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Плата "на руке" гуши стандард
С. БУЛАТОВИЋ
Удео сиве економије међу регистрованим фирмама са 21,2 пао на 14,4 одсто бруто друштвеног
производа. Од 100 динара зараде "на црно", 62 динара доноси непријављена плата, а 38
сакривени профит
УДЕО сиве економије међу регистрованим предузећима је током последњих пет година пао за
непуних шест одсто бруто домаћег производа - са 21,2 на 14,4 одсто свега што се у Србији
створи. У статистику, међутим, нису ушла нерегистрована предузећа, којих је око 17 одсто и
која читаво пословање обављају ван легалних токова. Када се и они узму у обзир, процењује се
да је свако треће предузеће укључено у сиву економију.
Ово су резултати истраживања које су за потребе Националне алијансе за локални економски
развој урадили Горана Крстић, професор Економског, и Бранко Радуловић са Правног
факултета. Кључни налази представљени су у уторак у Палати "Србија" на Трећој националној
конференцији посвећеној сивој економији.
- Много је урађено у борби против сиве економије, а ми системски радимо на томе од 2015. рекла је премијерка Ана Брнабић. - У наредне три године започећемо запошљавање нових
инспектора и набавићемо нову опрему. Кренули смо у трансформацију Пореске управе која ће
трајати до 2023, а циљ је да порезници раде свој основни посао.
ФОТО-РОБОТАКО би неко покушао да "наслика" типичну фирму из сиве зоне, то би било
привредно друштво без запослених које има повезана лица. То је први аларм да га посети
пореска инспекција. Предузетници су чешће у нелегалним токовима од привредних друштава.
Да се не троше ресурси на оно што им није основна делатност. Повећали смо неопорезиви део
зараде на 15.000 динара, и од октобра ће почетници у послу бити ослобођени плаћања пореза и
доприноса у прве две године пословања. Рачуница каже да ће то бити помоћ од 250.000 динара
по раднику у том периоду. До јуна ћемо у е-инспектору умрежити четири инспекције, а до краја
године и преостале, како би њихов рад био потпуно транспарентан.
Највећи извор сиве економије је исплата плата на руке, без обрачунатих пореза и доприноса.
Истраживање указује да је од 100 динара зарађених на црно, чак 62 долази од непријављене
плате, а 38 динара је зарађено од непријављеног профита.
- У односу на 2012. учешће сиве економије међу регистрованим предузећима је смањено за око
шест одсто, а та година је била врхунац економске кризе у Србији - истакао је професор Бранко
Радуловић. - Ако је неко предузеће једне године у сивој економији, не значи да ће у њој
учествовати и наредне. И обрнуто, фирма притиснута тешкоћама ће можда прећи у сиве
токове. У поређењу са 2012. видели смо да је тада било 76 одсто предузећа у формалној
економији, а сада их је 82 одсто.
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Успоставити дијалог између младих и привреде
Извор: Танјуг
У Београду је данас одржана конференција "Запошљивост младих у ризику" са које је поручено
да је важно успоставити дијалог између представника младих особа и привреде у Србији.
Како је речено на данашњој конференцији, коју су организовала СОС Дечија села Србија
поводом Међународног дана социјалне правде, важно је да представници младих и привреде
успоставе дијалог о начинима за повећање запошљивости младих особа из социјално и
економски најугроженијих група на територији Београда.
- Центар "Јаки млади" почео је са радом у јануару 2017. и за нешто више од годину дана
пружили смо услуге за више од 200 младих - рекла је менаџерка пројекта "Јаки млади,
одржива социјална инклузија и економска подршка младима у ризику" Александра Грубин.
Начелница одељења за програме запошљавања и предузетништво у Националној служби за
запошљавање (НСЗ) Весна Живковић Костић, представила је актуелне програме за подршку
запошљавању које спроводи НСЗ, као што су субвенције за самозапошљавање, јавни позив за
спровођење јавних радова и субвенције за послодавце за запошљавање теже запошљивих
категорија.
У другом делу конференције, оргнизовани су сусрети послодаваца и младих, у оквиру којих су
млади кроз разговор са представницима компанија говорили о својим потребама и искуствима
кад је у питању тражење и задржавање посла, док су послодавци младима указивали на знања
и вештине који су потребни за проналазак посла и развој каријере.

Закон о сезонским радницима ускоро у скупштинској процедури
Извор: Танјуг
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић најавио је данас да би ове године требало да
буде усвојен Закон о сезонским радницима у пољопривреди.
