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Директор компаније "Хенди-тел": Све плате смо им исплатили 
Д. И. К.   
 
Михаил Бориславов Ненчев тврди да су редовно исплаћиване зараде, плаћани порези и 
доприноси, ПДВ и остали порези, накнаде 
МИХАИЛ Бориславов Ненчев, директор компаније "Хенди-тел" која је преко ноћи затворила 
око 200 својих малопродајних објеката негира да је досадашњим радницима каснила плата, а 
да доприноси за социјално и здравствено осигурање нису уплаћивани. 
 
- Компанија је на тржишту Србије пословала 11 година и запошљавала преко 900 запослених - 
саопштио је Михаил Бориславов Ненчев. - Сваког месеца су редовно исплаћиване зараде, 
плаћани порези и доприноси, ПДВ и остали порези, накнаде. Сваки запослени је примио плату 
у месецу за претходни месец, последња исплаћена плата је април и то у мају, као и накнада за 
превоз. 
"Хенди-тел" је, како наводи, плаћао порезе и доприносе што је Пореска управа и више пута 
проверавала: 
- Проблем је настао искључиво зато што службеници у Фонду ПИО нису завршили свој део 
посла, нису прегледали М4 обрасце за упис стажа за 2015. и 2016. - каже Ненчев, потврђујући 
да су објекти "Хенди-тела" престали да раде због проблема са ликвидношћу. 
Како каже, није истина дасу подељени откази: 
- Запослени су и даље пријављени, а обавештење које је изнето у јавности је како и пише, 
обавештење запосленима да "Хенди-тел" престаје са радом. Чинимо велике напоре да своје 
запослене збринемо и пронађемо им запослење код својих добављача, који нам великодушно у 
томе и помажу. 
РЕКЛАМАЦИЈЕ 
ДИРЕКТОР "Хенди-тела" се, у писаном саопштењу, захвалио купцима компаније на чијем је 
челу и обавестио их да до 15. јуна ове године све рекламације на уређаје могу поднети у 
дирекцији "Хенди-тела" на адреси Паунова 82-84, Београд. 
 
 

Нема више блокаде малинара 
Н. ЈАНКОВИЋ  
 
Састанак у Министарству пољопривреде најављује боље дане за произвођаче најпопуларнијег 
српског воћа 
ПРВИ пут после неколико "јалових година", договори произвођача малине и Министарства 
пољопривреде дали су резултате: после састанка са министром Браниславом Недимовићем, 
малинари који су претходних дана блокирали магистралу према црногорском приморју, 
задовољи су постепеним, али ипак значајним растом цене "црвеног злата" па су одустали од 
даљих протеста. Договорено је да ће аконтна, откупна цена бити уједначена на територији целе 
државе, а она је у ариљском крају достигла 130 динара. 
 
- У Ариљу где се производи огромна већина рода, аконтна цена је са 80 повећана на 130 динара, 
а како берба буде одмицала, приближиће се траженом износу од 180 динара. Следеће недеље 
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ћемо имати и састанак са хладњачарима у Ужицу, како бисмо побољшали односе унутар целог 
малинарског ланца. Засада, даљих блокада путева неће бити, јер се ствари напокон одвијају у 
добром правцу - нагласио је Санел Диздаревић, председник Удружења "Лимска долина". 
Још једна добра вест стиже до малинара. Наиме, наредних дана ће два страна инвеститора ући 
у пројекат изградње фабрика за прераду воћа у Прибоју и Пријепољу, па се очекује да ће 
малина наћи купце, али и свој финални производ, на домаћем тржишту. 
Овогодишња берба "црвеног злата" је на самом почетку, прве гајбице тек стижу у хладњаче, а 
биће у пуном јеку за седам дана. Лане је из Србије извезено више од 90.000 тона малине, 
очекује се да ће овогодишњи род бити "лакши" због последица прошлогодишње суше. 
Наредних дана, у ариљско малиногорје, одакле се убере око 80 одсто укупног рода у Србији, 
ући ће армија берача из свих крајева. То је за малинаре највећи издатак, јер за сваког од око 
20.000 надничара, дневно треба издвојити до 3.000 динара и храну. Уз крајњу, очекивану цену 
од 180 динара за килограм рода, ангажовање берача ће бити исплативо. 
Просечна извозна цена малине током последњих месец дана је од 1.95 до 2.20 евра. 
Произвођачима, министарству и хладњачарима је преостало да обаве још један важан посао, да 
утврде има ли монопола у откупу "црвеног злата". У ариљском крају, управо због чекања 
повољне цене за убрани род, подигнуто је око 350 мањих и већих хладњача. Остаје да се утврди 
има ли свака од њих законом гарантовану могућност да малине директно извози, или се 
откупна цена утврђује монополским договором "највећих играча". 
 
МИНИСТАРСТВО СМАЊУЈЕ ТРОШКОВЕ 
КАКО се наводи у саопштењу Министарства пољопривреде после састанка, договорено је да 
због насталих поремећаја на тржишту, Министарство обезбеди комуникацију између 
представника произвођача и откупљивача малина у циљу равномерног сношења трошкова 
који су резултат актуелних дешавања у сектору малинарства. Министар је истакао да је ресорно 
министарство спремно да помогне у додатном снижавању трошкова производње малине кроз 
систем субвенција, али и кроз набавку репроматеријала. 
Такође, значајан помак се очекује и кроз улогу Националног савета за малину, који ће коначно 
утврдити произвођачке цене, односно цену производње малине за различите крајеве Србије. 
 
У ПРИЈЕПОЉУ НУДЕ ОД 100 ДО 110 ДИНАРА 
МЕНАЏМЕНТ "ЕС комерца" из Пријепоља, једног од већих хладњачара у западној Србији, 
изашао је први са аконтним ценама свеже малине за ову сезону пред пољопривредне 
произвођаче. 
- Минимална аконтна цена за сорту виламет, за прву класу је 100 динара за килограм, за другу 
80, а толико ћемо плаћати и сорту туламин. Аконтна цена за микер је 110 динара за прву и 90 
динара за другу класу - казао је за "Новости" Извршни директор "ЕС комерц" Џенан Јусовић. 
У случају да цена на тржишту буде расла, а све индиције показују да би то могло да се догоди, 
пољипривредним произвођачима вршиће се доплата.А. Р. 
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Сто најбољих дипломаца медицине сутра добија уговор о 
запошљавању 
 Танјуг 
 
У Палати Сбија сутра ће бити организована церемонија уручења уговора о запослењу 100 
најбољих дипломаца свих медицинских факултета у Србији. 
Председник Републике Србије Александар Вучић ће присуствовати церемонији, саопштила је 
председникова Служба за сарадњу с медијима. 
Посао за 100 најбољих дипломаца медицинских факултета договорен је почетком маја на 
заједничком састанку декана медицинских факултета и министра здравља Златибора Лончара. 
Лончар кажž е да запо�шљавање најбољих дипломаца не ремети планирана запо�шљавања 
у здравственим установама за ову годину и да ће се конкурси за пријем лекара организовати 
како је предвиђено кадровским планом за ову годину. 
- Ово је додатно запошš љавање и нема везе са планираним запошš љавањем за ову годину. 
Циљ нам је да се најбољи дипломци, сада већ млади лекари, задр�же у Србији - објаснио је 
раније министар Лончар. 
Са кандидатима су у међувремену обављени појединачни разговори, а министарство се 
потрудило и да изађе у сусрет њиховим ž ељама, везаним за избор специјализације и у којим 
здравственим установама жž еле да раде. 
Иницијатива за запоš љавање најбољих младих лекара овим неће бити заврš ена, већ ће, како 
је најавио министар, на сваких š ест месеци медицински факултети достављати министарству 
спискове са именима најбољих дипломаца који су факултет завршš или у року и са високим 
оценама. 
Декан Медицинског факултета у Ни�шу проф. Добрила Станковић Арсић сматра да је 
запошš љавање најбољих дипломаца крупан корак ка спречавању одласка младих лекара из 
Србије и крупан корак у даљем развоју српске медицине. 
Она је нагласила да на том факултету сваке године око 50 студената дипломира у року и са 
просечном оценом изнад 9,5. 
Продекан за наставу Медицинског факултета у Београду проф. Тања Јовановић каž е да тај 
факултет годиš ње упишš е 450 будž етских студената и 50 самофинансирајућих, да половина 
њих студије заврš и у року, а око 10 одсто - са просечном оценом изнад 9. 
 

 
 

Новинари и држава о медијској стратегији 
Пише: С. Б. 
О изради медијске стратегије, положају новинара и медија, данас ће поново 
разговарати представници медијских и новинарских удружења и Владе Србије. 
     
