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Број запослених порастао за 6.000
С. БУЛАТОВИЋ
Све мање људи на списку националне службе за запошљавање, забележила званична
статистика. Док су предузећа упослила 11.860 радника, предузетнички сектор је отпустио
5.886
У СРБИЈИ је током године број запослених у предузећима повећан за 11.860 људи.
Истовремено су предузетници смањили "армију" својих запослених за 5.886 радника, па је
званично упослених више за непуних 6.000. Ово откривају последњи подаци о кретању
запослених Републичког завода за статистику за седми месец.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:571719-Zelezara-Visoka-pec-2-nece-obustaviti-rad

Железара: Висока пећ 2 неће обуставити рад
Тањуг
Висока пећ 2 у смедеревској железари неће обуставити рад већ ће се на тој пећи
приступити главном ремонту каупера, као и мањим поправкама у самом погону,
саопштила је Железара
БЕОГРАД - Висока пећ 2 у смедеревској железари неће обуставити рад већ ће се на тој пећи
приступити главном ремонту каупера, као и мањим поправкама у самом погону, саопштила је
данас Железара Смедерево.
Железара је тако демантовала информације које су пренели поједини медији да ће висока пећ
2 обуставити рад због предстојећег ремонта, с обзиром да је 9. октобра пуштена у рад висока
пећ 1.
Како је наведено у саопштењу, у оквиру производног плана Железаре постоје редовне
активности одржавања и у оквиру тих активности прецизиран је процес поправки и ремонта
који треба да се изврше и на високој пећи.
То је уобичајена пракса како у Железари, тако и у осталим компанијама током зимских
месеци.
План који предвиђа ове активности дефинисан је и усвојен пре шест месеци и саставни је део
Бизнис плана за 2015. и 2016. годину, саопштила је Железара.
У Железари Смедерево је у петак упаљена и друга висока пећ, чему је присуствовао и
премијер Александар Вучић.
Пећ, која је иначе носи назив пећ 1, у рад је пуштена после више од четири године од гашења.
У Железари је радила висока пећ 2.
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Пећ број 1 почела је да ради 1971. године, а угашена је први пут 1987. године ради генералног
ремонта, када је почела да ради модернија висока пећ 2, чији је максимални капацитет 95.000
тона месечно.
Висока пећ 1 је поново почела да ради тек 2005. године, да би је бивши власник Железаре,
амерички Ју-Ес-Стил, угасио 2011. године. Када је реч о покретању те пећи, потребно је да
прође 10 до 15 дана до потпуне стабилизације производње након чега се очекује постизање
максималних радних капацитета на том постројењу од 75.000 тона месечно.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:571766-Skupstina-u-sredu-raspravlja-o-kadrovskimodlukama-iz-oblasti-pravosudja

Скупштина у среду расправља о кадровским
одлукама из области правосуђа
Тањуг
Посланици Скупштине Србије завршили су рад, а седницу настављају сутра расправом о
две кадровске одлуке из области правосуђа
Посланици Скупштине Србије завршили су рад, а седницу настављају сутра расправом о две
кадровске одлуке из области правосуђа.
Реч је о предлозима одлука о престанку функције председнику Привредног суда у Чачку и о
избору сдија који се први пут бирају на судијску функцију.
Пошто заврше ту расправу, требало би да пређу на претрес збирне листе кандидата за избор
прве половине чланова Националног просветног савета на период од шест година, као и на
одлуку о разрешењу члана Националног савета за високо образовање.
Данас су завршили обједињени начелни претрес о изменама Закона о безбедности и здрављу
на раду, Предлогу закона о условима за упућивања запослених на привремени рад у
иностранство, као и о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и
извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце.
Посланици већине поручили су данас да су нова законска решења у области рада усмерена ка
побољшању услова у којима раде радници у Србији и њиховој већој заштити, док је опозиција
расправу искористила да укаже на лоше услове рада, тврдећи да су српски радници најлошије
плаћени у свету и Европи.
Посланици разматрају измене Закона о безбедности и здрављу на раду и Предлог закона о
условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство, а ресорни министар
Александар Вулин поручио је да се око 40 одсто смртних повреда на раду у Србији дешава у
предузећима у којима радници раде "на црно".
Новим законским решењима ће, тврди, бити побољшана њихова безбедност, а утицаће и на
смањење сиве економије.
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"У првих девет месеци 2015. године на раду на црно је затечено 10.401 лице, од тога су 6.183
одмах пријављена на основу решења инспекције. Око 40 одсто свих смртних повреда на раду
наступа из рада на црно. Неовучен радник, неопремљен радник, то је несрећа која само чека
да се деси", поручио је Вулин.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/597834/Sertic-Do-kraja-godine-sedam-novih-zakona-za-poboljsanje-poslovnogambijenta

Сертић: До краја године седам нових закона за
побољшање пословног амбијента
Бета
Посланици Скупштине Србије расправљаће наредне недеље о новом Закону о улагањима а
Министарство привреде ће до краја године донети још седам закона који ће побољшати
пословни амбијент, рекао је данас у Зрењанину министар привреде Жељко Сертић.
Како је Сертић навео, Законом о улагањима обезбеђен је једнак третман страних и домаћих
улагача, али су и на ефикасан начин решени односи између републичких и државних органа са
локалном самоуправом.
- Само у том споју можемо направити добар амбијент у коме неће бити лутања за
документацијом и папирологијом и предугог чекања, него ће се знати ко шта одговара и какви
су рокови -рекао је Сертић новинарима на економском форуму у Зрењанину.
Он је рекао и да ће тих седам закона који ће до краја године бити донети, на свеобухватан
начин пословни амбијент у Србији спремити и припремити за будуће догађаје.
- Сви закони које у будућем периоду будемо доносили односиће се, углавном, на стварању
претпоставки да сви који раде и послују у Србији имају поверење и способност да реализују
своје активности, не само у свом аранжману, већ када раде са државним органима, од
републике до локала, да знају да имају добро окружење - навео је Сертић.
Сертић је у Зрењанину отворио Економски форум о условима инвестирања и могућностима
заједничке производње и пласмана робе, који је посвећен сарадњи и улагањима у Србији
иностраних компанија које послују у Румунији као чланице Европског пословног клуба.
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Тај клуб окупља значајне немачке, италијанске, француске, шпанске и румунске компаније,
као и једну америчку компанију.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropska-komisija-Dobri-rezultati-Srbije.sr.html

Европска комисија: Добри резултати Србије
На крају августа дефицит износио 44 милијарде динара, што је троструко ниже него у истом
периоду прошле године

Српска економија полако излази из рецесије. Ова оцена налази се у најновијем кварталном
извештају Европске комисије (ЕК) за потенцијалне и земље кандидате Европске уније. Како се
каже у овој анализи, томе су, осим ниске прошлогодишње базе, највише допринеле и снижене
међународне цене робе и већа спољна тражња.
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Раст се највише види у рударству и производњи електричне енергије, који су били највише
погођени прошлогодишњим мајским поплавама. Забележен је и раст грађевинске индустрије
од 12,6 одсто, док је у пољопривредној производњи забележен пад од 9,4 процента.
„Раст бруто домаћег производа за један одсто у другом тромесечју у односу на исти период
прошле године, повукли су раст извоза и инвестиција”, пише у овом документу.
Истиче се и то да је стопа незапослености пала са 21,2 на 18,5 одсто. „Изненађујуће, у јавом
сектору је број запослених порастао за 32.000, упркос политици забране запошљавања”, пише
у овом извештају. ЕК се, иначе, позива на податке из анкете о радној снази коју објављује
наша званична статистика. У редовним тромесечним анализама о земљама кандидатима, они
најчешће објављују само констатације, без оцена и сугестија.
Напомиње се, међутим, да су због смањених јавних расхода, смањене зараде што је утицало
на пад потрошње у домаћинствима за 1,4 одсто на међугодишњем нивоу.
Када је о монетарној политици реч, истиче се да је инфлација и даље испод циља (од 2,5 до
5,5 одсто), референтна каматна стопа је снижена на пет одсто, а курс динара је стабилан.
„Први пут од марта вредност курса је крајем марта пала испод 120 динара за један евро”.
Када је о буџету реч, наводи се да је до краја августа консолидовани буџетски дефицит,
односно мањак на нивоу целе државе, износио 44 милијарде динара, што је свега 1,1 одсто
очекиваног БДП.
„То је троструко ниже него у истом периоду прошле године и далеко испод планираног
нивоа”, каже се у овом документу.
Приходи су, на међугодишњем нивоу, већи за 6,6 одсто. Томе је у највећој мери допринео
раст прихода од акциза на дуван (19,8), али и увозни ПДВ (9,3 одсто).
У документу се наводи и то да је током летњих месеци кроз Србију прошло 170.000 избеглица
углавном са Блиског истока. Највећи прилив избеглица, како се наводи у извештају ЕК, био је
у августу и септембру. Ово је довело до привременог затварања граница од неколико дана са
Хрватском и Мађарском, констатује се у овом документу.
А. Т.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vulin_od_svih_smrtnih_povreda_40_odsto_je_iz_rada_na_crno.4.html?news_
id=309565

Посланици Скупштине Србије о два законска предлога из области рада

Вулин: Од свих смртних повреда 40 одсто је из
рада на црно
АУТОР: М.Р.М.
У првих девет месеци 2015. године у раду на црно је затечено 10.401 лице, од тога су 6.183
одмах пријављена на основу решења инспекције. Четрдесет одсто свих смртних повреда на
раду наступа из рада на црно. Необучен, неопремљен радник, то је несрећа која само чека да
се деси. Безбедност тих радника биће побољшана усвајањем измена Закона о безбедности и
здрављу на раду. Самим тим овај закон ће утицати и на смањење сиве економије - рекао је
јуче у Скупштини Србије Александар Вулин, министар за рад и запошљавање и додао да је до
сада проблем представљао недостатак превентиве и казнених мера. Навео је и да инспектори
сада раде у две смене, па и ноћу, па је у односу на прошлу годину број излазака на терен
повећан за 16,9 одсто.
Што се тиче Предлога закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у
иностранство и њиховој заштити Вулин је подсетио да је од 1998. године од када је донет
закон до данас велики број радника из Србије одлазио да ради у иностранству. Проблем је,
како је навео, што се не зна колико их је, као ни кроз које тачно процедуре пролазе када оду
тамо.
- Не знамо ни под којим условима одлазе, како изгледају уговори о раду, права и обавезе и
шта се дешава кад пређу границу - казао је Вулин, додајући да је повод за доношење закона
била трагедија која се догодила у Русији прошле године у којој су страдали радници из
Србије.
Посланици скупштинске већине поручили су да су нова законска решења побољшавају услове
рада у Србији, док је опозиција расправу искористила да укаже на лоше радне услове, тврдећи
да су српски радници најлошије плаћени у свету и Европи.
За Јанка Веселиновића, посланика Покрета за преокрет, проблематично је што у закону нема
ниједне одредбе која би узела у обзир физичко и психичко стање радника, будући да раде
прековремено, суботом и недељом, али и нередовни систематски прегледи, који би требало
да доведу до боље превентиве. Демократа Балша Божовић тврди да су радници у Србији на
првом месту у Европи и по смртности од кардиоваскуларних и малигних обољења.
Подршку предложеним актима најавили су посланици СНС, СПС, СПО-ДХШ, СДПС, а сагласни
7

су да ће нова решења допринети већој заштити запослених и њихових основних људских
права, као и побољшању услова у којима се радник налази.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sor-kompanije-sluze-jedino-za-izvlacenje-para

Оф-шор компаније служе једино за извлачење
пара
Европска унија је пре неколико месеци први пут, у оквиру борбе против
мултинационалних компанија које настоје да избегну плаћање пореза у Европи, објавила
листу међународних
пореских рајева. На тој листи Европске комисије укупно је 30 „рајских” територија, а чак 18
повезано је са српским фирмама. Наиме, Европа је одлучила да поведе битку против утајивача
пореза и стане на крај повлашћеним пореским уговорима. Због тога је и однета одлука да се
објави „црна листа” 30 светских дестинација које представљају порески рај. На тој листи ЕУ су
Андора, Лихтенштајн, Гернзи, Монако, Маурицијус, Либерија, Сејшели, Брунеј, Хонконг,
Малдиви, Кукова острва, Науру, Нијуе, Маршалска острва, Вануату, Ангвила, Антигва и
Барбуда, Бахами, Барбадос, Белизе, Бермуди, Британска Девичанска остврва, Кајманска
осртва, Гренада, Монсерат, Панама, Свети Винсент и Грендини, Свети Китс и Невус, Туркос и
Кајкос и Америчка Девичанска острва.
По подацима Агенције за привредне регистра, 333 предузећа у Србији имају осниваче из офшор зона, док две чак имају директоре из пореских рајева, односно с Маурицијуса и из
Лихтенштајна.
Српске компаније највише формираних фирми имају на Кипру, чак 785. На Британским
Девичанским острвима регистровало је фирме 147 овдашњих компанија. Власника српских
фирми у Лихтенштајну има 40, а потом долази Панама с 35, Белизе с 22, Сејшелска острва с
19, Бахами с 12, Маршалска острва с 11 и Сент Винсент и Гренадини с десет оснивача фирми.
Из осталих држава долази тек неколико оснивача. По четири фирме имају власнике из Андоре
и с Кајманских острва, по три из Бурнеја и Гернзија, девет из Хонгконга, шест из Либерије,
пет из Сент Китс-Невиса.
Економиста Милан Ћулибрк објашњава за „Дневник” да је пословање преко оф-шор компанија,
не само у Србији већ и у многим другим државама, легално, додајући да све док буде тако, тај
проблем нећемо моћи да решимо.
– Но, може се поставити питање откуд око 1.000 фирми у Србији има регистрацију у пореском
рају – каже Ћулибрк. – То одмах намеће и питање зашто је то тако и одговор мора бити – због
пореског третмана у Србији, с обзиром на то да су овде, колико год се тврдило да су услови за
инвестоторе добри, порези ипак већи него у оф-шор земљама. Велике компаније настоје да
што више смање пореска издвајања и због тога гледају да се региструју тамо где ће платити
мање порезе.
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Наш саговорник каже да је разумљиво што јавност сумња у „исправност” власника који фирме
региструју у пореским рајевима, а послују овде, јер им искуство из претходних година, али и
чињница да има толико наших фирми на егзотичним острвима, даје право на то.
– Овде се ствара утисак, вероватно на основу онога што је раније било и пракса, да се
власници и фирме које овде послују али порез не плаћају Србији не могу контролисати. Тачно
је да се подаци могу добити укрштањем података о приливу и одливу новца с неких рачуна,
али јасно је да се оф-шор компаније заправо користе практично као проточни бојлери.
Исказују се вештачко високи трошкови и на тај начин се смањује профит у Србији на који се
плаћа порез на добит, а исказују се много већи профити у земљама пореског раја на који се
плаћа мањи порез. Оф-шор компаније службе као средство за трансфер профита из Србије у
те земље, и то је основна сврха и постојања тих компанија код нас. Не верујем да се заправо
те компаније баве озбиљнијим пословама, него пре свега служе за трансфер профита –
закључује Ћулибрк.
Љ. Малешевић
Изнесу три милијарде евра
По последњим подацима, који потичу још из 2011. године, српске фирме чији су власници
регистровани у неком од пореских рајева годишње из Србије изнесу и до три милијарде евра.
Стручњаци тврде да је у питању много већа сума, али да се нико озбиљније није позабавио
рачуницом о томе колико ову државу кошта пословање фирми чија су седишта у неком од
пореских рајева. С друге стране, оф-шор компаније не представљају илегалан начин
пословања па самим тим наши држављани који имају такве фирме нису под сталном
контролом.
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