- Решићемо проблеме запошљавања људи у пољопривреди - рекао је Недимовић на
конференцији "Излаз из сиве економије", у Палати Србија.
Истакао је да је статус сезонца "рак рана", пре свега у воћарству и повртарству и да се припрема
закон, заједно са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који ће
регулисати њихов статус.
Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
Министар је рекао да пољопривреда има потпуно недефинисан статус и када је реч о
пољопривредним газдинствима и да је и ту потребно доношење "целовитог прописа", како би
она могла да се развијају.
Недимовић истиче да је добро што се коначно пољопривреда посматра као део пословног
амбијента, као део привреде, али да је лоше што ту још има доста активности у сивој зони.
Најавио је и да би у првој половини ове године буду усвојене и измене Закона о безбедности
хране.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је рекао да ће
Закон о сезонским радницима у пољопривреди ускоро ући у скупштинску процедуру и да ће
бити врло квалитета.
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Ђорђевић је, говорећи о сивој економији, рекао да ако желимо модернију земљу не треба
ништа да се крије већ да се са тим одмах ухвати у коштац.
Нагласио је да је велики помак направљен са изменама Закона о раду које предвиђају да
радник од првог дана на послу мора да буде пријављен. Према његовим речима, то је у
интересу послодавцима због нелојалне конкуренције, као и радницима због поштовања
њихових права.
Ђорђевић је рекао да су од 1. јануара започете ненајављене и ригорозније контроле и подсетио
да је раније морала да се пријави контрола два дана раније.
- Сада ћемо радити 24 сата дневно, јер се у сивој зони углавном ради ван радног времена. Жеља
нам је да сви који раде нелегално имају стални страх да ће неко да их контролише, а све како би
их натерали да пријаве раднике - истакао је Ђорђевић.

НАЛЕД: Сваки трећи радник ради на црно, послодавци кажњени са
231 милион динара у 2017.
Извор: Танјуг
Обим сиве економије је данас на нижем нивоу него пре пет година, али у Србији свако треће
предузеће и сваки трећи радник и даље раде "на црно".
Ово су подаци студије о сивој економији за 2017. годину Националне алијансе за локални
економски развој (НАЛЕД) која је урађена уз подршку Немачке развојне сарадње.
Да сваки трећи радник у Србији ради "на црно", те да је инспекција рада због утврђених
неправилности током прошле године казнила послодавце у земљи са више од 231 милион
динара, речено је недавно на представљању националне кампање "Реци не раду на црно".
Најчеше раде на црно - конобари
Укупно, речено је тада, сива економија у свим секторима у Србији чини нешто мање од 30
одсто БДП-а државе, а дневно због "сиве зоне" наша земља губи осам милиона евра.
Резултати студије које је данас представио НАЛЕД, кажу да је код регистрованих привредних
субјеката у погледу промета производа и исплате зарада, сива економија смањена са 21,2 одсто
у 2012. на 15,4 одсто БДП у 2017. години.

Како смањити сиву економију
У НАЛЕД-у наводе да се према новом анкетном методу процене, који се, објашњавају, заснива
на подацима о непријављеним зарадама запослених и непријављеном профиту предузећа,
добија приближно исти обим сиве економије од 14,9 одсто БДП-а.
- Побољшање пословног амбијента и макроекономска стабилност, раст регистрованог БДП-а,
опоравак тржишта рада, као и унапређен рад инспекција, оштрија казнена политика и
ефикаснија наплата пореских прихода допринеле су смањењу сиве економије у овом
петогодишњем периоду", пише у студији.
Сива економија је и даље оптерећење за привреду, наводе они и кажу да у поређењу са другим
земљама, где је примењен иновирани анкетни метод, сива економија у Србији (14,9 одсто БДП)
је нижа него у Црној Гори (24,5 одсто) и Летонији (20,3 одсто), а приближна нивоу у Естонији
(15,4 процента) и Литванији (16,5 процената).
- Међутим, учешће нерегистрованих предузећа која нису обухваћена овом проценом је у Србији
знатно веће у односу на балтичке земље. Исплата зараде "на руке" чини највећи део нелојалне
конкуренције - напомињу они.
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Исплата радника на "руке"
У погледу структуре сиве економије, неформална запосленост, односно делимична или
потпуна исплата зарада у готовини, чине знатно већи део сиве економије него непријављени
пословни вишак, односно, профит.
