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Сива економија у Србији највећа у Европи
Тањуг
Сива економија у Србији износи нешто више од 30 одсто БДП-а, што је најавише у Европи
и за око шест процената више него у земљама региона
БЕОГРАД - Сива економија у Србији износи нешто више од 30 одсто БДП-а, што је најавише у
Европи и за око шест процената више него у земљама региона, указали су данас учесници
округлог стола "Стоп сивој економији".
Сузбијањем сиве економије повећајвају се порески приходи, али се у нашој земљи сива
економија често меша са пореским дуговима, јер неко предузеће може да пријави своје
обавезе према држави а да их не измирује, указао је професор Економског факултета у
Београду Милојко Арсић.
Према његовим речима, све процене сиве економије су оријентационе и приближне, а чак и у
науређенијим земљама, које имају врхунске истраживаче, процене се разликују за неколико
процентних поена.
Арсић је рекао, да се на основу неких парцијалних индикатора, може закључити да је обим
сиве економије током прошле и ове године код нас повећан, а разлоге за то треба тражити у
продуженој економској кризи, високој незапослености али и у одсуству институционалног
напретка.
"Сива економије представља стратешку игру између државе и пореских обвезника, у којој
држава стално смишља нове стратегије за сузбијање сиве економије, а порески обвезници
нове начине за остваривање сиве економије", рекао је Арсић на округлом столу "Стоп сивој
економији".
Он је подсетио да једну епизоду из 2001. године, када је држава успела за три до четири
месеца да радикално смањи сиву економију у области продаје дуванских производа.
У тој области је у сивој економији проценат био већи од 60 одсто, а за само неколико месеци
смањен је на пет до 10 процената, рекао је Арсић и указао да тај пример показује да се у
кратком року у појединим сегментима значајно може сузбити сива економија.
Државни секретар у Министарству финансија Никола Цхорсовић нагласио је да је наш
институционални капацитет у претходној деценији значајно опао и да смо се, у том смислу,
вратили на позицију из 2005. године, јер морамо да решавамо неке фундаменталне ствари.
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Према његовим речима, питање сиве економије није само питање институционалних
капацитета већ и свести друштва о томе колико је та појава опасна.
Он је указао да утаја пореза даје огромну конкуретну предност која је наиздржива, и додао да
сива економија уништава онај део привреде који уредно плаћа порез.
Према мишљењу Милице Бисић, професорке на Факултету за економију, финансије и
администрацију (ФЕФА), пореска оптерећења нису кључна за сиву економију.
Она је истакла да у нашој земљи не постоји развијена свест о значају пореза, указујући да се
не прихвата да онај ко не може да плати порез је заправо неуспешан.
Бисић је истакла да прошле године у буџет Србије није ушло 20 милијарди динара од акциза на
дуванске прозиводе.
Према мишљењу Милана Стефановића, стручног сарадника за регулаторне реформе у
привреди у УСАИД, сива економија ће се смањивати јер се стање легитимног пословања у
нашој земли повећава.
Према његовом мишљењу то што Србија има више од 30 одсто БДП-а у сивој економији,
указује да је неопходно повећати изградњу институционалног капацитета и побољшати
пословно окружење.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:497691-Vulin-EK-pozitivno-o-Zakonu-o-radu

Вулин: ЕК позитивно о Закону о раду
Тањуг
Министар за рад и социјална питања Александар Вулин изјавио је данас у Бриселу да је
нацрт Закона о раду позитивно оцењен од стране Европске комисије
Министар за рад и социјална питања Александар Вулин изјавио је данас у Бриселу да је нацрт
Закона о раду позитивно оцењен од стране Европске комисије и да је реч о значајном кораку у
европским интеграцијама Србије.
"Могу да са великим задовољством кажем да стручњаци ЕК сматрају да је наш предлог Закона
о раду добар и да су уважене бројне директиве које смо добили од њих", рекао је Вулин
новинарима првог дана скрининга о поглављу 19, које се односи на социјалну политику и
запошљавање.
Он је истакао да је овим предлогом закон Србије у значајној мери хармонизован у односу на
законодавство ЕУ.