Биће то други радни састанак о овим темама. Првом, одржаном пре две недеље, присуствовали 
су представници. 
Независног удружења новинара Србије, Удружења новинара Србије, Независног друштва 
новинара Војводине, Асоцијације медија, Локал преса, Асоцијације независних електронских 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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медија, Асоцијације онлајн медија, РАБ Србија и Синдиката новинара Србије, а на „страни“ 
државе премијерка Ана Брнабић, саветница председника Србије за медије Сузана Васиљевић и 
представници Министарства културе и информисања. 
На том састанку Васиљевић је потврдила да је „после консултација председника Републике 
Александра Вучића и премијерке Ане Брнабић“, заустављен рад на изради медијске стратегије. 
Она је тада рекла да држава жели да у раду на изради стратегије учествују „релевантни 
представници домаћих међународних струковних удружења и међународних организација које 
се баве заштитом медија и слободе медија“. Незадовољни односом представника државе, 
претходно су сва медијска и новинарска удружења изашла из радне групе за израду стратегије, 
али је Александар Гајовић, државни секретар у Министарству културе задужен за медије, 
изјавио да ће рад бити настављен и да учешће представника новинара није неопходно. 
Гајовића су демантовали догађаји и саветница Васиљевић. 
На првом састанку је договорено да рад на стратегији почне из почетка и буде формирана нова 
радна група. Предвиђено је и формирање координационог тела које би помогло у раду на 
стратегији и успостављању бољих односа између државе и новинара. Мада су поједини медији 
најавили да ће Сузана Васиљевић бити у радној групи за израду медијске стратегије, то је 
демантовано. Због положаја новинара и медија, Србију су критиковале бројне европске и 
еснафске међународне организације. 
 

Протест војних пензионера 12. Јуна 
 
Војни синдикат Србије саопштио је да пружа подршку Удружењу синдиката 
пензионисаних војних лица и позива све који желе правну државу да присуством 
подрже протест под називом „Нећемо зарезе, ставимо тачку на пљачку 
пензионера“ најављен за 12. јун у 18.00 часова на тргу Николе Пашића. 
2Пише: Данас Онлине07. јуна 2018. 10.43 
     
У саопштењу се наводи да сви како бивши тако и садашњи радници јесу у обавези да од бруто 
зараде одвоје средства која се уплаћују у пензиони фонд да би након испуњених законом 
прописаних услова остварили право на пензију. Баш тај новац није власништво државе већ 
оних који су га уплатили. 
Објашњења у маниру да је пензиони фонд опљачкан, више су него неозбиљна. Опште познато 
је да се у случају крађе, поготово ако је како се тврди лопов познат, подноси пријава и врши 
процесуирање оптуженог. Србија је на жалост једина земља у свету која има виртуалне лопове 
и у којој судство не процесуира масовне пљачке, наводи се у саопштењу. 
 
Војни синдикат позива све припаднике Војске Србије да активно подрже овај протест јер 
постоји могућност да се сутра и они нађу на месту старијих колега који се данас боре за, како се 
наводи, своје поштено зарађено парче хлеба, од кога им појединци на власти упорно откидају 
делове, без намере да се икада врате у законски оквир и надокнаде штету коју су начинили 
према онима који су у најмању руку заслужни што још имамо земљу у којој живимо. 
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Возачи преко друштвених мрежа позвани да се зауставе на сат времена 

Данас протест због поскупљења горива 
Пише: М. Н. С.  

 
На позив упућен преко друштвених мрежа, данас би широм Србије, али и у Црној Гори и 
Републици Српској, ваљало очекивати протест незадовољних возача због поскупљења горива. 
Када је о Србији реч, након позива на протест против диктатуре, после председничких избора, 
ово је други пут да се преко Фејсбука грађани позивају да искажу незадовољство. 
     
Управо због непознатих организатора, за сада се не може проценити колики ће одзив бити и да 
ли то носи безбедносни ризик, с обзиром на то да су возачи позвани да се у 17 часова зауставе 
где год да су, „а најбоље у центру града“, и да на сат времена затворе саобраћајнице. 
Иако је гориво поскупело у читавом региону, у Србији постоје јаки разлози да се због тога 
протестује, јер су наше цене ниже само од албанских. Данас је пре неколико дана указао да је од 
почетка године просечна малопродајна цена бензина виша за 6,1 одсто, или 8,79 динара по 
литру, док је дизел поскупео 7,5 одсто или 11,3 динара за литар. Готово половина тог 
поскупљења достигнута је током протеклих месец дана. Иако ни аналитичари не споре да је до 
тих кретања на тржишту нафтних деривата дошло и због скока цена на берзама као и због 
раста курса долара, оно што и организаторима протеста, али и грађанима највише смета је што 
су у нове цене уграђене и веће фискалне обавезе. 
Најављене протесте за сада су подржале неке опозиционе партије, међу њима и Двери, чији је 
посланик са скупштинске говорнице позвао чланство да се прикључи „побуни“. Како ће српске 
власт реаговати уколико буде масовнијег заустављања возила и саобраћаја, за сада нема 
назнака. Огласио се само председник Вучић, који је, очигледно љут, поручио грађанима: 
„Немамо ништа против било каквих протеста, сви изађите, вичите, са разним паролама, али 
немојте да угрожавате туђе животе.“ У Републици Српској, међутим, председник Милорад 
Додик најавио је да ће се полиција супротставити демонстрацијама, јер се не зна организатор и 
нису прошле процедуру најављивања. 
 

