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Агенција за приватизацију Косова и Општина Штрпце извршиле су фискализацију
српског предузећа Ски центар Брезовица, па је оно прешло у финансијски и
правни систем Косова и после 22 године почело да функционише у новом систему,
рекао је за РТВ Ким одборник у СО Штрпце Славиша Васиљевић. Да је друштвено
предузеће Брезовица у „функцији и пуној сагласности са правним системом
Косова“ данас је потврдио и косовски премијер Аљбин Курти, а из Општине
Штрпце је нашој редакцији саопштено да је „фискализација била обавезна јер би
рад Ски центра био доведен у питање да до ње није дошло“.

Славиша Васиљевић је казао да је Ски центар Брезовица у власништву Инекс
интерескпорт Београд и Скијалишта Србије стављен под контролу Агенције за
приватизацију Косова крајем 2020. године, те да је именован привремени Управни
одбор, да би се у међувремену у процес укључила и Општина Штрпце, па је почетком ове
године именован нови Управни одбор састављен од српских и албанских чланова.
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Курти: Успех је и активирање друштвеног предузећа Брезовица које је стављено у
функцију у пуној сагласности са правним системом Косова. Пошто се чини да се
фискализација уводи у оквиру закона, формализацијом овог предузећа је отворен пут за
инвестиције за овај веома важан туристички центар за Косо

„Очигледно да тада то није урађено у координацији са Општином Штрпце, односно, тада
је општинска власт ћутала у вези свих тих процеса који су се дешавали. Међутим, сада је
очигледно да је све урађено у координацији са општином, с обзиром да се Далибор
Јевтић огласио. Именован је нови Управни одбор који је под директном контролом
Далибора Јевтића, а све у координацији са косовском Агенцијом за приватизацију“,
рекао је он.

За председника Управног одбора именован је Бојан Савић. Он је за РТВ Ким саопштио
да „тренутно не може да даје изјаве пошто је на путу“, али да ће то „можда урадити
вечерас или сутра“.

Из Прес службе Општине Штрпце за РТВ Ким је потврђено да је Ски центар Брезовица
фискализован „у складу са важећим законским регулативама“.

„Уназад неко време је дошло до акције финансијске полиције као пореских инсититуција
Косова, услед чињенице да није било трагова финансијског пословања Ски центра. То је
за последицу покретање кривичних пријава против одређеног броја запослених у Ски
центру. Фискализацијом рада Ски центра само је урађено оно што је законска обавеза, а
са друге стране спречено довођење у правни ризик запослених у њему“, наведено је у
одговору за РТВ Ким из те локалне самоуправе.

Косовски премијер Аљбин Курти је данас у пратњи министарке економије Артане
Ризваноли и министра финансија, рада и трансфера Хекурана Муратија обишао
Косовску агенцију за приватизацију (КАП) и похвалио је за четири успеха, међу које је
урачунао и „активирање друштвеног предузећа Брезовица“.

„Успех је и активирање друштвеног предузећа Брезовица које је стављено у функцију у
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пуној сагласности са правним системом Косова. Пошто се чини да се фискализација
уводи у оквиру закона, формализацијом овог предузећа је отворен пут за инвестиције за
овај веома важан туристички центар за Косово“, рекао је Курти.

Међутим, одборник Васиљевић је истакао да је ово само почетак трансформације Ски
центра Брезовица.

„Следећа фаза је, а то је најавио и нови градоначелник Штрпца Далибор Јевтић у свом
инаугурационом говору, да се кроз јавно-приватно партнерство трансформише
предузеће, односно да се имовина одузме од првобитних власника, а то су Инекс
интерекспорт из Београда и Скијалишта Србије и да припадне косовској Општини
Штрпце. То је у следећој фази. Оно што је учињено ових дана је да је предузеће ушло у
процес фискализације и да после 22 године функционише у оквиру правног и
финансијског система Косова“, навео је он.

Из Општине Штрпце поручују да је идеја локалне самоуправе да се Ски центар у
потпуности стави под њену надлежност.

Јевтић: Следећа фаза је да се кроз јавно-приватно партнерство трансформише
предузеће, односно да се имовина одузме од првобитних власника, а то су Инекс
интерекспорт из Београда и Скијалишта Србије и да припадне косовској Општини
Штрпце. То је у следећој фази. Оно што је учињено ових дана је да је предузеће ушло у
процес фискализације и да после 22 године функционише у оквиру правног и
финансијског система Косова

„Законски је то могуће, али је потребна политичка воља и подршка. Једино је то начин да
се обезбеди стабилност и омогући будући развој Ски центра кроз јавно-приватно
партнерство. На томе ће се инсистирати. Никакве приватизације или друга решења која
искључују локалну самоуправу неће бити прихваћена“, навели су из локалне самоуправе.
Надлежни су сигурни да Инекс интерекспорт има свој став о Ски центру Брезовица, али
примећују да није на њима да га коментаришу.

„За нас је важно да интереси радника буду у потпуности заштићени, да се уведе ред,
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како у финансијском, тако у сваком другом смислу. Радници су до детаља упознати са
процесом фискализације и чињеницом да ће доприносе примати преко својих банковних
рачуна без икаквих умањења у односу на досадашња примања, напротив. Додатно,
отвориће се и нова радна места за сезонске раднике што је свакако добро“, поручују из
Општине Штрпце.

