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У Србији чак 1.400 "рајских" фирми 
Д. ИЛИЋ КРАСИЋ - С. БУЛАТОВИЋ  

Газде које долазе из офшор зона широм света разгранале свој посао и у нашој земљи. 

Стиже нам више новца са ових одредишта него што се тамо одлива, и то да би се 

легализовао 

 
ЗЕМЉЕ у развоју сваке године губе најмање 100 милијарди долара потенцијалних пореских 
прихода због улагача који долазе из "пореских рајева". Ово процењује Одељење за трговину и 
равој Уједињених нација у годишњем извештају о страним директним инвестицијама. Колико 
би српски буџет био богатији да у нашу земљу улажу само газде који не залазе у "офшор", 
нико прецизно не зна. Власници близу 1.400 предузећа у Србији су фирме или људи из земаља 
познатих по повољном пореском систему. А, из најозлоглашенијих пореских рајева, земаља са 
"црне листе" Европске уније, потичу газде око 330 српских предузећа и у њих се у просеку 
годишње одлије око 25 милиона евра. 

Економисти објашњавају да Србија не губи превише пореза због пословања у офшору. 

- Порез на добит предузећа у нашој земљи је 15 одсто и то није превисока стопа - сматра 

Милојко Арсић, професор Економског факултета. - Зато немају превише разлога да избегавају 

опорезивање у Србији. Остале порезе, на рад, доприносе, порез на додату вредност и слично, 

те фирме плаћају у Србији. Највећи део суме од 100 милијарди долара, колика је процена УН, 

губе земље попут Кине и Индије. 

Није само неплаћање пореза на профит разлог бежања у офшор дестинације. Прави посао за 

Управу за спречавање прања новца су трансфери који из пореских рајева стижу у Србију. У 

случају већине офшор земаља, они су већи од сума које власници фирми извлаче напоље. 

Типичан пример прања новца је када тајни власник офшор компаније оснива фирму у Србији и 

на њен рачун уплаћује значајне своте. Новац потом улаже у некретнине, градњу или куповину. 

И тако је већ постао - легалан. 

- Највећи ризици су пренос новца са офшор дестинација, новац који се преноси у виду зајмова, 

разних врста кредитних аранжмана и оснивачког капитала треба да буде предмет појачане 

пажње и у будућем периоду, нарочито када се сумња у стварне власнике компанија 

регистрованих на "рајским" дестинацијама - стоји у годишњем извештају Управе за спречавање 

прања новца. - Посебно треба испратити грађевинске компаније чији су оснивачи офшор 

фирме, јер се сумња да се на овај начин нелегално стечан новац улагао у регуларан сектор. 
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Лане су тако власници фирми из Холандије у Србију уложили 372,7 милиона евра више него 

што су у матичну земљу изнели. Са Девичанских острва, британских, "допутовало" је 9,3 

милиона евра више него што је на њих "послато". Из Хонгконга је уложено скоро четири 

милиона евра више него што је изнето. Одлив новца је већи у Лихтенштајн - за 4,4 милиона 

евра, Кајманска острва 1,5 милиона евра и Белизе 1,2 милиона евра. 

КОЈЕ СУ ОДЛИКЕ 

Основне одлике праве офшор фирме су да не послује у земљи у којој је основана, да не води 

просто књиговодство и да има тајног власника. У појединим државама у Европи, само су 

одређене форме предузећа офшор. Пример је - "партнерство са одговорношћу" у Аустрији, 

Холандији, Швајцарској и Британији. Самом регистрацијом таква предузећа у званичном 

регистру ових држава добијају статус офшор фирме. 

КАКО ИЗВЛАЧЕ 

Управа за спречавање прања новца упозорава на неколико уобичајених начина на које се новац 

извлачи из земље. Један је преплаћивање робе која се увози од офшор компаније. Иако купац 

плаћа веће дажбине држави, исплати му се, јер веће суме износи. На тај начин се понекад 

плаћа и роба која се касније продаје на црно у Србији. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573652-Doprinose-drzava-ne-vraca 

Доприносе држава не враћа 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Уплате за ПИО остају Фонду и онда када осигураник није успео да испуни услове за 

пензију. Са мање од 15 година стажа не може да се очекује ни повраћај новца ни чек 

СВИ они који су уплаћивали или и даље у касу ПИО фонда уплаћују доприносе за пензијско-
инвалидско осигурање краће од 15 година не само да у Србији неће добити пензију, већ им ни 
уплаћени новац никада неће бити враћен. Паре за сваки дан радног стажа мањи од деценије и 
по држава узима за себе, а не постоји ни могућност враћања бар дела новца. 

Како наглашавају у ПИО фонду, пензијски систем Србије заснива се на принципу текућег 

финансирања, односно пензије се исплаћују из текућих доприноса. 

 

- Законом о ПИО је предвиђено да се права из ПИО стичу и остварују зависно од дужине 

улагања и висине основице на коју су плаћени доприноси за ПИО и уз примену начела 

солидарности - објашњавају у фонду. - Наши прописи такође не садрже ни одредбе којима се 

предвиђа могућност повраћаја доприноса. 