Чадеж: Подршка Брисела дигитализацији привреде Западног Балкана 
 
Еврокоморе ће подржати дигитализацију Западног Балкана, као предуслов унапређења 
пословног окружења и процеса, јачања конкурентности и раста економија региона, изјавио је 
Марко Чадеж, председник Привредне коморе, данас у Бриселу. 
     
Чадеж је у Бриселу уочи свог првог председавања Одбором за дигитализацију највеће европске 
пословне асоцијације. 
Већ средином септембра, у организацији Одбора за дигитализацију Еврокоморе и уз подршку 
Европске комисије, у Тирани ће, најавио је Чадеж, бити одржана конференција посвећена 
дигитализацији коморских процеса и услуга и улози комора у дигиталној трансформацији 
привреда региона, посебно малих и средњих предузећа. 
– Циљ овог скупа је да развијене европске коморе колегама са Западног Балкана представе 
добру праксу – електронске услуге које су развиле за чланство и начин на који помажу 
дигитализацију својих привреда. Биће то прилика да се коморе региона боље упознају са 
могућностима и резултатима коришћења електронских докумената, попут е-фактуре, примене 
вештачке интелигенције за решавање упита привредника, са функционисањем онлине 
продавница и разних дигиталних алата (апликација) корисних за привреду, као и са 
програмима едукације и развоја дигиталних вештина, објашњава Чадеж. 
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За регион су драгоцена и европска искуства у дигитализацији комуникације између привреде и 
администрације кроз сарадњу са владама у креирању портала за дигитално решавање 
административних процедура,  као и  у обезбеђивању  дигиталне и сајбер безбедности. 
Успешне приче о дигитализацији, представиће и компаније из Европе и региона. 
Указујући на важност преласка на дигитално пословање, Чадеж је подсетио да су промене 
производних и пословних процеса и бизнис модела, услед технолошких промена, толико 
радикалне и брзе, да су дигитална трансформација традиционалних индустрија и отварање 
нових дигиталних бизниса, постали питање опстанка привреде, уштеде новца и времена. И 
више од тога. И то свих економија и компанија појединачно, великих и малих, развијених и 
неразвијених, свуда у свету. 
– За западнобалканске привреде, којима предстоји велики посао на подизању конкурентности, 
убрзању раста, чвршћем регионалном повезивању и јачању конекмеђународним окружењем, 
то је посебан изазов, али и велика прилика, напомиње Чадеж. 
Коморе у томе, оцењује, имају веома важну улогу, како кроз дигитализацију својих процеса и 
развој корисних електронских сервиса за чланство, тако и кроз подршку својим привредама да 
се дигитално трансформишу. 
Подсетио је и да је Привредна комора Србије један од лидера међу коморама региона по броју 
дигиталних услуга за компаније – чланице  и активностима новооснованог Центра за 
дигиталну транформацију. 
Одбор за дигитализацију Еврокоморе  на данашњем заседању заузеће заједнички став о 
предлогу Европске комисије за доношење прописа који ће малим и средњим предузећима 
обезбедити фер третман на онлине платформама које користе за продају и промоцију својих 
производа и услуга. 
– Дискутоваће се и о дигиталном или интернет порезу, дигитализацији оснивања 
прекограничних компанија унутар ЕУ и другим питањима која у овом тренутку можда не 
дотичу привреде Западног Балкана… Међутим, веома је важно што смо присутни и  да већ 
учествујемо у доношењу тих одлука, које ће дефинисати и  пословање наших компанија по 
уласку у ЕУ, каже Чадеж. 
 

 
 

За бољу наплату пореза: Висина казне у зависности од "јачине фирме" 
     Д. Млађеновић 
 
НОВИ САД: Дух читавог нашег програма трансформације је смањивање репресивних мера и 
повећање добровољног поштовања прописа, није наш циљ репресија, рекла је директорка 
Пореске управе Србије Драгана Марковић, говорећи о процесу трансформације Пореске управе 
у Србији, што ће бити једна од тема о којима ће се разговарати следеће недеље с мисијом ММФ-
а у Београду. 
Драгана Марковић је, говорећи о примени новог Правилника о евидентирању ПДВ-а, рекла да 
је основна делатност Пореске управе управо утврђивање, контрола и наплата пореза, а да 
сматра да ће се новим Правилником број контрола смањити, али да то не значи да их неће 
бити. 
Прошло је време када нисте плаћали порезе и бавили се тиме како да не плаћате порезе, рекла 
је Драгана Марковић, и навела да је током контрола фирми у Србији везано за повраћај ПДВ-а 
пронађен огроман број „фантомских предузећа”. 
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Она је додала и да Пореска управа припрема постепено скраћивање рокова за враћање ПДВ-а, 
али је навела да о томе за сада не може детаљније да говори док се не постигне крајњи договор 
с Министарством финансија као надлежном институцијом. 
На питање модератора панела, председника Одбора АмЦхама Славка Царића да ли је могуће 
да се у наредном периоду измени висина казне од 500.000 динара за предузећа уколико се 
утврде неправилности у раду у теренској контроли, Драгана Марковић је оценила да би измене 
биле добре, али да постоје различита мишљења унутар надлежних институција по том питању. 
Разлог за евентуалне измене је тај што, на пример, трафика или нека огромна компанија 
плаћају исти износ казне, а привредници предлажу да се нај износ сведе на одређени проценат 
у зависности од „јачине фирме”. 
Драгана Марковић је рекла да су ранијем периоду „испод радара” Пореске управе били они 
који се, на пример, баве пружањем стомоатолошких услуга или мале ауто-школе, а да је 
контролом управо у том сектору малих фирми откривен „додатни порески приход” који није 
био пријављиван. 
Ту се дешавало нешто што је, вероватно због фискалне издашности, било испод радара 
Пореске управе. Сад смо ту открили додатне пореске приходе, као и код сала за венчање, где 
буде по 300 и 500 гостију, а у пореским приходима се прикаже да их је било 20 или 30, казала 
је Драгана Марковић. 
Учесници панела су оценили да је реформа Пореске управе кренула у добром правцу, да има 
помака, али да је потребно додатно убрзати реформе и појаснити многе прописе које муче 
привреднике. 
Ради и што не би требало 
Драгана Марковић је изјавила да Пореску управу већ дуги низ година мучи то шта је у њеној 
надлежности. 
Поред основне делатности, бави се с 26 различитих активности, па се тако, каже, баве таксама 
за одводњавање (издато 1,6 милион решења), затим повраћајем пореза за опрему за бебе 
(издато 46.000 решења) и другим. 
 
До сада је у процесу трансформације Пореске управе у Србији у општинама отворено 37 
шалтера за директну комуникацију с грађанима који имају питања за порезнике, рекла је 
директорка ПУ, и истакла да је главна тежња Управе да постоји „клијентски однос” с пореским 
обвезницима. 
Навела је да је раније Управа имала 178 организационих јединица, а да је тај број у поступку 
трансформације пао на 78. Такође, подсетила је на то да је Влада још 2015. године усвојила 
процес трансформације, а да је прошлог октобра усвојен и Акциони план. 
Казала је и да је 2011. године Пореска управа имала 11.000 запослених а да их данас броји око 
5.200, чији је просек година 54. Подсетила је и на то да је Управа формирала и посебну 
јединицу за анализу ризика, као и да су све пореске пријаве преведене у електронски облик. 
 

У малопродаји сваки шести трговац у сивој зони 
      
НОВИ САД: На тржишту малопродаје хране, пића и дуванских производа у Србији, показала је 
секторска анализа коју је израдила Комисија за заштиту конкуренције, у сарадњи с НАЛЕД-ом, 
којом је било обухваћено више од 5.500 објеката, има још довољно простора за нове 
инвестиције и отварање радних места. 
Ипак, треба отклонити неке од проблема који оптерећују пословање на том тржишту, пре свега 
рад у сивој зони, као и појачати рад инспекција. 
Председник Савеза за храну и пољопривреду НАЛЕД-а и директор „Атлантик групе” Владимир 
Чупић истакао је да резултати истраживања НАЛЕД-а у сарадњи с Немачком развојном 
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агенцијом показују да у трговини 17 одсто предузећа послује у сивој зони, у 7,4 одсто предузећа 
у том сектору постоје неформално запослени радници, а 15,4 одсто обвезника ПДВ-а из сектора 
трговине део плаћања обавља готовински и представља нелојалну конкуренцију одговорној 
привреди. Због тога је, указао је Чупић, успостављање фер услова један од основних циљева 
НАЛЕД-а за период од 2018–2021. године. 
По његовим речима, за тржиште малопродаје неопходно је и изузетно важно унапредити 
промоцију теме конкуренције и њен значај за привреду и грађане. 
Потребно је и да се унапреде прописи који регулишу надлежности инспекцијских органа у 
домену контроле безбедности и квалитета хране и поштовања рокова плаћања, где постоји 
много мањкавости, казао је Чупић. 
Он је истакао и да је на тржишту малопродаје уочено да ниједна инспекција не препознаје на 
прави начин своју надлежност у контроли безбедности и квалитета хране, а да сличан проблем 
постоји и кад је реч о поштовању рокова плаћања, где инспекције у пракси не спроводе или не 
препознају своје ингеренције, због чега добављачи на наплату чекају и до два или три пута 
дуже у односу на законске рокове. 
 
