВОРЕНАСВАКА трећа радња од оних које су порески инспектори 
проверавали током ове године затворена је због фискалне недисциплине. Од 1.300 контрола, 
власници чак 430 трговина или угоститељских објеката добили су наредбу да неколико дана - 
не раде. Казне порезника пљуштале су махом због неиздавања фискалних рачуна. 

Уз све то, од почетка јула пословне банке биће, према усвојеним изменама закона, обавезне да 
извештавају Пореску управу о извршеним плаћањима која се односе на зараде. Пореска управа 
ће затим контролисати плаћање пореза и доприноса. Банке засад одбијају да буду "доушници" 
Пореске управе. Зато су се порезници присетили да у закону постоји и могућност "стимулације 
доушника", односно оних грађана који пријаве да нису добили фискални рачун. 
- Са уделом од 12 одсто у БДП наплаћеног ПДВ стојимо одлично - каже Мирослав Здравковић, 
економиста. - Али то се односи на легални део економије. Нелегални део привреде треба да 
почне да се сузбија најављеним укрштањем вредности имовине и пријављених прихода. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:383961-Firme-u-laznom-plusu 

Фирме у лажном плусу 
Д. И. КРАСИЋ  

Српска предузећа остварила годишњу добит од 85 милијарди динара 

 
СТАТИСТИКА може све, па чак и да српска предузећа учини добитницима. Наиме, према у 
уторак објављеним подацима Агенције за привредне регистре, привреда је 2011. годину 
завршила са добити од 85 милијарди динара! 
Али када се погледа шта стоји иза овог звучног податка, примећује се да је прошле године 
јачање динара од 0,8 одсто ишло наруку привреди, а и да је укупна индустрија имала неки раст. 
Поред тога, чињеница је и да је један део државних фирми, попут "Железница" пословао 
прошле године у плусу захваљујући томе што им је држава отписала обавезе по раније узетим 
кредитима. Стручњаци из АПР-а претпостављају да финансијски извештаји из ове године неће 
бити тако - сјајни.  
- Успешност пословања мерена је завршним рачунима укупно 91.901 предузећа, за које су 
годишњи извештаји примљени и обрађени у АПР. Од тог броја, чисту добит остварило је 53.496 
фирми. Нажалост, број запослених и даље пада: у анализираним предузећима посао је 
изгубило 22.955 радника - објашњава Ружица Стаменковић, регистратор финансијских 
извештаја у Агенцији за привредне регистре. 
Гледано по величини, лане су сви пословали у плусу: и велика, и средња и мала предузећа. 
Добит великих износи чак 74 милијарде динара, што је 88 одсто од укупног нето профита на 
нивоу привреде. Они најмањи су успели да из великих губитака од преко 40 милијарди динара, 
упишу чисту добит од 407 милиона.  
КРЕДИТИ СТОЈЕ 
ИЗНОС кредита лане је био исти као и у 2010. години, што показује да привреда није добила 
већа средства током прошле године. Чак је забележен благи пад кредита у укупним изворима 
финансирања. Један динар позајмљеног капитала у 2011. години покривен је са 66 пара 
сопственог капитала, док је у 2010. био покривен са свега 54 паре. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:383961-Firme-u-laznom-plusu
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Muskarci-duze-primaju-penziju-od-zena.sr.html 

Мушкарци дуже примају пензију од жена 

 

Неписано правило да жене дуже живе од мушкараца, па самим тим и да дуже примају пензију, 
демантује статистика пензијског фонда запослених, према којој 487 жена наспрам 800 
мушкараца прима пензију, иако су загазили у десету деценију. Исто важи и за пензионере 
фонда ПИО самосталаца, где тек 11 жена и 82 мушкарца прима пензију иако имају више од 90 
година. 

Статистика, с друге стране, показује да српски радник који оде у пензију с 55 или 60 година 
живота може да очекује да ће у њој уживатинаредне три и по, па и четири деценије. Тако у овом 
часу њих 1.283 добија пензијски чек иако газе десету деценију. 

Бројке говоре и да су мушкарци, који имају 86 односно 90 година такође бројнији од жена. На 
том списку је 3.448 жена, а 5.300 мушкараца. 