- Од 100 динара сиве економије, приближно 62 динара чине непријављене плате запослених, а
38 динара непријављени профит - показују резултати истраживања.
У протеклој години се 16,9 процената регистрованих привредних субјеката бавило неким
видом сиве економије, у односу на 2012. годину, када је таквих предузећа било 28,4 одсто.
Грађевина уз угоститељство највише упошљава раднике на црно
Више прешло у легалне токове, него што су одустали
Посматрано према облицима неформалног пословања, приближно једна десетина привредних
субјеката (10,8 процената) има неформално запослене, док 6,9 одсто њих обавља плаћања у
готовини, иако су обвезници ПДВ-а.
- С друге стране, по оцени привреде, учешће нерегистрованих предузећа у њиховој делатности
износи 17,2 одсто па се може закључити да скоро свако треће предузеће послује у сивој зони кажу у НАЛЕД-у.
Подаци који су обухватили иста предузећа у 2012. и 2017. години указују да је приближно осам
од десет предузећа која су била у формалном сектору у 2012. години остало у истом статусу пет
година касније, док су два предузећа прешла у сиву зону.
С друге стране, чак осам од десет предузећа која су била у неформалном сектору у 2012. години,
прешло је у формални.
- У апсолутном износу, више предузећа је прешло у формалне токове него што је одустало од
легалног пословања, па је нето резултат позитиван - пише у студији.
Стратегија преживљавања
Интересантан је податак да више од трећине привредника (38 процената) нису ни једном
посетиле надлежне инспекције током прошле године.
НАЛЕД оцењује да је пословање у сивој економији махом везано за "стратегију
преживљавања", а анализа је показала да је вероватноћа да ће се предузећа са губитком наћи у
сивој економији двоструко већа у односу на предузећа која успешно послују.
Унапредење превенције и ефикасније санкције утицале су на смањење сиве економије, оцењује
се у студији и каже се да, очекивања привредних субјеката у погледу вероватноће откривања
нелегалног пословања и перцепција тежине санкције су сада на знацајно вишем нивоу у односу
на период од пре пет година.
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Свако треће предузеће и сваки трећи радник у сивој зони
Аутор: Маријана Авакумовић
Прошле године мимо закона пословало 16,9 процената регистрованих фирми, што је напредак
у односу на 2012. годину када се 28,4 одсто предузећа бавило неким обликом неформалног
пословања

Обим сиве економије је нижи шест процената него пре пет година, али у Србији свако треће
предузеће и сваки трећи радник и даље раде „на црно”.
Ови подаци су представљени на националној конференцији Владе Србије и привреде „Излаз из
сиве економије”.
Дакле, нелегално пословање учествује са 14,9 одсто у бруто друштвеном производу, што указује
да оно и даље оптерећује привреду. Исплата зарада „на руке” чини највећи део нелојалне
конкуренције. Неформална запосленост, односно делимична или потпуна исплата зарада у
готовини, чини знатно већи део сиве економије него непријављени пословни вишак, односно,
профит. Од 100 динара сиве економије, приближно 62 динара чине непријављене плате
запослених, а 38 динара непријављени профит, показују резултати истраживања о сивој
економији у 2017.
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НАЛЕД: Без међусобног поверења државе и привреде
Готово 70 одсто приведника сматра да државни органи нису довољно отворени за сарадњу на
спровођењу реформи док 60 одсто службеника тврди да привреда није заинтересована за
учешће у креирању прописа.
Неадекватна регулатива и међусобно неповерење кључне су препреке за развој дијалога јавног
и приватног сектора у Србији, оцена је истраживања НАЛЕД-а.
Привреда није уверена да држава може да заштити јавни интерес и створи боље услове за
живот док држава није убеђена да компаније могу да делују за опште добро заједнице у којој
послују. Највеће неповерење влада према организацијама цивилног друштва и држава се
намеће као заштитник грађана иако те организације чине управо грађани који удруживањем
желе да остваре своја права.
НАЛЕД је, као асоцијација која окупља сва три сектора друштва, показао кроз реформу
грађевинских дозвола, стратешки приступ сузбијању сиве економије и развој е-управе да се
дијалогом свих заинтересованих страна може доћи до најбољих и одрживих решења. У жељи
да и другим организацијама пренесе “рецепт за успех”, покренут је Пројекат јавно-приватног
дијалога, који финансира Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), а спроводи
НАЛЕД у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике Владе Републике Србије
(РСЈП).