Борба за сваког купца 
И поред великог броја трговина, у готово свим већим градовима  приметно је да ниче много 
нових продавница, било да је реч о великим трговинским ланцима, или мањим радњама. 
Будући да је куповна моћ грађана Србије мала, пошто се на годишњем нивоу у малопродаји 
просечно потроши око 60.000 динара, док просечна куповина на нивоу Србије износи нешто 
више од 450 динара, тешко да је толики број радњи потребан. 
С друге стране, будући да се радње отварају и не затварају, јасно је да и купаца има па би се 
слободно би се могло рећи да је у току борба за сваког купца. 
 
Тренутна ситуација на тржишту показује да доминирају велики малопородајни ланци. Наиме, 
десет највећих малопродајних ланаца у Србији држи 55 одсто тржишта, док сви остали 
учесници у трговини на мало појединачно имају мање од по један одсто тржишног учешћа. 
Присутни трговински ланци указују на то да су за даљи развој тржишта највеће препреке ниска 
куповна моћ становништва и мањак простора за отварање нових малопродајних објеката. 
Ипак, указано је на то да се, упркос томе, може очекивати долазак нових играча, међу којима је 
„Лидл”, за који се процењује да ће отварањем свих својих објеката заузети између пет и седам 
одсто учешћа на тржишту. 
Дакле, простора на тржишту има, али да би конкуренција била квалитетна, потребно је да се 
свим учесницима обезбеде равноправни услови јер на тај начин потрошачи имају могућност 
избора, што ће допринети томе да цене буду ниже, а производима квалитетнији. 
Д. Млађеновић 
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Поступак управника Гоше, радници можда добију део зарада 
Извор: Н1 
 
Нова одлука стечајног управника фабрике Гоша Аце Митића коју је донео после доказа изнетих 
у емисији Инсајдер "Држава против радника" - могла би на крају да доведе до тога да 
радницима буде исплаћен макар део заосталих зарада од укупно 2,1 милион евра, а држави 4,7 
милона евра, колико износи дуг. 
Дуг према држави и радницима у овом тренутку, према истраживању Инсајдера, није могуће 
наплатити јер је фабрика ЖОС из Словачке, која је била власник Гоше, ставила под хипотеку 
сву имовину фабрике и то у тренутку када је она већ дуговала и држави и радницима. 
Хипотека је стављена на основу наводног дуга који је Гоша направила у пословању са 
фабриком из Словачке, односно својим власником, и то у износу од 14,2 милиона евра. 
Заложили су чак и касетофон фабрике чија је вредност процењена на 900 динара. С обзиром на 
то да надлежне институцуије нису спроводиле адекватну контролу годинама на крају је дошло 
до тога да држава нема начина да наплати своја потраживања, јер чак и кад би се продала 
имовина Гоше новац би, према тренутној ситуацији, отишао власницима фабрике – сада 
компанији са Кипра, Лиснарт Холдинг, која је у априлу прошле године купила Гошу од ЖОС 
Трнаве. 
Према истраживању Инсајдера, утврђено је да још увек постоји начин да се бар део новца врати 
радницима и држави, а то је да стечајни управник правно оспори хипотеке и залоге на 
имовини Гоше које је, још док је Гоша била у блокади, уписао бивши власник. 
У одговору за Инсајдер, стечајни управник Гоше Аца Митић практично најављује да ће то и 
урадити. 
"Лично сматрам да је власник Гоше, словачка фирма ЖОС Трнава, знала за неспособност 
плаћања, јер је у том периоду рачун Гоше био у блокади, те је овом правном радњом себе 
ставила у погоднији положај и тиме оштетила остале повериоце. У циљу равномерног 
намирење стечајних поверилаца, стечајни управник ће у наредном периоду предузети радње 
побијања уписа хипотеке на непокретној имовини и уписа заложног права на покретним 
стварима", каже Митић. 
Фабрику шинских возила Гоша 2007. године купила је ЖОС Трнава из Словачке. После 
неколико успешних година у пословању, фабрика почиње да прави губитке и од 2014. 
радницима не исплаћује плате, а држави порезе и доприносе. За чињеницу да радници Гоше, 
фабрике шинских возила, не добијају плате скоро четири године, јавност Србије је сазнала тек 
када се 22. марта 2017. због лошег материјалног стања у хали фабрике обесио радник. 
Уследили су штрајкови, тадашњи директор, односно представник компаније ЖОС Трнава у 
Гоши, напустио је Србију, а фабрика је продата компанији Лиснарт Холдинг која је 
регистрована на Кипру. Према истраживању Инсајдера, иза нових власника заправо стоје 
стари власници из Словачке. 
Крајем 2017. Гоша одлази у стечај, а према последњим изјавама стечајног управника, фабрику 
највероватније чека банкротство. 
Недостатак контроле државних институција довео до штете у буџету 
Сви догађаји у фабрици шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке - од приватизације 
2007. до данас - показали су, према истраживању Инсајдера, да радници нису морали да остану 

https://insajder.net/sr/sajt/tema/11506/Ste%C4%8Dajni-upravnik-Go%C5%A1e-pokre%C4%87e-postupak-nakon-Insajderove-emisije-%E2%80%9EDr%C5%BEava-protiv-radnika%E2%80%9C.htm
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без зарада, а држава без преко четири милиона евра пореза, само да су представници 
надлежних институција радили свој посао. 
Фабрика Гоша продата је 2007.године словачкој фабрици ЖОС Трнава чији је већински 
власник бизнисмен из словачке Владимир Пор. Те године Гоша постаје "Извозник године", а 
2008. приходи од продаје износе 36 милиона евра, што је четири пута више него што је то било 
годину дана раније. 
Међутим, слика савршеног пословања и успешног извоза почела је да се урушава већ 2009, а 
свака наредна година за Гошу је била све тежа. Према истраживању Инсајдера, власник 
Владимир Поор је Гошу годинама задуживао, притом је учинивши потпуно зависном од 
многобројних фирми у његовом власништву. 
Фирме у власништву словачког бизнисмена у пословима које је радила Гоша, јављале су се и 
као добављачи материјала потребног за израду вагона, али и као посредници у пословима 
Гоше са другим компанијама. Практично, ЖОС је Гошу користио као свог подизвођача за 
послове које словачка фирма није стизала да заврши, док је Гошине раднике користила као 
јефтину радну снагу. 
Све то је утицало да Гоша све више дугује, а све мање зарађује. Због тога, како је показало 
истраживање Инсајдера, словачки власник још 2013. године, након прве блокаде рачуна, 
доноси одлуку да се извуче из Гоше, потписавши Споразум са Гошом о признању и отпису 
дугова. 
Овим споразумом утврђено је да Гоша својим власницима фабрици ЖОС из Словачке у том 
тренутку, у јануару 2013, дугује 10, 5 милиона евра које треба да отплати у 11 рата до краја 2014. 
године. 
Истовремено, док је Гоша у блокади, словачки власници одлучују да обезбеде своја 
потраживања и 2014. стављају хипотеку на скоро сву имовину Гоше и залоге на опрему. 
Под залогом касетофон од 900 динара, маказе, пумпе, тестере.. 
Према документацији до које су дошли новинари Инсајдера, на списку имовине коју је 
словачки власник практично залогом преузео налази се чак и аудио касетофон процењене 
вредности 900 динара. Осим аудио касетофона, што је показатељ да је стављен залог буквално 
на све, на списку остале имовине која је под залогом власника из Словачке, односно са Кипра, 
јесте и управна зграда, Музеј "Гоша" и практично сви објекти, као што је на пример 
надстрешница за коју се наводи да је срушена. 
Исте 2014. Гоша престаје да исплаћује зараде радницима, а држави порезе и доприносе, а 
резултат свега тога је да је дуг Гоше у новембру 2017, када је проглашен стечај, према 
радницима и држави износио скоро седам милиона евра. 
Међутим, с обзиром да ЖОС, а сада Лиснарт Холдинг који је 2017. године купио Гошу, има 
залоге на читавој имовини због чега је обезбеђени поверилац, држава и радници тренутно 
немају готово никакве шансе да наплате своја потраживања. Управо због оваквог маневра 
власника који је ставио залоге на сву имовину Гоше, Пореска управа касније није могла да 
изврши принудну наплату пореза. 
Како се наводи у одговору Пореске управе Инсајдеру, због тога што је имовина Гоше била 
"оптерећена вишеструким милионским хипотекама у корист других приоритетнијих 
поверилаца", Пореска управа је могла само да предузима мере принудне блокаде рачуна. 
Међутим, с обзиром да је Гошин рачун већ био у блокади, Пореска управа није имала 
механизам да санкционише Гошу нити њене власнике. 
Министар пребацује одговорност за Гошу на претходнике 
За ситуацију у којој се нашла Гоша најодговорније су државне институције које годинама 
ништа нису радиле како би провериле сумњиво пословање словачке фирме, али и како би 
заштитили раднике и државни буџет. 
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Да је у случају Гоше дошло до кршења закона јуче је потврдио и министар за рад Зоран 
Ђорђевић који је, одговарајући на питања Инсајдера, изјавио да се у фабрици десила „пљачка“ 
и позвао надлежне органе да провере како је уопште до тога дошло. 
Међутим, Ђорђевић је сву кривицу за пропаст Гоше пребацио на период од 2007. до 2010. 
године. 
"Ми смо оног тренутка када су Гошини радници дошли код нас, ми смо реаговали у складу са 
могућностима које имамо", изјавио је Ђорђевић одговарајући на питања новинара Инсајдера. 
Иако је чињеница да проблеми у Гоши почињу од приватизације 2007. године, и умножавају се 
у наредних неколико година, и иако је неспорно да тадашње државне институције сносе велику 
одговорност за пропаст ове фирме, то не амнестира одговорности оних који од 2012. године 
упављају државом. 
Управо 2013. године Гоша улази у блокаду из које никада није изашла, исте године словачки 
власник потписује споразум са Гошом о признању и отплати дуга, а 2014. ставља хипотеке и 
залоге на сву имовину Гоше. Такође, управо 2014. Гоша престаје са исплатом зарада радницима 
и пореза и доприноса држави. За све то време држава је била само неми посматрач. 
Проблем са Гошом траје 10 година. Због недовољне контроле од стране свих надлежних 
институција од 2007. па до данас, држава је у ситуацији да остане без вишемилионских 
потраживања од пореза и доприноса, а радници без заосталих зарада. 
Због свега тога Гоша јесте пример на којем се најбоље виде све слабости система у којем се 
закони не поштују и у којем пословање у приватном сектору може бити неконтролисана сива 
зона. Политикантство и пребацивање одговорности, од кога год да долази, неће помоћи у томе 
да се систем промени, а неке будуће „Гоше“ предупреде. 
 