Ако би се сабрали сви они пензионери који имају 46, односно више од 90 година и примају 
пензије, статистика показује да је таквих око 709.889 у Србији. Најбројнији међу њима су 
пензионери старости између 61 и 65 година. Њих је 185.399, а одмах за њима су пензионери 
старости између 66 и 70 година. Таквих је 149.605. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Muskarci-duze-primaju-penziju-od-zena.sr.html
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Најмање је пензионера с навршених 46, односно 50 година старости. Свега 50, али и оних који 
имају између 51 и 55 године. С тим што је у овој групи скорио три и пута више жена него 
мушкараца, односно 16.833 према 6.769. Ово не треба да чуди, кажу у пензијском фонду, јер се 
старосна граница за одлазак мушкараца у пензију већ померила од 2012. године, а жене ће се 
померити тек од наредне године. После тога ће се и ова статистика умногоме променити. 

Ако се упореди статистика старосних и инвалидских пензионера, има и инвалида који пензију 
примају иако су прегурали 90 годину. Таквих је 338 ( 197 мушкараца и 141 жена). Инвалидску 
пензију прима 3.614 пензионера између 86 и 90 година старости, док су најбројнији они који 
имају између 56 и 60 година. Њих има укупно 57.000, с тим што је и ту више мушкараца него 
жена – 32.000 према 25.133. 

Међу инвалидским пензионерима су и они који су пензионисани с мање од 20 година. Има их 
шест, док је оних који су у инвалидску пензију отишли с 21, односно 25 година – укупно 94. 

Уколико би се поредила просечна старост пензионера који су отишли у старосну, редовну 
пензију и оних који су у инвалидској пензији, године су им приближно исте, просек је око 67 
година. 

Статистика показује и да је много већи број мушкараца него жена у фонду ПИО самосталаца 
који примају пензију а имају навршених 86, односно 90 година. Тај однос је 362 према 41 у 
корист мушкараца. 

И међу пољопривредним пензионерима има оних који су напунили 90 година и примају 
пензију, с тим што је и овде много више мушкараца него жена, однос је 67 према 14. Разлика у 
односу на фонд самосталаца и запослених је што је просечна старост пољопривредних 
пензионера око 74 године. 

Ј. Петровић 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privreda-2011-zavrsila-sa-dobitkom.sr.html 

Привреда 2011. завршила са добитком 

Губици достигли 141 милијарду динара, али су преполовљени у односу на 2010. годину 

Привреда Србије је у 2011. години пословала са добитком од 85 милијарди динара и то после 
трогодишњег пословања с негативним резултатима.На боље пословање највише је утицало 
значајно смањење финансијских губитака, који су износили 141 милијарду динара, а 
преполовљени су у односу на 2010, саопштила је на конференцији за новинаре Ружица 
Стаменковић, регистратор у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету Агенције 
за привредне регистре. 

У 2011. години српска привреда имала је раст укупних прихода од 11,1 одсто у односу на 
претходну годину, а они су износили 8.065 милијарди динара, тако да је пословни добитак био 
око 297 милијарди динара. 

По речима Стаменковићеве, успешност пословања и финансијски потенцијали српске 
привреде дати су на основу података за 91.901 привредно друштво, чији су редовни годишњи 
финансијски извештаји за 2011. годину поднети и обрађени у АПР-у ове године. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privreda-2011-zavrsila-sa-dobitkom.sr.html
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Према њеним речима, са добитком је послало 53.496 фирми, губитак је исказало 31.338, а на 
нули је пословало 7.067 предузећа. 

– Нестабилан опоравак привредне активности током 2011. године у Србији одвијао се у 
условима повећане неизвесности услед наговештаја новог таласа кризе у рубним земљама 
еврозоне. Мерен бруто домаћим производом сстварен је благи раст српске економије од 1,6 
одсто и нешто већи, мада веома скроман, раст индустријске производње, од 2,1 одсто – рекла је 
Стаменковићева, додајући да је  успорен темпо раста извоза, спољнотрговински дефицит је 
повећан на 15 процената. 

У разменљивим секторима, према речима Стаменковићеве, највећи позитиван нето 
финансијски резултат су имала привредна друштва у сектору рударство, од 40 милијарди 
динара и или три пута више него у 2010. 