 

С друге стране, законом о доприносима за обавезно социјално осигурање предвиђена је 

могућност њиховог повраћаја у случају да је он плаћен на основицу која прелази износ највише 

годишње основице. Такође, у члану 10 закона о пореском поступку и пореској администрацији 
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стоји и да физичко односно правно лице има право на повраћај више уплаћеног или погрешно 

плаћеног пореза и доприноса, односно споредних пореских давања, као и на повраћај пореза и 

доприноса када је то другим законом предвиђено. За повраћај доприноса по поменутим 

законима, међутим, надлежна је Пореска управа. 

 

Српски пензиони систем се разликује од многих других држава и по томе што код нас не 

постоји ни право на социјалну пензију, односно минималну загарантовану за оне без радног 

стажа, или за оне који нису прешли законски лимит од 15 година. У нашем окружењу она 

постоји само у Словенији, где је примају и домаћице. То значи да жене које раде, рецимо, 

осам година, постану мајке и више се не запосле, никада неће добити ни динара од уплаћеног 

новца. 

 

Катарина Станић, дирекор Центра за социјалну политику, објашњава, за "Новости", да је 

условљавање остварења права на пензију неким минималним стажом или износом осигурања 

уобичајено решење и у европским системима. 

- Може се полемисати о висини тог условљавања, али је логично да оно постоји јер би некада 

износ пензије био толико низак да би само административно закомпликовао исплату, а 

суштински не би дао никакво решење тој особи - каже Катарина Станић. 

 

ОТВОРЕНА ПИТАЊА 

Катарина Станић наглашава да је питање и шта је са доприносима неког ко је умро док је још 

увек био осигураник или је тек почео да користи пензију. У нашем систему зато постоји 

породична пензија, иако она у неким системима и не постоји. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573654-Prosecna-plata-u-septembru-43925-dinara-

pala-za-16-odsto 

Просечна плата у септембру 43.925 динара, пала за 

1,6 одсто 
Тањуг  

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру у Србији износи 43.925 

динара и у поређењу са исплаћеном у августу номинално је и релано мања за 1,6 одсто 

БЕОГРАД - Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру у Србији износи 
43.925 динара и у поређењу са исплаћеном у августу номинално је и релано мања за 1,6 одсто, 
саопштио је Републички завод за статитистику Србије. 

Септембарска нето плата је номинално мања за 0,1 одсто а реално за 1,5 одсто у односу на 

просечну нето зараду исплаћену у септембру 2014. године. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573654-Prosecna-plata-u-septembru-43925-dinara-pala-za-16-odsto
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Просечна септембарска бруто зарада износи 60.503 динара, и у односу на август номинално и 

реално је мања за 1,7 одсто, док је за 0,5 номинално мања а реално за 1,9 одсто него у истом 

месецу лани. 

У периоду јануар-септембар 2015. године просечна нето зарада је била номинално мања за 0,4 

и реално за 1,8 одсто у односу на упоредни период прошле године, а просечна бруто плата је 

за девет месеци ове године номинално у паду за 0,7 одсто а реално за 2,1 одсто него у истом 

раздобру 2014. године, наводи се у саопштењу. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:573744-Srbija-godisnje-izgubi-jedan-most 

СИВА ЕКОНОМИЈАСрбија годишње изгуби један мост 
Д. И. К.  

Ниво сиве економије у земљама региона и даље је прилично висок док је у Србији, према 

проценама, за пет одсто виши од просека - речено је на конференцији "Следећа рунда у 

борби против сиве економије" 

НИВО сиве економије у земљама региона и даље је прилично висок док је у Србији, према 
проценама, за пет одсто виши од просека - речено је јуче на регионалној конференцији под 
називом "Следећа рунда у борби против сиве економије" у организацији Америчке привредне 
коморе. 

Министар правде Никола Селаковић поручио је да је у борби против сиве економије неопходна 

предвидивост правног система и уједначена судска пракса и да ће у овој години први пут у 

прекршајним судовима бити наплаћено више од три милијарде динара казни. Према речима 

Јелене Павловић, чланице управног одбора Коморе, сваки проценат смањења сиве економије 

представља стотине милиона евра буџетских прихода или стотине сачуваних радних места, и 

уз то представља сигнал потенцијалним инвеститорима да долазе у државу чији се привредни 

амбијент побољшава. 

Учесници конференције су поручили да су боља координација, ефикасни судски процес и 

регионална сарадња неопходни за трајно решавање проблема сиве економије, због које Србија 

годишње изгуби један мост или ауто-пут од Београда до Чачка, с обзиром на то да буџет губи 

око 300 милиона евра. Председник Одбора за борбу против сиве економије у Америчкој 

привредној комори, Иван Милетић, напоменуо је да су кључне смернице у борби против сиве 

економије појачан рад контролних органа на сузбијању те пошасти, што не сме да буде 

обесхрабрено спорим или изостанком судских епилога. 
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ОФШОР ПЉАