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Закон о стечају годину дана чека на усвајање
Пише: Е. Д.
Иако је још у октобру прошле године радна група за израду измена Закона о стечају завршила
посао и направила пропис који би требало да унапреди једну од најкомпликованијих и
најскупљих правних процедура у Србији, ни после годину дана овај акт није усвојен у
парламенту.
Разлог није познат ни појединим члановима радне групе иако су се сви аутори сложили око
текста.
Према информацијама НАЛЕД-а, тек крајем јула нацрт је послат министарствима на
мишљење, да би средином августа ушао у скупштинску процедуру где се и сада налази и после
два месеца још се није нашао на дневном реду. Тако се даље одлаже решавање судбине 2.079
фирми код којих је активан стечајни поступак и чије је просечно трајање достигло
невероватних четири године и пет месеци (чак трећина траје између пет и осам година).
Проналажење решења неопходно је и због 50.000 запослених у предузећима у стечају и
приватизацији који не примају зараде.
Према оцени Светске банке, Србија је у овој категорији на високом 47. месту међу 189 земаља.
Међутим, велики проблем представљају високи трошкови проласка кроз процедуру и значајно
умањење количине новца који повериоци успеју да наплате на име потраживања које су имали
према фирми у стечају.
Светска банка проценила је да повериоци на судске таксе и друге намете у поступку потроше
чак 20 одсто средстава које им фирма у стечају дугује. Тај трошак у развијеним земљама је тек
на 9,1 одсто, односно двоструко мањи. Такође, повериоци у Србији на крају поступка успеју да
наплате 32,5 одсто потраживања док је у развијеним земљама тај проценат око 73 одсто.
Кључне новине
Кључне новине у Нацрту измена Закона о стечају иду у правцу унапређења ефикасности и
транспарентности поступка, а велики помак очекује се од увођења могућности давања у закуп
стечајног дужника као правног лица чиме се пружа прилика да настави да послује у оквиру
своје делатности и да очува имовину.
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Лончар за “Новости”: Одбранићу државно здравство
Аутор:Биљана Радивојевић
Министар здравља: За три године наш здравствени систем биће најбољи у региону . Развијамо
равномерно све области медицине у читавој Србији
НАЈЛАКШЕ би било да у систем здравства укључимо приватнике. Одавно постоје притисци да
се то уради. Али морамо ствари да поставимо на право место: шта хоћемо - државно или
приватно здравство. Мој циљ је да се одржи и додатно унапреди државно здравство. То је
једини начин да сви, и они који имају новца да плате, и они који немају, могу да се лече. Било
би и брже и лакше да приватизујемо здравство. Вероватно бих, када бисмо то дозволили, био
"министар херој". Али, колико би грађана остало без једног од основних права - на здравствену
заштиту?
У интервјуу, за "Вечерње новости", министар здравља Златибор Лончар, који је био гост наше
редакције, каже да је свестан да ће овакав његов став највише критиковати они који су и
најзаинтересованији да узму "део колача" из здравствене касе са укупно око две милијарде евра
годишње. И поред тога што је та сума мала у односу на то колико кошта лечење, јер се за само
један дан у интензивној нези, са терапијом, потроши 1.000 евра по пацијенту.
* Може ли, онда, наш здравствени систем са свега 250 евра по становнику
годишње, односно око 120 евра када се одбију издаци за плате око 115.000
запослених, да буде бољи?
- Успели смо да зауставимо пропадање здравства. И кренули смо сигурном линијом да га
развијамо. Да се не враћам много у прошлост, али морамо бити свесни да је то тежак посао у
систему који је имао забрану специјализација, што је директно значило да ће у догледно време
остати без стручног кадра. У нултом тренутку смо то почели да исправљамо. За три године
одобрено је више од 4.600 специјализација, али потребно је пет или шест година да се
ишколује специјалиста.
* Када ће се у пуном обиму осетити ефекти мера које се предузимају:
инвестиција у обнову и изградњу болница, набавку нове опреме и кадровско
појачање?