Истовремено су прерађивачка индустрија и пољопривреда у 2011. имали негативне нето 
финансијске резултате у износу од 43 милијарди динара, односно 10 милијарди динара. 

Како је навела Стаменковићева, на нивоу неразменљивих сектора добитак износи 72 
милијарди динара, а у укупном позитивном нето финансијском резултату привреде учествује са 
85,4 одсто. 

– Вишеструко повећање добитка у односу на прошлогодишњи имају сектори информисање и 
комуникације – 26 милијарди динара и стручне, научне, иновационе и техничке делатности – 
22 милијарде динара – рекла је представница АПР. 

Према речима Стаменковићеве, за обављање пословања привредна друштва су у прошлој 
години ангажовала укупно око 12.036 милијарди динара. То је, навела је, за 14,3 одсто више 
него у 2010. години. Рецесија је у 2010. години била заустављена, што је допринело да привреда 
у 2011. години послује позитивно. 

Висок ниво задужености од 12.033 милијарди динара утицао је на смањење бонитета 
привредних друштава, што показује и повећање учешћа сопствених извора финансирања са 
32,6 на 37 одсто у 2011. години. 

Директор АПР Звонко Обрадовић је напоменуо да су до истека фебруара ове године 
финансијске извештаје за 2011. поднела 92.974 привредна друштва, а 13.564 нису. Навео је да 
микропредузећа до 10 запослених у укупном броју учествују са 88 одсто. 

Према речима Обрадовића, фирме које су поднеле извештаје укупно запошљавају 1.011.531 
радника, што је за 22.955 радника мање него у 2010. години. 

Ј. Р. 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fabrika-radi-a-imovina-se-rasprodaje.sr.html 

Фабрика ради, а имовина се распродаје 

Док је закупац покренуо производњу на опште задовољство, пред државом се води поступак за 

распродају ИПОК-а 

Зрењанин – Индустрија прерађевина од кукуруза – ИПОК биће крајем јуна понуђена на 
продају. Повериоци овог некад чувеног предузећа определили су се да се стечај, уместо 
реорганизацијом, оконча распродајом имовине. Почетна цена Скробаре износиће 550 милиона 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fabrika-radi-a-imovina-se-rasprodaje.sr.html
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динара, а, незванично, за куповину су заинтересовани новосадски МК Комерц и београдски 
„Картонвал”, садашњи закупац погона ове фирме. 
ИПОК већ четири деценије слови као овдашњи најперспективнији произвођач хране. У 
окружењу изобиља сировина, односно пространих кукурузних поља, није планирана само 
највећа производња кукурузног скроба, него и палета од две стотине других артикала. Овде је 
још седамдесетих прошлог века ушао амерички капитал, фирма ЦПЦ , највећи светски 
прерађивач кукуруза. Американци су отишли уочи кризе наговештене пре двадесет година, а 
ИПОК се није одмакао даље од „добре перспективе”. 

Након вишегодишњег транзиционог лутања и неуспелих приватизација, Решењем Привредног 
суда у Зрењанину стечајни поступак у ИПОК-у отворен је 14. априла 2011. и то на предлог 
Министарства финансија, односно Пореске управе Србије, јер је „ фабрика неспособна да 
измири све своје обавезе”. Стечај је уследио пола године након што је ИПОК остао без 
директора Славољуба Кнежевића и његових сарадника Зорана Радуловића и Срђана 
Благојевића, јер су били притворени због сумње да су извршили кривично дело злоупотребе 
службеног положаја и фалсификовања службене исправе у саизвршилаштву. Заједно са 
бизнисменом Зораном Ћопићем, који је словио за већинског власника ИПОК-а, а који је због 
сумње да је учествовао у „прању новца” зарађеног у трговини дрогом, већ био побегао из 
Србије, Кнежевић, Радуловићи и Благојевић су осумњичени да су фалсификовали одлуку 
Скупштине акционара на основу које се ИПОК, залажући сву своју имовину, задужио код АИК 
Банке за 483 милиона динара.  

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 13. јуна. 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cene-u-maju-porasle-za-14-odsto.sr.html 

Цене у мају порасле за 1,4 одсто 

БЕОГРАД – Потрошачке цене производа и услуга у мају су просеку биле веће за 1,4 одсто него у 
априлу, објавио је Републички завод за статистику. 

Потрошачке цене у мају су повећане су за 3,9 одсто, у односу на исти месец прошле године, док 
су у односу на децембар веће за 4,1 одсто. 

Највећи раст цена у односу на април, забележен је у групама -храна и безалкохолна пића 3,2 
одсто, намештај, покућство и текуће одржавање стана -један одсто), ресторани и хотели 0,8, 
рекреација и култура 0,4 и алкохолна пића и дуван 0,3 одсто. 

Истовремено код транспорта је забележен пада цена од 0,2 одсто. Цене осталих производа и 
услуга нису се битније мењале. 

Танјуг 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-Srbije-na-kraju-marta-511-odsto-BDP-a.sr.html 

Јавни дуг Србије на крају марта 51,1 одсто 
БДП-а 

БЕОГРАД – Јавни дуг Србије је на крају првог тромесечја 2012. године износио 14,6 милијарди 
евра и у односу на крај 2011. повећан је за 151 милион евра, објавила је Народна банка Србије. 

Учешће јавног дуга у БДП-у повећано је током првог тромесечја за 3,4 процентна поена, на 51,1 
одсто, наведено је у анализи дуга Србије. 

Како је напоменула НБС, ради се о стању јавног дуга према подацима Министарства финансија 
и процени БДП-а централне банке. 

Јавни унутрашњи дуг је током првог тромесечја повећан за 199 милиона евра, с обзиром на то 
да је фискални дефицит финансиран продајом државних хартија од вредности на домаћем 
финансијском тржишту. 

По основу дугорочних динарских хартија од вредности, јавни унутрашњи дуг је повећан за 
434,7 милиона евра. Истовремено, смањено је стање краткорочних динарских хартија од 
вредности за 141,6 милиона евра, као и стање хартија од вредности деноминованих у еврима за 
89,2 милиона евра, што је утицало на побољшање рочне и валутне структуре јавног дуга. 

Јавни спољни дуг је смањен за 48 милиона евра, пре свега због јачања евра у односу на остале 
валуте заступљене у структури дуга. 

Задуживање државе продајом хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, уз 
смањење спољног дуга, позитивно се одразило на валутну структуру јавног дуга - учешће 
динарског дуга у укупном дугу повећано је током првог тромесечја за 1,8 процентних поена, на 
16,2 одсто. 

Учешће дуга у еврима износило је 57,1 одсто, у доларима 18 одсто, док се на специјална права 
вучења и остале валуте односило 8,7 одсто. 

Каматна структура јавног дуга нешто је повољнија у односу на крај 2011. године. Удео јавног 
дуга уговореног по фиксним каматним стопама на крају првог тромесечја износио је 69,1 одсто. 

Како је наведено, влада је марта ове године усвојила Програм мера за одржање фискалног 
дефицита с обзиром на неповољна кретања јавних прихода. Међутим, према оцени Фискалног 
савета, укупне предвиђене уштеде од 15,7 милијарди динара нису довољне да врате фискалне 
токове у потребне оквире, чак и када би се у потпуности оствариле. 

Фискални савет је упозорио да је потребно да се спроведу и друге мере у правцу фискалне 
консолидације. Такође, неопходно је да мере укључе и остале јединице опште државе и јавног 
сектора (локални ниво власти, па и јавна предузећа). 

Укупан спољни дуг Србије је на крају марта 2012. године износио 24,1 милијарду евра и у 
односу на крај 2011. године је смањен за 57,6 милиона евра, или 0,2 одсто. У оквиру тога, дуг 
јавног сектора је смањен за 118 милиона евра, или 1,1 одсто, док је дуг приватног сектора 
повећан за 60,3 милиона евра, или 0,5 одсто. 

По основу јачања евра у односу на остале валуте заступљене у структури спољног дуга, укупан 
дуг је смањен за 141,2 милиона евра. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-Srbije-na-kraju-marta-511-odsto-BDP-a.sr.html
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Учешће спољног дуга у процењеном БДП-у, као основни индикатор екстерне солвентности, на 
крају првог тромесечја 2012. је износило 77,6 одсто, што је у односу на крај 2011. веће за 0,1 
процентни поен и испод је нивоа високе задужености од 80 одсто, према критеријуму Светске 
банке. 