– Циљ нам је да помогнемо мањим пословним удружењима и организацијама цивилног
друштва да стекну нова знања и вештине за планирање и заговарање реформи и да заједно с
представницима Владе раде на унапређењу пословног окружења. Омогућићемо им да накратко
замене улоге како би боље разумели другу страну и да науче како да решења за која се залажу
представе широј јавности – изјавила је директорка тима за регулаторну реформу у НАЛЕД-у
Јелена Бојовић на инфо-дану на којем су удружења и организације из целе Србије позване да се
пријаве за учешће у пројекту.
НАЛЕД и РСЈП ће током три године одабрати шест пословних асоцијација и организација
цивилног друштва (по две годишње) са најбољим реформским идејама, идентификовати ко су
њихови саговорници у јавној управи и међу другим заинтересованим странама и све их
окупити у тематске групе. Ове групе проћи ће кроз интензивни тренинг програм и заједно
радити на реализацији конкретне реформе.
Пројектом је предвиђена и израда водича и методологије за примену јавно-приватног дијалога
у будућности, а намера је да механизми јавно-приватног дијалога буду уграђени у прописе који
регулишу процес припреме и усвајања закона и подзаконских аката.
Дијалог јавног, приватног и цивилног сектора значајно је заступљенији у развијенијим
земљама, а да је Србији преко потребан може се видети и из праксе усвајања закона. Према
подацима НАЛЕД-овог Регулаторног индекса, од 59 закона важних за привреду који су прошли
скупштинску процедуру током 2016. чак 43 је донето по хитном поступку (72%) чиме је битно
нарушена јавност у креирању прописа и умањена предвидивост за привреду. Годинама уназад
највећи број закона буде усвојен у децембру (у просеку више од 30) са роком ступања на снагу
од јануара.
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Протест синдиката пензионера 22. Фебруара
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Удружење синдиката пензионера
Србије најавило је да ће 22. фебруара у 12.05 часова, на Тргу Николе Пашића у Београду,
организовати протест под називом „Ставимо тачку на пљачку пензионера“.
2Пише: Данас Онлине20. фебруара 2018. 17.54
Како наводе, овим протестом желе да обележе две године од предаје иницијативе Уставном
суду Србије за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.
“Протест организујемо пре свега да још једном искажемо своје незадовољство и неслагање са
реформама које су почеле и трају на рачун пензионера. То је још један позив актуелној власти
да се уразуми, да поништи Законе о неусклађивању и смањењу пензија, подржављењу
управљања фондо ПИО и трајном кажњавању пензионера који одлазе у превремену старосну
пензију са 40 година радног стажа. Да на законски начин уреди повраћај неисплаћених пензија
и тако спречи огромне трошкове којима ће се изложити буџет Србије. У току протеста
планирамо протестну шетњу до Председништва и Уставног суда Србије”, наводе у саопштењу.
У кампању „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ се укључило преко 150 000 оштећених
пензионера са циљем да се правним путем изборимо за наша права. На протесту ћемо
представљати и све њих који су пред фондом ПИО, Дражавним правобранилаштвом и
парничним судовима започели поступке заштите својих права.
Захтеви пензионера :
1.Уставни суд Србије да под хитно разматра Иницијативу за оцену уставности Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија из 2016. године, жалбе на Решење о
одбацивању иницијатива за оцену уставности Закона и Уставних жалби на Закон, достављених
од стране 356 грађана у 2014. години.
2.Председник Србије као председник најаче парламентарне странке покрене иницијативу за
укидање Закона и доношење Закона о повраћају неисплаћених делова пензије,
3.Влада Р. Србије Народној скупштини Србије предложи:
3.1.Закон о поништењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија,
3.2.Закон о изменама Закона о ПИО којим би било успостављено редовно усклађивање пензија
због раста цена и БДП, изменили одређени чланови закона тако да у Управном одбору фонда
ПИО, представници пензионера и садашњи запослени имају већину и брисане одредбе којима
се трајно смањује пензија због превременог одласка у старосну пензију са 40 година стажа.

Брнабић: Обим сиве економије нижи него пре пет година
Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је, према резултатима
истраживања које је спровео НАЛЕД, у претходних пет година, када су у питању регистровани
привредни субјекти, смањен обим сиве економије за шест одсто, односно са 21,2 одсто БДП у
2012. на 15,4 одсто у 2017.години.