- Овакав систем здравства као бесплатног не постоји скоро нигде осим на Куби. Грађани би тога
били много свеснији када би на изласку од лекара добили фактуру, не рачун да плате, него
само да виде колико нека интервенција реално кошта. Уверен сам да ће наш здравствени
систем, за две до три године, бити најбољи у региону.
* Медицина је све скупља, нови лекови и софистицирана опрема су велика
инвестиција и за богате земље. Да ли ми то можемо да пратимо без увођења
допунског осигурања какво имају, рецимо, Хрватска и Словенија?
- Морамо да подигнемо наше здравство на виши ниво квалитета услуга. Можда би некад, у
будућности, једна од опција била и допунско осигурање, али сада нити је моменат за то, нити се
о томе размишља.
* А да ли је опција другачија организација, да се, рецимо, операције катаракте,
на које се дуго чека, уместо у више од 40 болница раде у неколико
специјализованих центара?
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- Концепт концентрисања одређених интервенција у један, или свега неколико центара, није се
показао добро. Нећемо правити елитистичке центре, хоћемо да равномерно развијамо
здравство у целој Србији. То је за пацијенте комфорније, а и јефтиније. Лакше им је да се лече у
својој средини него да долазе у Београд, да се и они и родбина која их посећује додатно излажу
трошку за пут.
* Ипак, и сами сте увидели да се из унутрашњости многи пацијенти упућују за
Београд, више него што је неопходно?
- Да, нарочито крајем недеље и викендом. Први разлог је људски фактор, ако имате тешког
пацијента морате да га обиђете и суботом и недељом, онда немате викенд и лакше је послати га
за Београд. У неким центрима у унутрашњости немамо довољно обученог кадра, а негде ни сву
потребну опрему. То ћемо решити. Најбољи специјалисти из Београда ићи ће у унутрашњост
где год треба да помогну и обуче кадар, а купићемо и опрему.
* Какву практичну корист могу да очекују пацијенти од најављеног преласка
168 домова здравља у Србији из надлежности локалне самоуправе на
Републику?
- Сада имамо ситуацију да су у истом дворишту болница и дом здравља. Обе установе, како су
оснивачи различити, имају своје немедицинске раднике, који у суштини раде исти посао, и
могли би да га раде за обе установе. Тако би се смањио број немедицинског кадра и могли
бисмо да запослимо више лекара и медицинског особља. Променом надлежности над
домовима здравља решио би се бар делимично и недостатак кадра, јер би, рецимо, гинеколози
из болнице могли да раде у амбуланти у домовима здравља, а лекари са примарног нивоа да
дежурају у болницама. Нема ту никакве политике, промена надлежности је чисто
организациона и практична ствар.

Што власт каже повећање а мисли на враћање плата и пензија
Аутор:Маја Николић
Месецима, недељама, а нарочито последњих дана у току је готово лицитација - када ће и за
колико бити повећане плате и пензије? Истовремено, док власт говори о досад "невиђеном
расту плата и пензија", економски новинари подсећају да није реч о повећању, већ о враћању на
ниво пре новембра 2014.
Још је Александар Вучић био премијер када је најавио да ће плате и пензије до краја године
бити знатно повећане.
"Из нашег угла велико, а из угла нашег народа, никад није довољно. Али, свакако, највеће до
сада", рекао је Александар Вучић, председник Владе, 1. маја 2017.
Верујем да ћемо у наредне три недеље изаћи с коначним одлукама око раста плата и пензија,
рекла је премијерка Ана Брнабић.
Како данас реагују пензионери на обећања која стижу са малих екрана?
"Оно што кажу да ће да нам повећају, прво нека нам врате, а онда нека наставе тамо где смо
стали, а и то не знам баш да л ће бити брзо", каже на то једна пензионерка.
Зашто власт каже повећање, а мисли на враћање?
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Они све приказују као неку своју посебну заслугу и као милост према грађанима Србије, каже
Мијат Лакићевић, уредник Новог магазина.
Чист популизам, кажу и пензионери синдикалци. "Као нека лицитација, неко надгорњавање,
ко ће дати више или ко захтева да се да мање", наводи Михајло Радовић из Удружења
синдиката пензионера Србије (УСПС).
Н1: А је л то близу 10 одсто?
Ана Брнабић: "Нећу разговарати о процентима сада".