Танјуг 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sud_je_bio_obavesten_o_postupcima_stecajnog_upravnika_beka.4.html?new

s_id=242048 

Ко је одговоран за штету која може да премаши 60 милиона евра 

Суд је био обавештен о поступцима стечајног 
управника Бека 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Пошто се у судском спору који је против Београдске конфекције Беко у стечају 

покренула фирма Пропертy девелопмент ради о потенцијалној штети по стечајну масу од 60 

милиона евра и пошто 40 одсто те суме потенцијално припада Републици Србији, реакције 

јавности на цео случај су разумљиве. А незаинтересованост надлежних истражних органа - 

неразумљива. 

 
Тако је Данасу достављена документација из које би се могао извести поуздан закључак да су 
Привредни суд у Београду, стечајно веће и стечајни судија од самог почетка били упознати са 
неблаговременим и непотпуним информисањем купаца Бекове имовине и уговорним 
обавезама које је у име Бека према фирми Пропертy девелопмент преузео стечајни управник 
Жељко Пешут, а које су му стављене на терет при одлуци Дисциплинског већа Агенције за 
лиценцирање стечајних управника да му одузме лиценцу. Тај је податак необично важан у 
контексту члана 19 Закона о стечајном поступку који каже: „Ако је штета настала због радње 
стечајног управника која је извршена по налогу стечајног већа или судије, стечајни управник 
није одговоран за насталу штету, осим ако је налог дат на основу његових несавесних радњи 
или предлога“. 

Наиме, према документима који су достављени Данасу, тадашњи Трговински суд у Београду је 
3. септембра 2007. године, упознат са свим околностима потписивања уговора о продаји 
некретнина Бека у Булевару војводе Бојовића од 13. августа те године, писмом које му је 
упутила фирма-купац Пропертy девелопмент. 

Трговинском суду, председнику стечајног већа и стечајном судији истим поводом обраћала се 
Адвокатска канцеларија Томановић, у својству пуномоћника предузећа Пропертy девелопмент: 
24. септембра 2007. године, 16. јануара 2008. године, 14. маја 2008. године, 16. маја 2008. 
године, 16. јуна 2008. године, 30. јуна 2008. године, 5. августа 2008. године, 3. септембра 2008. 
године... 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sud_je_bio_obavesten_o_postupcima_stecajnog_upravnika_beka.4.html?news_id=242048
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sud_je_bio_obavesten_o_postupcima_stecajnog_upravnika_beka.4.html?news_id=242048
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У првом обраћању Трговинском суду се наводи: „Свега два сата пре потписивања и овере 
уговора, предузеће Пропертy девелопмент д.о.о Београд је обавештено усмено и по први пут од 
стране стечајног управника Жељка Пешута о постојању спора који се води пред Првим 
општинским судом у Београду XВИИИ П бр. 8154-98 и забелешка о томе је унета као члан 4. 
уговора о купопродаји непокретности. Накнадним увидом у списе наведеног предмета, купац је 
дошао до сазнања да је у питању спор по тужби тадашње државе СФРЈ - Савезног секретаријата 
за народну одбрану, против ДП Беко Београд, поднете још 12. 8. 1991. године ради утврђења 
права коришћења на катастарској парцели 54-1 у површини од 9.103 м2. Међутим, ни тада ни 
било када раније, ни у јавном огласу, ни у било ком презентираном документу, ни приликом 
потписа и овере уговора, купцу нису презентирана документа из којих следи да су ванкњижни 
власници предметне непокретности компаније Комет и Беомедицина“. У писму се наводи да 
непокретности у поседу Комета и Беомедицине чине готово четвртину површине купљене 
непокретности и од председника стечајног већа, стечајног судије и правника се захтева да до 
коначног разрешења ове правне ситуације изврше сразмерно снижење и повраћај дела 
купопродајне цене и да донесу решење којим ће се забранити располагање сразмерног дела 
уплаћене купопродајне цене од 11,8 милиона евра до доношења правоснажних судских одлука у 
овом случају. 