"То су ствари које морамо да прихватимо ако желимо чланство у ЕУ", рекао је Вулин
новинарима, додајући да су током израде нацрта уважени национални интереси и неке
специфичности Србије.
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Шефица српског тима за придруживање ЕУ Тања Мишчевић, која је такође учествовала у
данашњем скринингу, рекла је да је поглавље 19 једно од најсложенијих поглавља, због чега
ће се о њему расправљати још два дана.
"Први дан скрининга је прошао јако добро, а тим који предводи државни секретар Ласло
Чикош се показао више негоспреман", изјавила је Мишчевић.
Процес скрининга, којим се утврђује усклађеност домаћих прописа са законодавством ЕУ, је
важан део припрема за отварање сваког од 35 поглавља преговора о придруживању.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475869/VujovicPrve-privatizacije-gotove-do-februara-2015-godine

Вујовић:Прве приватизације готове до фебруара
2015. године
Тањуг
Данас почиње јавна расправа о законима о стечају и приватизацији која ће трајати до 14. јула,
изјавио је министар привреде Душан Вујовић и додао да ће прва група предузећа у
реструктурирању завршити процес приватизације, успешно или стечајем, почетком фебуара
2015. године.
Вујовић: Прве приватизације готове до фебруара 2015. године
Вујовић је на 14. Економском самиту, чији је Тањуг Биз медијски покровитељ, прецизирао да
ће одмах по завршетку јавне расправе ови закони бити упућени Влади Србије, а коначни
предлози закона који ће, како каже, укључити све промедбе и сугестије из јавне расправе,
иду у парламент најкасније око 20. јула.
- Очекујемо доношење закона до краја јула, који ће већ седам дана након тога постати
извршни. Непосредно затим послаћемо позив свим предузећима у реструктурирању да доставе
своје планове - рекао је Вујовић.
Он је навео да ће месец дана након тога бити закључен списак свих планова који ће бити
анализирани, а како је најавио, почетком септембра сукцесивно ће се објављивати предузећа
по квалитету планова или она која имају добру шансу да надју партнере.
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- Предузећима која немају шансу одмах ћемо понудити могућност да се иде са социјалним
програмима и да се траже решења у оквиру закона о стечају, док ће се за она која имају
шансу, радити по закону о приватизацији - истакао је Вујовић.
Вујовић је подвукао да ће од тада, у року од месец дана дати предлог најбољег метода и мере
приватизације.
Министар је рекао да су процене да ће прве групе предузећа завршити тај процес успешно или
стечајем, почетком фебруара 2015. године, а најкасније до 20. фебруара, док ће последња
група завршити тај процес крајем марта, односно почетком априла следеће године.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475867/Zbog-sive-ekonomije-drzava-gubi-30-odsto-BDP

Због сиве економије држава губи 30 одсто БДП
Д. Нишавић
Губитак државе због сиве економије износи 30 одсто бруто домаћег производа, а на тај начин
држава губи новац који би се слио у буџет - упозорио је данас Милојко Арсић, професор
Економског факултета у Београду.
Арсић је на округлом столу "Стоп сивој економији" у организацији "Бизлифе" нагласио да су
разлози за раст сиве економије продужена економска криза, висока незапосленост као и
одсуство институционалног напретка.
Никола Ћорсовић, државни секретар Министарства финансија, указао је да није толико битно
да ли је сива економија 30 или 32 одсто, али како је нагласио то је изузетно велики проценат и
највећи у Европи.
- Сама чињеница да је тај проценат око шест одсто виши од региона, говори о томе колико је
наш институционални капацитет да се боримо са овом појавом опао у претходној деценији рекао је Ћорсовић.
Он је најавио да ће ове недеље бити донет предлог измена и допуна закона о пореском
поступку и администрацији, а чије ће измене омогућити увођење пореских контролора. Тиме
ће осам до десет пута бити повећана контрола пореских обвезника.
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Милица Бисић, професор на Факултету за економију, финансије и администрацију, истакла је
да пореска оптерећења нису кључна за сиву економију, а у Србији још не постоји развијена
свест о значају пореза и не прихвата се чињеница да је онај ко не може да плати порез
неуспешан.
- Прошле године 20 милијарди динара од акциза на дуванске производе није ушло у буџет, а то
су расходи довољни за плате у државној администрацији - указала је Бисић.
Милан Стефановић, стручни сарадник за регулаторне реформе у привреди пројекта УСАИД,
најавио да су у припреми и системски закони о инспекцијском надзору јер ова област у Србији
још није регулисана у потпуности.
Владан Атанасијевић, председник Управног одбора НАЛЕД, указао је да је у Србији ниска
свест о пореском моралу. Он је навео и резултат истраживања према коме 57 одсто
анкетираних не оправдава постојање сиве економије, али и да 69 одсто не жели да пријави
сиву економију.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/476000/Advokati-stupaju-u-strajk-Drzava-ne-sme-da-popusti

Адвокати ступају у штрајк: Држава не сме да
попусти
Штрајк адвоката из Београда прошириће се на целу Србију и трајаће три дана.
Адвокати су и раније обустављали рад да би изнудили боље решење чим им се нешто не би
свидело
Засад је неизвесно како ће се завршити још један дуел ове професије са државом која не
жели да попусти и стави адвокате у повлашћен положај у односу на друге професије. Док
Пореска управа тврди да је просечна пореска основица у овој години повећана за 46 одсто,
адвокати тврде да је њиховим колегама који плаћају паушални порез та обавеза повећана од
50 до чак 300 одсто.
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- Нема никаквог оправдања да држава ове године повећава дажбине паушалцима на име онога
што претпоставља да је њихова зарада. Лично сматрам да је најбоље да сви адвокати воде
пословне књиге и верујем да онда не би било неспоразума - каже Слободан Шошкић,
председник Адвокатске коморе Београда.
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је јуче да не би требало у једној години да неком
скочи порез за 150 одсто, а министар привреде Душан Вујовић је рекао да би требало
размотрити захтеве.
Међутим, индикативне су речи министра Крстића, који је истакао да није добро да адвокати
имају ниже пореске основице од каменорезаца и да би опорезивање требало уредити на начин
који има смисла, а не по томе ко има већи политички лоби.
Др Зоран Ивошевић, професор Правног факултета Универзитета “Унион”, каже да прича о
адвокатском лобију није нова.
- Адвокати су и раније обустављали рад да би изнудили боље решење. Подсећам да је у
ранијем сазиву парламента било неколико адвоката који су имали велики утицај на доношење
аката. Чини ми се да тај лоби сада нема тако јаку снагу као раније - каже професор Ивошевић
за “Блиц”.
Писаће само жалбе и тужбе
“Обустава рада адвоката значи да нећемо ићи на суђења, да нећемо присуствовати истрагама,
односно саслушањима у полицији или тужилаштву, као и да нећемо ићи у посету клијентима
који су у притвору. Поступаћемо само у случајевима где истичу рокови за подношење жалби и
улагања тужби“, каже Ђорђевић.
Извршни директор „Транспарентности Србија“ Немања Ненадић каже да не може да се
изјашњава да ли постоји адвокатски лоби или не.
- Ипак, њихова организовност у адвокатске коморе даје им већу снагу и могућност да се
изборе за оно што желе у односу на друге професије. Због тога ме не чуди што су раније
успевали у својим хтењима. Иначе, не видим начин на који би могла ова ситуација да се
разреши. Јер не постоје резервни адвокати који могу да обаве тај посао - каже Ненадић.
Не постоји никакав адвокатски лоби, тврди Драгољуб Ђорђевић, председник Адвокатске
коморе Србије.
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- Волео бих да ми неко од надлежних објасни како је једна од мојих колегиница прошле
године плаћала порез од 28.000 динара, а сада мора да издвоји 76.000. Иста колегиница је, на
име усклађивања пореске обавезе, добила да плати још 90.000 динара и на то камату од
јануара до сада - каже Ђорђевић.
Министарство правде апеловало је јуче на представнике адвокатуре да са представницима
Министарства финансија пронађу заједничко решење како правосуђе не би трпело негативне
последице које ће се највише одразити на грађане Србије.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Medicinari-cekaju-posao-duze-od-pet-godina.sr.html

Медицинари чекају посао дуже од пет година
Преко рођака и пријатеља до посла долази 37 одсто академаца
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Да дипломираним студентима у Србији често треба „веза” да би се запослили, нажалост, није
непознаница, али је новина да први пут можемо да говоримо о проценту оних који су преко
личних контаката (рођака и пријатеља) дошли до посла – 37 одсто. Ако се томе додају контакти
остварени током стручне праксе на факултету, они стечени на претходном послу, као и помоћ
наставног особља са факултета стиже се до укупног процента од 52 одсто. Преко огласа, на
интернету и у новинама, запослило се тек 20 одсто дипломаца, а код свега девет одсто њих
помогла је државна институција која се тиме и бави – Национална служба за запошљавање.
Прво истраживање о дипломираним студентима у региону, показало је да свршени академци
просечно зарађују 593 евра, као и да „стари” дипломци много чешће траже посао одмах након
завршених студија, запосли се 44 одсто њих, од „болоњаца” који углавном уписују мастер
студије (36 одсто), уместо да почну да раде (само 11 одсто). Студенти који су нашли
запослење, тражили су га у просеку пет месеци, 18 одсто је већ имало посао након
дипломирања, а готово занемарљив број њих покренуо је сопствени бизнис – само три одсто.
Забрињава податак да су најмање плаћени дипломци који образују младе нараштаје, учитељи
и наставници, који у просеку зарађују око 350 евра, као и да у проценту оних који траже посао
дуже од пет година највише има студената бионаука и медицинских наука (око 20 одсто од
укупног броја дуготрајно незапослених). Тиме је и ова статистика потврдила суморне приче о
великом исељавању младих лекара, пре свега, у Немачку. Када се укрсте подаци,
најперспективније изгледају студије информатике и рачунарства: чак 80 одсто њих запосли се
одмах после завршетка факултета, они најкраће траже посао, у просеку око три месеца, имају
убедљиво највеће зараде, просечно око 900 евра.
Иначе, истраживање које је под насловом „Евалуација студија и каријерни успех
дипломираних студената у Србији и региону” обављено у оквиру Цонград темпус пројекта,
обухватило је 10.236 академаца који су дипломирали 2006/7. и 2011/12. године. Координатор
пројекта био је немачки Универзитет из Билефелда, а стручну и аналитичку подршку је дао
Центар за образовне политике. На електронску анкету састављену од 125 питања одговарали
су дипломци са универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, приватног Универзитета
Сингидунум, три високе техничке школе струковних студија из Ужица, Ниша и Суботице, као и
три универзитета из региона (Црна Гора, Бањалука и Тузла). Представнике универзитетских
власти, који су говорили јуче на представљању резултата истраживања у Медија центру у
Београду, највише је обрадовао податак да само четири одсто дипломираних студената
обавља занимања за која није потребна академска квалификација.
Професорку др Иванку Поповић, проректорку за науку Универзитета у Београду, обрадовали су
и подаци из дела истраживања у којем су студенти оцењивали квалитет студија и услове
студирања. Највишу просечну оцену добила је сарадња са колегама (4,2), али је високо
оцењена и стручност наставника: просечном оценом од 3,91 на скали од један до пет.
Осврћући се на своје студије академци су најнижу оцену дали практичним садржајима у
оквиру предавања и вежби (просечна оцена 2,59) и употреби савремених приступа настави
(просечна оцена 2,91).
Ј. Чалија
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_hoce_preispitivanje_privatizacije.4.html?news_id=284159
Пословодство Застава ковачнице поднело колективну оставку

Радници хоће преиспитивање приватизације
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Пословодство Застава ковачнице, чији су радници већ девет дана у генералном
штрајку, поднело је јуче колективну оставку. У послеподневном разговору са представницима
три фабричка синдиката (Самостални, УГС „Независност“ и АСНС) директори су изјавили да
под тренутним околностима више не могу да воде фабрику.
У претходном писаном саопштењу, међутим, пословодство је навело да се повлачи, јер
„синдикати не прихватају преговоре“ о радничким захтевима и ситуацији у предузећу.
- Није тачно да ми одбијамо преговоре. Напротив, јесмо за преговоре, али и за наставак
штрајка, јер желимо да спасимо предузеће од ликвидације. Чињеница је, наиме, да нам прети
стечајни поступак, с тим што смо ми, у синдикатима, уколико до тога дође, за радни, а не
ликвидациони стечај, због људи. Ковачница још увек има посла, пре свега за Заставу оружје и
неке иностране компаније, тако да би фабрика, уз добар менаџмент, могла да опстане. Због
тога ћемо наставити да се боримо - каже за наш лист председник огранка УГС „Независност“ у
Ковачници Александар Тодоровић.
Истиче потом да синдикати и радници Ковачнице настављају да траже преиспитивање
приватизације те фабрике. Тим поводом обратили су се министру рада, запошљавања и
социјалне политике Александру Вулину, са којим би требало да се сретну током ове седмице.
Синдикалци Ковачнице кажу да им се јавио и власник, Бугарин Валентин Захаријев, који им је
поручио да он не може да реши ситуацију у фирми, јер нема апсолутну власт у власничком
конзорцијуму. Захаријев је ковачима објаснио да је он власник 40 одсто акција Ковачнице, а
да са двојицом синова који имају 30 одсто капитала, наводно не може да се усагласи у
управном одбору фабрике.
Подсетимо, Застава ковачница је приватизована 2005, када ју је, на аукцији, за око 1,6
милиона евра, купио власник бугарске компаније Интер траск, Валентин Захаријев, иако су за
Ковачницу биле заинтересоване много озбиљније француске и немачке компаније.
Преиспитивање те приватизације већ годинама траже и мали акционари Ковачнице, који су
покренули и судски спор.
Синдикати немају с ким да преговарају
- Већински власник Захаријев под разним изговорима већ одавно одбија да дође у Крагујевац
и Ковачницу, а инспекција рада тражи од обе стране, синдиката и власника, или
пословодства, да се наставе преговори. Не знамо како да испоштујемо налог инспекције, кад
пословодство више немамо, а власник не жели да дође - каже за Данас председник
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Самосталног синдиката у Ковачници Љубиша Цвијовић и додаје да радници немају с киме да
наставе преговоре.

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/alarmantno_stanje_u_decijoj_ustanovi.73.html?news_id=28410
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Самостални синдикат у ПУ „Нада Наумовић“
Алармантно стање у дечијој установи
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - Самостални синдикат у предшколској установи „Нада Наумовић“ у Крагујевцу
саопштио је јуче да зараде запосленима у тој установи касне 45 дана, те да је за ту синдикалну
организацију даље кашњење плата и других принадлежности неприхватљиво, као и
непоштовање термина за њихове исплате.
- Свесни друштвене одговорности због посла који обављају, запослени су се уздржавали од
јавног изношења података, али како се стање не поправља, већ, напротив, погоршава, што
потврђује и податак да је последња зарада запосленима делом исплаћена из средстава
установе, што није уобичајено, говори о алармантности стању у „Нади Наумовић“, наводи се у
саопштењу Синдиката тог колектива.
Синдикалци дечије установе поручују да ће, уколико се не реализује са градском управом
договорена динамика расподеле зараде, која подразумева две исплате месечно, односно још
једну до краја овог месеца, позвати запослене да се боре за своја права. Синдикат и запослени
у „Нади Наумовић“ унапред су јуче затражили разумевање деце и њихових родитеље за
потешкоће које би им нанео њихов евентуални протест.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=06&dd=24&nav_category=12&nav_id=867285

СИНОС: ОЕБС да помогне новинарима
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Синдикат новинара Србије у разговору с представницом ОЕБС истакли су да је
приватизација медија довела до отпуштања великог броја новинара.
Представници Синдиката новинара Србије (СИНОС) данас су, у разговору са шефицом одељења
за медије мисије ОЕБС-а Горданом Јанковић, рекли да је последица приватизације у медијској
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сфери гашење медија, ускраћивање јавности за информације од значаја за локалне средине и
отпуштање великог броја новинара.
Делегација СИНОС-а је указала да је предложени сет медијских закона припреман у
недемократској атмосфери, нетранспарентно, на шта су упозорили и неки од чланова радне
групе који су учествовали у писању тих закона.