У сарадњи са привредом, цивилним сектором и многим међународним организацијама
претходних година је системски и много урађено на сузбијању сиве економије, истакла је
Брнабић на Трећој националној конференцији „Излаз из сиве економије“.
Брнабић је рекла да се Влада Србије од 2015. године системски бави борбом против сиве
економије „кроз неколико стубова“, а то су инспекције, Пореска управа, подстицајне мере и
подизање свести и укључивање јавности у ову борбу.
Она је подсетила да је у децембру прошле године усвојен закон који прописује да од јануара
2018. године послодавац прво мора да пријави радника, па да тек онда он може да почне да
ради.
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Током 2017. године почело увођење јединственог информационог система Е-инспектор,
напоменула је Брнабић и навела да би до јуна ове године требало да се умреже прве четири
инспекције, а до средине 2019. године и све остале инспекције.
Брнабић је рекла да ће умрежавањем 42 инспекције рад инспектора у потпуности бити
транспарентан и контролисан и од стране саме привреде.
Према њеним речима, Влада Србије у децембру 2017. године усвојила програм трансформације
Пореске управе, а 2018, 2019 и 2020. године „фокус ће бити на пуној имплементацији овог
програма“.
Она је додала да би до 2023. године Србија требало да има у потпуности ефикасну, модерну
Пореску управу.
Говорећи о подстицајним мерама Брнабић је истакла да се Влада труди „да што мање кажњава
привреду, а да што више подстиче и прави оквир“ у коме привредници имају мотивацију да
послују у легалној зони.
Она је, између осталог, навела да ће од 1. октобра ове године почетници у бизнису у прве две
године пословања бити „потпуно ослобођени“ од плаћања пореза.
Анализа „Сива економија у Србији 2017. године“, коју је спровео НАЛЕД уз подршку Немачке
развојне сарадње, показала је да и даље свако треће предузеће у Србији послује у сивој зони
чему значајно доприносе нерегистроване фирме које чине више од 17 одсто укупног броја
привредних субјеката.
У анализи се наводи да је најдоминантнији облик рада мимо прописа запошљавање без
уговора и исплата зарада на руке, тако да од 100 динара стечених радом у сивој зони, 62 динара
потиче од непријављених плата, а 38 од избегавања евидентирања продаје роба и услуга,
односно профита.
У односу на 2012. годину преполовљен је број фирми које не пријављују запослене са 20,5 одсто
на 10,8 одсто.
Потпредседник Управног одбора НАЛЕД Горан Ковачевић рекао је да се из података добијених
овим истраживањем види да су системске мере, започете 2015. године, дале резултате.
Он је рекао да је истраживање показало да се они који имају фирме лакше опредељују да уђу у
легалне токове и навео да се од десет оних који су били у сивој зони осам одлучило да пређе у
редовно пословање.
Према његовим речима, унапређење инспекцијског надзора у циљу откривања
нерегистрованих фирми мора да буде први приоритет новог акционог плана Националног
програма за сузбијање сиве економије, као и ефикасније сузбијање таквог понашања.
Амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман рекао је да Немачка снажно подржава Србију на
њеном путу ка Европској унији, али је навео да Србија мора да испуни утврђене критеријуме.
Он је рекао да је Немачка од 2000. године обезбедила 1,8 милијарди евра за развојну помоћ и
реформе у Србији.
Дитман је истакао да је на том путу важна владавина права и додао да су у тој области урађене
важне реформе, али преостаје још доста тога да се уради.
„У свему томе велику улогу игра борба против сиве економије“, истакао је Дитман.
Немачка, додао је, сарађује са Србијом у области владавине права и у сузбијању сиве економије
и као пример навео програме „Реформа јавне управе“ и „Реформа јавних финансија“, који се
реализују уз помоћ ГИЗ.
Према његовим речима, Немачка сарађује са Србијом и када је у питању унапређење
електронске Пореске управе.
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Војни синдикат: Вучић да објасни своју изјаву
Пише: Фонет
Репрезентативни Војни синдикат Србије затражио је данас од председника државе Александра
Вучића да објасни своју изјаву којом је капетана Милана Вукшића назвао барабом, чиме је „дао
себи за право да истовремено буде тужилац, суд и џелат.
У саопштењу Војног синдиката истиче се да Вучићева изјава током гостовања на телевизији
Хепи у понедељак увече може да има само два лица, а прво је да није обавештен о детаљима
догађаја у коме је неосновано ухапшен официр због вербалног сукоба са активистима Српске
напредне странке (СНС).