Уговором о продаји поменутих некретнина, преузета је обавеза да оне буду испражњене од 
лица и ствари најдаље до 31. децембра 2007. године, а пошто нису ни до дана данашњег, купац 
Пропертy девелопмент је покренуо судски спор у коме тражи уговором такође предвиђено 
обештећење од преко 60 милиона евра. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prazni_hodnici_u_sudovima.55.html?news_id=242069 

Више од 7.000 адвоката јуче обуставило рад у знак протеста због напада на колегу 

Празни ходници у судовима 

АУТОР: М. Д. МИЛИКИЋ 

Београд - Више од 7.000 адвоката у Србији обуставило је јуче рад у знак протеста због напада 

на колегу Ненада Вукасовића, коме су за сада непознати нападачи упали у канцеларију, 

претукли га, а затим му лице полили киселином.  

 
Због ове одлуке, сва суђења у којима је неопходно присуство адвоката, била су јуче одложена, а 
изостала су и саслушања у полицији и тужилаштву у присуству браниоца. Такође, јуче није 
било могуће подношење жалби и других поднесака, посета у притвору, а изостале су и све друге 
радње које по закону може да обави само адвокат. 

Међутим, у судовима су све службе радиле нормално, тако да су грађани могли да обаве све 
друге послове за које им није потребан адвокат, као што је овера уговора, вађење потврда и 
решења. 

Ипак, зграда београдске Палате правде, у којој се налазе Први и Други основни и Виши суд, 
јуче је била празна. Они који су јуче имали суђење били су изгледа благовремено обавештени 
од својих адвоката, па смо у овој згради пронашли свега неколико грађана који су или 
оверавали уговоре или вадили потврде да се против њих не воде поступци пред овим судовима. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prazni_hodnici_u_sudovima.55.html?news_id=242069
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- На лето планирам да путујем у Велику Британију, па ми је за вађење визе потребна и потврда 
из суда. Нисам ни знао да адвокати данас не раде, срећа па ми њихове услуге и не требају, али 
изненадио сам се када сам дошао овде и видео празне ходнике, прича Стефан Р. 

Слично искуство имао је и Мирослав Ј., који је у зграду Палате правде дошао да овери уговор и 
који каже да никада није брже обавио посао. 

- Иако ми не требају услуге адвоката, не подржавам овакав њихов протест, јер ту најмање губе 
они, а највише грађани. Разумем да су љути, јер им је колега нападнут, али ваљда постоји и 
неки други вид побуне, а не овако преко леђа грађана, сматра Мирослав Ј. 

Међу суђењима која су јуче била одложена због обуставе рада адвоката јесу и суђења 
оптуженима да су помагали у бекству хашком оптуженику Ратку Младићу, пред Првим 
основним судом и вођи Образа Младену Обрадовићу пред Апелационим судом. 

Славко Јеловац, председник Адвокатске коморе Београда, истакао је да је у последње две 
године забележено око 15 напада на адвокате, због чега је неопходно да и адвокати, исто као 
судије и тужиоци, добију статус службеног лица. Он је нагласио да је напад на адвоката 
Вукасовића само „кап која је прелила чашу“. 

- Тражимо да се сви напади на адвокате под хитно окончају, да се открију починиоци и да се 
утврде све околности. Демократија једне државе се цени по томе колико су адвокати слободни 
и колико могу независно и слободно да раде. Адвокатура јесте и остаће елитна професија која 
ради посао на заштити људских права грађана и ако ми не будемо успели да остваримо и 
заштитимо их, наша држава неће имати то демократско обележје, указао је Јеловац. На скупу у 
Адвокатској комори Београда присуствовао је и адвокат Драгиша Вукашиновић, који је у 
априлу ове године брутално претучен гранитним плочама и који је препознао једног од 
нападача, али процес на том случају још није окончан. 

Адвокат Душко Томић из Сарајева нагласио је да се и у Босни и Херцеговини адвокати сусрећу 
са сличним проблемима и предложио формирање регионалног одбора за заштиту адвоката, на 
чијем би челу био управо Ненад Вукасовић. 