Ти закони су, како је објашњено ОЕБС-у, такође у супротности са Уставом Србије, Законом о
локалној самоуправи и Законом о главном граду.
СИНОС захтева да предложени медијски закони буду усаглашени са домаћом регулативом, али
и европском праксом, будући да у земљама ЕУ постоје регионални јавни сервиси, али и
медији чији је оснивач локална самоуправа.
Делегација СИНОС-а позвала је ОЕБС да помогне у успостављању социјалног дијалога у Србији
и указала да је велики проблем што у приватним медијима не постоје синдикати.
"Уколико буде усвојен предложени закон о раду, који је врло неповољан по запослене, тек
зачет синдикализам у медијима биће угашен што ће за последицу имати пораст цензуре, а пре
свега аутоцензуре", наводи се у саопштењу СИНОС-а.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1631390/Tra%C5%BEi+se+re%C5%A1enje+za+%C5%
A1trajka%C4%8De+Jumka.html

Тражи се решење за штрајкаче Јумка
Део радника врањског Јумка штрајкује 5 месеци, тражећи смену руководства и исплату
заосталих зарада. Јуче се руководство компаније састало са представницима синдиката,
али није дошло до конкретног договора, али и једна и друга страна кажу да помака у
решавању проблема има и да ће наставити преговоре.
Штрајк је почео у погонима за машинама. Два пута су блокирали ауто-пут, сада своја права део
радника тражи испред фабрике и управне зграде Јумка. Ту је више пута долазило до
инцидената између радника, руководства и обезбеђења.
"Позвали су приватно обезбеђење и не пуштају нас да уђемо унутра, а ми само хоћемо да
радимо и зарадимо своје плате", објашњава Слађан Митић, председник Самосталног синдиката
у Јумку.
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Радници траже смену руководства, исплату зарада, социјални програм и оверу здравствених
књижица. Они тврде да послодавац пне поштује закон о раду и да им прети отказима. "Неће да
разговарају са нама", каже један од штрајкача, "Тражили смо преговоре, али од тога нема
ништа."
Синдикати тврде да је у штрајку 760 радника. Руководство Јумка каже да ради 1.020 радника у
припреми, конфекцији и погонима у околним местима. Њима су, према речима в.д. директора
Горана Ђорђевића, прошле седмице исплаћене зараде за мај.
"Од 13. јуна радимо и посла има толико да не можемо све да постигнемо", каже један од оних
који раде, "апелујемо на штрајкаче да крену да раде, јер је то једини спас Јумка."
Након разговора са самосталним синдикатима и АСНС, и руководство Јумка позива раднике да
прекину штрајк, предлаже да им заостале плате исплати у више месечних рата.
"Синдикати ће тражити помоћ државе и Министарства привреде како би проблеми у Јумку што
пре били решени", рекла је председница АСНС Ранка Савић. Она тврди да је руководство
компаније противзаконито запослило 300 радника, док су штрајкачи у легалном штрајку.
Део радника Јумка и даље није на својим радним местима. Штрајковаће, кажу, до испуњења
захтева.
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Сремска Митровица: Радници
"Хидрограђевинара" осам месеци без плате
Радници "Хидрограђевинара" ступили су у у генерални штрајк још 9. јуна, али још увек није
решено питање њихових осам заосталих зарада.
Председник синдиката "Хидрограђевинара" Ранко Соларевић рекао је да ће радници поднети
тужбу против надлежног предузећа "Боровица", уколико им се не исплате заостале плате за
октобар, новембар и децембар.
Након исплате ових заостатака, најављује Соларевић, уследиће договор о исплати пет
заосталих плата. - Већински власник предузећа рекао нам је да је сређено да нам се исплати
по пола плате за месец октобар, што је недовољно. Једино решење видимо у тужби, мада
мале су шансе да и након тога постигнемо нешто - рекао је Соларевић.
Ових 77 радника траже и оверавање здравствених књижица, пошто је запосленима у овом
предузећу здравствено осигурање истекло. Чекање на испуњење задатих услова трајаће још
десетак дана, након чега ће бити поднета тужба.
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