Александар Вучић: "Полако, али сигурно све ствари иду на боље, ускоро ћете чути одлуку о
значајном повећању и плата и пензија".
"Ма циљ тога су предстојећи избори у Београду, а ако се не осете сигурно, вероватно и
парламентарни. Да се дају поново неке пензије, за Београђане само, замислите? Ма они су
специјалисти да посвађају народ", истиче Михајло Радовић (УСПС).
"Где је завршио новац од плата и пензија, јер за реформу није"
Српске јавне финансије, оцењује Мијат Лакићевић, нису способне да издрже повећање од 10
одсто, а пита се и где је завршио новац од уштеђених плата и пензија? На реформу, тврди није,
јер су највеће трошаџије и даље у јавна предузећа.
Н1: Ако ви кажете да није урађено ништа, коју онда статистику користи председник Вучић, он
се не би сложио с вама готово ни у чему од овога што сте рекли?
Лакићевић: "Па добро, председник Вучић се не слаже ни са чим што му не одговара, ово што
говорим, то нисам измислио ја, то говоре најуваженији економисти, и страни и домаћи, то
видите кад прочитате све те анализе. Шта овде код нас расте? Расте БДП, али много мање него
у другим земљама".
"Тешко живим много, имам тамо неку кућу, пао ми кров, а они ми опорезују то и то плаћам,
немам за леба. Бежи, непоштено све... Али бољег немамо, шта да радимо", прича једна
пензионерка.
Н1: Од Вучића?
Пензионерка: Па да.

Љајић: Повећање зарађено, да се пружимо колико смо дуги
Аутор:Стефан Станковић

Министар трговине, туризма и телекоминикација Расим Љајић каже да се на Влади често
разговара о платама и пензијама и да је сигурно да ће повећања бити, али да, како је рекао,
"морамо да се пружимо колико нам је јорган дуг".
Министар Љајић каже да је јако важно да трошомо колико произведемо и имамо.
"Ово повећање је зарађено и мора да има реално покриће, само на тај начин има смисла да
говоирмо о економском оздрављењу. Треба нам читав низ активности да привреду доведемо до
зелене гране", навео је он.
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Синдикат: Стефановић да решава проблеме, а не да нас напада
Извор:Бета
Полицијски синдикат Србије саопштио је да је изненађен критиком коју је министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић изнео на рачун њиховог заједничког протеста са
Војним синдикатом и навео да министар треба да се бави проблемима полицајаца, а не да их
напада преко телевизије.
"Стефановићу не сметају корупција у држави и хаос у МУП Србије, али му смета што је
(председник синдиката Вељко) Мијаиловић на протесту носио јакну 'вијетнамку'. То управо
показује однос власти према синдикатима, али и грађанима Србије. Док Мијаиловић после 30
година рада у полицији и ратовања за Србију, данас носи 'вијетнамку', дотле министар
Стефановић, који никада у животу није радио већ се 20 година само бави политиком, појављује
искључиво у фирмираним оделима и живи у својој вили на Бежанијској коси. Постављамо зато
питање, ко је ту добитник транзиције, Мијаиловић и полицајци или министар Стефановић?",
наводи се у саопштењу синдиката.
Тај синдикат је рекао да се Стефановићу блиски полицијски синдикати нису побунили када је
био планиран отказ за 1.500 припадника полиције, али да се баве синдикалним протестима, јер
показују какав хаос влада у том министарству.
"Полицијски синдикат Србије је уредно пријавио протест у суботу, који је прошао по
највишим светским стандардима, што су потврдили и наши гости из Европе и Русије.
Министар Стефановић уместо да зове представнике синдиката да се решавају проблеми
запослених, гостује по телевизијама и критикује полицајце, поготово председника синдиката
Вељка Мијаиловића", додаје се.
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је да на протесту полицајаца и
војника нису упућени конкретни захтеви, нити су дати предлози како да се побољша њихов
положај, већ су само изнете "политичке флоскуле".
"Ја сам очекивао да ће рећи бар једну реч о положају и правима и шта конкретно они предлажу
за полицајце и војнике, а не само политичке флоскуле", рекао је Стефановић.
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