Међутим, одборник Славиша Васиљевић наглашава да је све урађено на
нетранспарентан начин.

„Вероватно је у супротности са интересима запослених, интересима првобитних
власника, а то су Инекс интерекспорт и Скијалишта Србије. Нетранспарентан је начин,
јер није питана ни Скупштина општине Штрпце, ни друге институције. Урађено је потпуно
кришом, а све оно што није транспарентно, није у интересу грађана Сиринићке Жупе“,
казао је он.

И мештани плаћају улаз у Ски центар

Оно што такође забрињава мештане Сиринићке Жупе је, како Васиљевић каже, наплата
улаза у скијалиште. Наиме, локалцима се, као и свим посетиоцима, у новој ски сезони
наплаћује улаз на Брезовицу.

„’Шар парк’ из Призрена је преузео наплату приликом уласка у Ски центар. Оно што
брине је да ту наплату врши и за мештане Сиринићке Жупе. То је Национални парк из
Призрена који је, након гашења Националног парка из Србије, негде 2015. године
преузео газдовање шумом на територији Сиринићке Жупе. Замислите да плаћате
намет? То је један евро, али то је понижавајуће, да плаћате у свом дворишту. Ми смо
сачували Брезовицу свих ових 20 година и сад морамо да плаћамо улаз у сопствени ски
центар“, рекао је он.

Прес служба Општине Штрце: Радници Ски центра су у више наврата били упозорени од
стране косовских институција, пореске управе и полиције, да рад Ски центар без
фискалних каса аутоматски доводи до акције у којој би радници могли бити приведени и
против којих би се повео кривични поступак, а након претходних акција које су
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спроведене у самом Ски центру. Интерес, како радника, али и локалне самоуправе, није
био да се било ко доводи у опасност и да поново имамо акције специјалних јединица у
Штрпцу.

„У вези саме наплате детаљније информације можете добити од институције која је
врши, а то је Национални парк ’Шар планина’“, поручили су из Општине Штрпце.

„Оно што је Општина Штрпце захтевала од Националног парка је да се локалном
становништву не наплаћује никаква такса, али смо добили одговор да ће се наплата
вршити само за возила у износу од једног евра по возилу, а да се становницима општине
Штрпце неће наплаћивати такса као осталим грађанима (износ 50 евро центи по особи)”.

Општина Штрпце је, наводи се, тражила појашњење због чега се локалном становништву
врши наплата по возилу.

„Речено је да је то наплата за коришћење паркинг простора на самом Ски центру.
Председник општине Штрпце Далибор Јевтић затражио је додатна писмена појашњења,
посебно узимајући у обзир чињеницу да не постоји никакав фискални купон за наплату
која се врши. Са тим у вези, иницирано је неколико састанака, између осталог и са
ресорним министром Љибурном Аљиуом, и јавност ће бити упозната са свим детаљима
везаним за ово питање“.

Из ове локалне самоуправе је поручено да је Национални парк ван надлежности
Општине, иако је на њеној територији, те да „постоје многа отворена питања која
општина решава, како са представницима Националног парка, тако и са осталим
надлежним институцијама“.

Како РТВ Ким сазнаје, Славиша Кузмановић који је обављао дужност директора Ски
центра Брезовица разрешен је те дужности јуна прошле године. Он каже да није
надлежан да даје изјаве по питању Ски центра, јер тренутно обавља дужност
координатора. Потврдио је да је именован Борд (Управни одбор) од стране косовских
власти, али да он није његов члан.
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Ски сезона каснила због фискализације, трке отказиване

Ски сезона на Брезовици је отворена пре неколико дана, 15. јануара. Како кажу у
Општини Штрпце, каснила је због фискализације.

„Радници Ски центра су у више наврата били упозорени од стране косовских
институција, пореске управе и полиције, да рад Ски центар без фискалних каса
аутоматски доводи до акције у којој би радници могли бити приведени и против којих би
се повео кривични поступак, а након претходних акција које су спроведене у самом Ски
центру. Интерес, како радника, али и локалне самоуправе, није био да се било ко доводи
у опасност и да поново имамо акције специјалних јединица у Штрпцу. Мир и стабилност,
заштита интереса грађана Штрпца, као и економски развој су приоритет у раду
председника општине Јевтића и његових сарадника. Појединци који шире
дезинформације и њима узнемирују јавност ће сносити правне последице због таквог
деловања“, наведено је у одговору на питања РТВ Ким који нам је достављен из Прес
службе Општине Штрпце.

Недавно су на Брезовици отказане скијашке трке јер услови на стазама нису по
стандарду за њихову организацију.

Из Општине одговарају да је то питање за „оне који су та такмичења заказивали али и
надлежне у Ски центру“. Ипак, сагласни су са потребом „да се рад, па самим тим и
услови у Ски центру побољшају”. На томе ће се, наводе, „радити у наредном периоду“.

Подсетимо, по преузимању дужности, нови председник општине Далибор Јевтић је
обавио разговор са запосленима у Ски центру Брезовица. Он је тада казао да је Ски
центар „неискоришћени ресурс“, те да је повод за тај разговор био да се нађе начин да
се заштите права запослених. Јевтић је и тада говорио и о потенцијалном решењу по
моделу јавног приватног партнерства.

(Радио КиМ)
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