Милановић није ни доведен из Забеле 
Међу суђењима која су јуче одложена због протеста Адвокатске коморе јесте и рочиште 
бившем директору РТС-а Драгољубу Милановићу, у поступку у Вишем суду у Београду због 
доделе станова и стамбених кредита такозваним „дефицитарним кадровима“ ове медијске 
куће, крајем деведесетих. Милановић није ни довођен из пожаревачког затвора Забела, у коме 
служи казну због погибије радника РТС током НАТО бомбардовања, нити се појавио његов 
адвокат Иван Младеновић. Суђење је одложено за 11. јули. 
Ј. Л. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/327991/Za-tri-godine-obrisano-16615-preduzeca 

За три године обрисано 16.615 предузећа 

Танјуг 

Од почетка примене Закона о стечају, током претходне три године, из Агенције за привредне 

регистре (АПР) обрисано је 16.615 привредних друштава, изјавио је данас Звонко Обрадовић, 

директор АПР. 

 

На основу Закона о привредним друштвима, чија је примена почела 1. фебруара ове године, на 

брисање чека још око 16.000 предузетника, чији су рачуни били у непрекидној блокади дуже 

од годину дана, навео је Обрадовић на конференцији за новинаре. 

Обрадовић је рекао да је 13.564 привредних друштава није поднело Агенцији финансијски 

извештај о пословању за 2011. и напоменуо да исти закон предвиђа да се сва предузећа која не 

предају извештаје о прошлогодишњем пословању избришу из регистра наредне године. 

 

Ружица Стаменковић, регистратор за финансијске извештаје и бонитет у АПР-у, рекла је да 77 

одсто привредних друштава у Србији у 2011. години није било ниједан дан у блокади. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/327997/Rast-inflacije-zbog-poskupljenja-voca-i-povrca 

Раст инфлације због поскупљења воћа и 
поврћа 

Танјуг  

Раст међугодишње инфлације у мају највећим делом последица је раста цена сезонског воћа и 

поврћа, објавила је данас Народна банка Србије. 

Према процени НБС, раст међугодишње инфлације ће се наставити и у наредном периоду, 

првенствено по основу нове пољопривредне сезоне, раста увозних цена, очекиваног раста 

регулисаних цена у другој половини године, као и због базног ефекта ниских месечних стопа 

средином претходне године. 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, инфлација у мају у односу на април 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/327991/Za-tri-godine-obrisano-16615-preduzeca
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/327997/Rast-inflacije-zbog-poskupljenja-voca-i-povrca
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износила је 1,4 одсто. Међугодишња инфлација је, након континуираног пада у претходних 12 

месеци, у мају увећана на 3,9 одсто. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpska-privreda-izasla-iz-gubitaka 

Српска привреда изашла из губитака 

– Српска привреда је у 2011, после трогодишње паузе, пословала с добитком од 85 
милијарди динара – изјавила је регистраторка у Регистру финансијских извештаја 
и података о бонитету Агенције за привредне регистре Ружица Стаменковићна 
конференцији за новинаре. 

  

– На боље пословање највише је утицало значајно смањење финансијских губитака, који су 
били 141 милијарду динара, а преполовљени су у односу на 2010. и у 2011. 

Српска привреда је, по њеним речима, лане имала раст укупних прихода од 11,1 посто у односу 
на претходну годину и износили су 8.065 милијарди динара. 

– За обављање пословања привредна друштва су у прошлој години ангажовала укупно око 
12.036 милијарди динара, што је 14,3 посто више него у 2010. години – казала је Ружица 
Стаменковић, и напоменула да је у 2010. години рецесија била заустављена и то је допринело 
да привреда у 2011. години послује позитивно. – Висок ниво задужености од 12.033 милијарди 

динара утицао је на смањење бонитета привредних друштава, што показује и повећање учешћа 
сопствених извора финансирања с 32,6 на 37 одсто у 2011. години. 

Када је реч о кредитима, високи ниво задуживања се наставља и готово је исти као у 2010. 
години јер су укупни кредити с 25,3 смањени на 22,1 одсто у 2011. 

Ружица Стаменковић је предочила да су кумулирани губици, који су у 2011. години износили 
2.233 милијарде динара и повећани су 11,2 посто у односу на претходну годину, додатни 
проблем за пословање привреде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpska-privreda-izasla-iz-gubitaka
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