Ближе истини је, сматра Синдикат, друго лице – да Вучић све зна и да тако „безосећајно и са
намером, уз злоупотребе власти на свим нивоима, свој лични и интерес странке коју заступа,
ставља изнад јавног интереса, закона и пре свега истине, не презајући од тога да линчује и
провлачи кроз блато оне за које зна да нису починили то што им се приписује“.
Таквим понашањем председник Србије је најгрубље прекршио Устав јер директно насиљем
утиче на вољу и слободу мишљења грађана Србије и дао је себи за право да истовремено буде
тужилац, суд и џелат, констатује Војни синдикат Србије.
Вукшић, како се наглашава, иза себе има беспрекорну службу у специјалним јединицама, који
је више пута награђиван и похваљиван, који је извршавао најсложеније задатке чак и у
борбеним условима говори стране језике и има завршене све специјалистичке обуке.
Таквог официра, супруга и родитеља, оца троје деце, који тог дана ни над ким није извршио
насиље, назвати барабом само зато што није симпатизер неке странке издајнички је и
кукавички чин, оценио је Војни синдикат.

Регистар лоших директора добро кренуо па стао
Пише: Љ. Малешевић
На списку највећих пореских дужника у Србији у прошлој години готово да нема нових имена
– на њему су они који су ту били и годину и више раније и који су у међувремену само повећали
дуговања.
Највећи порески дужници, чија је имена Пореска управе Србије објавила на свом сајту,
закључно с дуговима до 31. децембра прошле године, дуговали су десетине милијарди динара.
Пошто је реч о бизнисменима и компанијама које се већ неколико година појављују као
највећи порески дужници, могло се очекивати да се неко од њих нађе у регистру лоших
директора, који се од јуна 2016. године води у Агенцији за привредне регистре. Но, очекивања
се баш и не поклапају с доступним подацима у бази АПР-а јер она једноставно још увек није
заживела у пуном капацитету због којег је установљена.
У електронској бази лоших директора који су својим пословањем уништили предузећа,
преврили партнере или запослене, могу се наћи и власници фирми, чланови надзорних и
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управних одбора. Могу, али то у пракси није тако. Одмах по отварању базе АПР-а било је јасно
да из ње јавност и заинтересовани пословни партнери неће моћи да провере ко је добар
директор, а ко лош. Јер, по Закону о Централној евиденцији привремених ограничења права
лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, односно бази лоших директора, било је
јасно да ће се моћи видети подаци само о оним физичким лицима којима су изречене мере
забране и мере безбедности у судским поступцима. Другим речима, у „регистру лоших
директора” могу се наћи само они којима је суд изрекао меру забране пословања, а у пракси
судови једва годишње изрекну двадесетак таквих мера.
Порез дугује и 389 активних фирми
По подацима Пореске управе Србије, држави за порез дугује 389 активних фирми, које
појединачно дугују од 20 милиона до две милијарде динара. Ђерђ Пап, такође један од бивших
директора у Пореској управи Србије, објашњава да порески дуг без доприноса застарева за пет
година, најкасније десет, и он махом чини петину укупног дуга. Додаје да хоће да верује да нема
оних дужника који намерно чекају да им дуг застари, поготово што сада Пореска управа може у
сваком часу да испостави опомене за неизмирене дугове.
Чим је регистар дисквалификованих директора, чланова надзорних и управних одбора и
других заступника прорадио, у њему се нашло 271 предузеће. Толико је у јуну 2016. године било
уписано у централну евиденцију АПР-а и њиховим директорима привремено су ограничена
права – од пререгистрације фирме, па до располагања новцем, већ у зависности од санкције
због које су се и нашли у том регистру.
Иако се тада очекивало да ће нови регистар привремених ограничења права да се напуни
руководиоцима фирми које крше прописе, већина регистрованих се на том списку није нашла
због судског решења и пресуда, већ због спровођења пореских контрола. Тако се на листи
дисквалификованих нашло стотинак махом пореских прекршилаца па је већ онда било јасно да
ће само од ажурности пореских власти зависити да ли ће се неко предузеће наћи у централној
евиденцији привремених органичења права. Пошто сама Пореска управа није више од годину
и по објавила списак највећих пореских дужника, јасније је зашто многи од лоших директора
нису у њој.
Ваља подсетити и на то да је регистар привремених ограничења руководилаца у старту био
много амбициозније замишљен и да је сада јасно да многе одредбе које нису преживеле јавну
расправу данас добро дођу. Јер, у Нацрту закона било је предвиђено да се у базу уписују и
директори који су фирме намерно гурнули у стечај, као и они који су фирме увели у блокаду
рачуна из које не могу да изађу 120 дана у континуитету. Ни та ставка није увршћена у коначну
верзију закона.
За економисту Љубомира Маyара, Србија не треба да измишља ништа ново, већ само да
примени оно што многе земље одавно примењују, а то значи да се води историја пословних
догодовштина.
– То је важан извор информација за све који запошљавају менаyере. Најпре се провери њихова
биографија – објаснио је професор Маyар. – Код нас се одомаћила масовна пљачка других
фирми. Оснује се предузеће, потом се ували у дуг. Уколико има више фирми, изабере једну на
коју пребацује сав капитал. То би требало и законом третирати као озбиљан преступ.

ЗАРАДЕ У РЕГИОНУ Највеће плате примају Словенци, најмање
Македонци
Извор: Танјуг
САРАЈЕВО: Према последњим званичним статистичким подацима, највеће просечне плате у
региону су у Словенији и Хрватској, а најмање у Македонији и Босни и Херцеговини.
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Подаци из Словеније су показали да је крајем 2017. године просечна нето месечна зарада у тој
земљи порасла на 1.062 евра, што је номинално повећање од 3,1 посто, а реално од 1,7 посто у
односу на 2016. годину.
Прошле године је и у приватном и у јавном сектору Словеније забележен раст просечне
месечне зараде.
Након Словеније следи Хрватска у којој, према најновијим подацима, просечна плата износи
око 835 евра, пише агенција Анадолија.
Следи Црна Гора у којој је, према најновијим подацима Завода за статистику Црне Горе
(Монстат), просечна плата последњег месеца 2017. године износила 512 евра.
После Црне Горе, највиша просечна примања су забележена у Србији где је, како показују
подаци Републичког завода за статистику, просечна нето плата у децембру 2017. године
износила 54.344 динара, односно 459 евра, што је номинално и реално повећање за 14,2 посто у
односу на новембар.
Најниже просечне плате у региону Балкана забележене су у Босни и Херцеговини и
Македонији.
Према подацима Агенције за статистику БиХ, просечна месечна исплаћена нето плата у БиХ у
децембру 2017. године износила је 862 КМ, или 440 евра.
У Македонији је у новембру 2017. године просечна нето месечна зарада била је 377 евра,
пренела је Анадолија.

Н1
Синдикати не полажу наду у мере против сиве економије
Аутор текста:Војислав Стевановић
Обим сиве економије у Србији је смањен, показује анализа Националне алијансе за економски
развој. Али, пословање на црно и даље је значајна појава у Србији. Влада Србије је покренула
акцију "Реци не раду на црно", али у синдикатима сумњају да ће она, као и друге владине мере,
дати резултатате.
Са 21,2 на 15,4 одсто. То је тренд смањења удела сиве економије у српској привреди од 2012. до
прошле године. Али, далеко да је проблем решен.
И даље свако треће предузеће у Србији послује у сивој зони, кажу из НАЛЕД-а.
НАЛЕД: Привреда и држава не верују једна другој
Слога: Кампања "Реци не раду на црно" - фарса и спин власти
У студији НАЛЕД-а наведено је да су запошљавање без уговора и исплата зарада на руке
најдоминантнији облик рада мимо прописа. Од 100 динара стечених радом у сивој зони, 62
динара потичу од непријављивања плата, а 38 динара од избегавања евидентирања продаје
роба и услуга, односно профита.
Утврђено је и да је у односу на 2012. преполовљен број фирми које не пријављују запослене. У
НАЛЕД-у кажу да су побољшању највише допринели бољи услови за пословање, као и бољи
рад инспекција. Ипак, преостали су и проблеми.
"Истакли бисмо да је најмањи помак у реализацији националног програма забележен у домену
санкционисања пословања", навео је Горан Ковачевић из НАЛЕД-а.
Премијерка Ана Брнабић очекује резултат од промене прописа којима послодавац мора да
пријави радника од првог дана посла.
Такође, да се Влада труди "да што мање кажњава привреду, а да што више подстиче амбијент у
коме су привредници мотивисани да послују легално". Од подстицаја, навела је повећање
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неопорезивог дела плате и олакшице за почетак бизниса. Додаје, да ће влада бити опрезна у
вези смањења пореза на доходак.
