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Синдикат правосуђа Србије: Мењати Устав због политичког утицаја на 
правосуђе 
 
Синдикат правосуђа Србије забринут је због упорности Министарства правде у 
убеђивању јавности да ће предложене измене уставних одредби о правосуђу 
ојачати правосудни систем, саопштио је данас овај Синдикат. 
Устав би требало да се мења због постојања политичког утицаја на правосуђе. То значи да је 
утицај препознат, односно да постоји. А да би се тај утицај смањио, потребно је одсуство 
политичара или њихово мање присуство у изборном поступку носилаца правосудних функција, 
подсећа Синдикат. 
Претходна реформа спроводила се наводно ради јачања независности судства, ефикасности 
судства, веће доступности правде и правне сигурности за све грађане. Међутим, резултати су 
супротни. 
Та реформа је затрпала правну сигурност, јер грађани и даље имају проблем са приступом 
правди док су нам правно најсигурнији политичари. Они и покрећу и застављају реформе 
правосуђа, уз обавезне хвалоспеве. Наравно, без одговорности за последице. Претходни 
реформатори нису кажњени а штету су платили и осећају грађани, наводи Синдикат правосуђа 
Србије. 
Предложени Нацрт уставних амандмана не умањује већ подстиче политички утицај. И уместо 
да Министарство правде прихвати препоруке судија и тужилаца – представника 
професионалне гране власти за побољшање предложених амандмана, оно тврдоглаво доводи 
јавност у заблуду, оцењује Синдикат. 
На погубне последице оне накарадне реформе најгласније су указивала управо удружења 
судија и тужилаца. И била су у праву! И зато им сада треба веровати, закључено је у саопштењу. 
 

 
 

Није пријавио ниједног од 100 радника, робу годинама продаје на 
црно и каже: "НИСАМ ЗНАО ДА КРШИМ ЗАКОН" 
 Курир 
 
Бранислав Филиповић, директор фирме "Группотре" из Дебељаче у општини Ковачица, пет 
година је продавао ципеле на црно, а правило их је око 100 радника, од којих ниједан није 
пријављен. 
Како пише Курир, овај несавесни привредник годинама је избегавао своје обавезе према 
држави и запосленима којима није уплаћивао ни динара за доприносе за пензионо и 
здравствено осигурање, а долијао је захваљујући пореским инспекторима који су га открили. 
- Фабрика је годинама производила обућу и без икаквих папира је давала великом броју 
предузетничких радњи да их даље продају. Те радње, иза којих стоје рођаци и пријатељи 
директора фабрике Бранислава Филиповића, регистроване су као паушалци и нису имале 
никакав улаз робе, већ само излаз према великим трговачким радњама. Кад добију паре за 
ципеле, дижу их са рачуна и исплаћују на руке плате радницима који су радили у фабрици - 
пише овај лист. 
Утајио милионски порез 
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Да је у Дебељачи откривена фабрика обуће која је радила на црно и у којој ниједан од 98 
радника није био пријављен, Куриру је потврђено и у Пореској управи Србије. 
- По налогу Основног јавног тужилаштва у Панчеву, приведен је ради саслушања Б. Ф. из 
Дебељаче, директор привредног друштва "Группотре" Дебељача, због постојања основане 
сумње да је у периоду од јуна 2013. до јуна 2018. године, уз помагање још 12 лица власника 
предузетничких радњи, извршио кривично дело пореска утаја у износу од 123,8 милиона 
динара - потврђују у Пореској управи. 
У ПУ појашњавају како је директор фирме "Группотре" обмањивао државу. 
- Б. Ф. ангажовао је своје рођаке и пријатеље да региструју предузетничке радње. Поред 
власника радњи, овлашћења за располагање новчаним средствима имао је и другопријављени 
Б. Ђ. Услуге шивења и израде обуће које су извршене у производном погону привредног 
друштва "Группотре" купцима су фактурисане преко предузетничких радњи у укупном износу 
од 117.609.296,52 динара. На овај начин је неевидентирањем промета у привредном друштву 
избегнуто плаћање ПДВ у износу од 23.521.985,30 динара. Након извршеног претреса 
просторија и производног погона пронађена је интерна евиденција о исплати зарада 
радницима (79-98 радника), који су у поменутом периоду ангажовани на црно - кажу у 
Пореској управи и додају да је исплатом зарада непријављеним радницима у готовини власник 
избегао плаћање више од 100 милиона динара за порезе на доходак грађана и доприноса за 
социјално осигурање. 
Директрор: "Нисам знао да је то кривично дело" 
- Био сам убеђен да је то прекршај ако нађу радника да ради на црно. Да сам знао да је то 
кривично дело, ја бих, или престао да радим, или бих их све пријавио. Радници не желе да их 
пријавим јер добијају паре са бироа, а неки чекају да иду у Немачку. Ко је год желео, ја сам га 
пријавио. Сви су у инспекцији у Панчеву знали да имам непријављене раднике и ћутали су. Сад 
кад сам хтео да угасим фирму и отворим нову, они су у тих 10 дана упали и нашли да немам 
ниједног пријављеног радника. Другима дају субвенције и ослобађају их од плаћања 
доприноса, па како ја да опстанем?! Морао сам да се сналазим. Они су измислили да паушалци 
не морају да имају улаз, већ само излаз. Нисам ја то смислио, већ сам чуо од других. А сад су ме 
ухапсили што сам људима дао посао и хранио их - рекао је директор Бранислав Филиповић, 
пише Курир. 
 

 
 

Трудна чека судски епилог након два отказа у фирми 
Аутор текста:Гордана Бјелетић 
 
Док чека да трећи пут постане мајка, Марија Илић из Врања чека да директор ЈП 
"Нови дом" спроведе судску пресуду и врати је на посао. На одређено време 
запослена је 2016. године, и једна је од отпуштених услед рационализације у 
јавним предузећима. 
Међутим, њен отказ суд је прогласио незаконитим, али директор јој опет уручује отказ и тражи 
ревизију поступка тако да сада трудница Марија Илић, више од годину дана без примања, чека 
да се правна процедура заврши. 
Марија Илић из Врања, мајка двоје деце. Сада је четврти месец њене треће трудноће. 
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"Требало би да буде најлепши период трудноћа у животу жене. Овај је много стреснији, баш 
стреснији", каже Марија. 
То је зато што је по папирима и судским пресудама Марија Илић запослена, али... 
"...Уствари нисам", додаје. 
А плату је последњи пут примила априла 2017. године. У последње две године два пута је 
добила отказ. Након првог, судска пресуда била је да се врати на посао, што је послодавац и 
спровео и опет је добила Уговор о раду. 
"...Због повећаног обима посла. Сутрадан сам добила отказно решење због смањеног обима 
посла", казала је Марија. 
Између уговора о раду и решења о отказу, између рочишта на суду, Марија Илић остала је у 
другом стању. Променило се њено стање, али, каже, не и однос послодавца. 
Послодавац, директор ЈП "Нови дом" међутим, каже да би је сада вратио на посао, али не 
може, јер чека да се цео поступак још једном провери. У току је ревизија пред Врховним 
касационим судом. 
"Само је то зачкољица, ништа друго. Ја бих волео, искрено да вам кажем да то дође у њену 
корист. Ми као предузеће не бисмо имали штету, држава ће да покрива те трошкове...она 
никакву штету нема, она ће добити све личне дохотке на крају", каже Горан Петровић, 
директор ЈП "Нови дом". 
Марија Илић "уштедела" је 14 личних доходака до сада. Штеди и камате, али тренутно ова 
четворочлана породица живи са једном платом њеног супруга. 
"У овој ситуацији највише испашта Марија и моја деца. Ја сам ту да их заштитим колико могу, 
и то је то", каже Миодраг Илић, Маријин супруг. 
"Па не може да се живи нормално од тог другог отказа, више не могу ни да спавам како треба, 
нити да се храним како треба, сваки дан под стресом", нагласила је Марија Илић. 
Поред бројних других неузвесности, у породици Илић једна ствар остаје непромењена – после 
два, сада очекују и трећег дечака. 
 

Панчевачка Азотара отишла у стечај 
 
Привредни суд у Панчеву усвојио је предлог Министарства привреде и отворио 
стечајни поступак за ХИП Азотару ДОО. 
Како је наведено у решењу, стечај је отворен у петак, 14. септембра, због презадужености 
Азотаре, преноси портал 013инфо.рс. 
Стечајни управник Азотаре је Агенција за лиценцирање стечајних управника. 
 Повериоци имају рок од 120 дана да пријаве потраживања према Азотари. 
Привредни суд прво поверилачко рочиште за Азотару заказао је за 22. октобар у 12 часова. 
Тада ће бити изабрана и скупштина поверилаца. 
Рочиште за испитивање потраживања према Азотари заказано је за 18. март 2019. године. 
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