Региону потребне социјалне инвестиције, одлазе милиони људи 
Извор: ТАНЈУГ/ Зоран Жестић 
 
Регион је напустило више од пет милиона људи у претходних 10 година и зато су потребне 
заједничке иницијативе за достизање већег квалитета живота свих грађана отварајући 
регионалну конференцију "Будућност државе благостања на Западном Балкану". 
Потпредседница српске владе Зорана Михајловић је рекла да је такав резултат последица 
социјалне политике какву су водиле земље региона, а која је обично била "остављена по 
страни", сматрајући да се она подразумева, а ишле су логиком да ће државе социјално ојачати, 
када се економски подигну. 
Више економских вести погледајте у емисији ИнфоБиз која је на програму ТВ Н1 понедељком и 
четвртком од 18.40х. 
Региону су потребне веће социјалне инвестиције, оценила је Михајловић. 
"Разговарамо како ту структуру да прилагодимо свакој земљи понаособ и исто тако целом 
региону и да тако идемо брже напред... Некако ми се чини да, са стране економије радимо 
заиста много, али мислимк да је неопходно да се више окренемо улагањима у образовање, 
здраствену заштиту и на крају крајева ономе што пише у свако уставу, сваке од земаља, а то је 
социјална правда", навела је Михајловићева. 
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Војни синдикат се придружује пензионерима у протесту 12. Јуна 
 
Војни синдикат Србије најавио је данас подршку протесту који ће Удружење синдиката 
пензионисаних војних лица са другим пензионерима и радницима организовати 12. јуна, због 
незадовољства најављеним роком за укидање закона о смањењу пензија. 
Војни синдикат Србије позвао је и све који желе "Србију као правну државу" да се придруже 
протесту "Нећемо зарезе, ставимо тачку на пљачку пензионера". 
  
"Још једном позивамо припаднике Војске Србије да активно подрже овај протест јер ће се сутра 
и они наћи на месту старијих колега који се данас боре за своје поштено зарађено парче хлеба, 
од кога им појединци на власти упорно откидају делове, без намере да се икада врате у 
законски оквир и надокнаде штету коју су начинили према онима који су у најмању руку 
заслужни што још имамо земљу у којој живимо", наводи се у саопштењу. 
  
Како се додаје, новац који су радници одвајали и одвајају за пензиони фонд није власништво 
државе, већ оних који су га уплатили, а објашњења да је пензиони фонд опљачкан су "више 
него неозбиљна", јер је "опште познато да се у случају крађе, поготово ако је како се тврди 
лопов познат, подноси пријава и процесуира оптужени". 
  
Протест војних синдиката одржаће се 12. јуна од 18 часова на Тргу Николе Пашића у Београду. 
Аутор: Бета 
 
 