"Није излазак из сиве зоне био упоред са пореским растерећењима. Видећемо да ли се и
менталитет привреде у том смислу мења, ако видимо да даје резултате, имаћемо веће мере
пореског растерећења", каже премијерка.
Слога: Грађани нису глупи
У синдикатима не полажу много наде у владине мере.
"Истичемо да грађани Србије нису глупи да не знају шта је сива економија и рад на црно. Једно
је едуковати грађане о штети коју наноси сива економија, а друго је институционално их
штитити од бахатих и похлепних послодаваца који им ускраћују права по основу њиховог
рада", наводе из синдиката "Слога".
У синдикату "Независност" кажу да је не занемарују рад инспекција, али и да економска
ситуација радника не иде на руку смањењу сиве економије, те да је једино решење јачање
привреде.
"Свако од нас зна неког послодавца који је свом запосленом рекао - људи или ће од вас четворо
двоје да изгубите посао, или ћете сви примати минималац па ћу нешто дати на руке кад буде
посла... Овде је покушај да се очува какав такав посао постао императив", наводи Зоран
Стојиљковић, председник синдиката "Независност" и професор Факултета политичких наука.
Додаје и да ће будуће тржиште рада и нови облици рада отежати ту борбу.
"Мени се страшно свидела једна реченица. Човек је рекао: Ово је фасцинантно време, да
можеш да ангажујеш неког на десет минута, да га платиш и да га заборавиш", додао је
Стојиљковић.

"Пензионери од лепих речи не могу да живе"
ИЗВОР: БЕТА

Београд -- Синдикат пензионера и Синдикат војних пензионера позвали су грађане да им се 22.
фебруара придруже на протесту који ће организовати у центру Београда.
Планирано је да се протест одржи на Тргу Николе Пашића у Београду, а биће и протестна
шетња до Председништва и Уставног суда.
На конференцији за новинаре председник Удружења синдиката пензионера Србије Михаило
Радовић рекао је новинарима да је циљ протеста да се поништи, како је рекао, неуставни закон
о привременом уређивању начина исплате пензија и да се подсети да је прошло две године од
подношења иницијативе за оцену уставности тог закона Уставном суду Србије.
"Данас смо ишли у Уставни суд да питамо докле је стигла иницијатива и речено нам је да је у
разматрању. А то је трајно несвршени глагол", рекао је Радовић у просторијама Савеза
самосталних синдиката Србије.
Он је додао да пензионери од лепих речи не могу да живе и не могу да чекају 2025. годину да
би имали боље услове живота.
"Зато ћемо се сакупити у четвртак да бисмо довели актуелни режим у ситуацију да разуме
положај пензионера или да оде у историју", рекао је он.
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић рекао је
да они протестом желе да искажу неслагање са реформама које су почеле и завршавају се на
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пензионерима.
"Више од 150.000 оштећених пензионера се прикључило протесту да би се изборили за своја
права", рекао је Тамбурић.
Он је још једном позвао све пензионере и градјане да додју на протест који ће почети у 12.05,
како би јавности у Србији и институцијама послали одредјене поруке.

Синдикати пензионера позвали на протест у четвртак
Аутор: Бета
Синдикат пензионера и Синдикат војних пензионера позвали су данас градјане да им се у
четвртак, 22. фебруара, придруже на протесту који ће организовати на Тргу Николе Пашића у
Београду, као и у протестној шетњи до Председништва и Уставног суда.
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Михаило Радовић рекао је да је циљ
протеста да се "поништи неуставни закон о привременом уредјивању начина исплате пензија и
да се подсети да је прошло две године од подношења иницијативе за оцену уставности тог
закона Уставном суду Србије".
"Данас смо ишли у Уставни суд да питамо докле је стигла иницијатива и речено нам је да је у
разматрању. А то је трајно несвршени глагол", рекао је Радовић. Додао је да пензионери од
лепих речи не могу да живе и не могу да чекају 2025. годину да би имали боље услове живота.
"Зато ћемо се сакупити у четвртак да бисмо довели актуелни режим у ситуацију да разуме
положај пензионера или да оде у историју", навео је Радовић.
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић рекао је
да они протестом желе да искажу неслагање са реформама које су почеле и завршавају се на
пензионерима: "Више од 150.000 оштећених пензионера се прикључило протесту да би се
изборили за своја права".Он је још једном позвао све пензионере и градјане да додју на протест
који ће почети у 12.05, како би јавности у Србији и институцијама послали одредјене поруке.
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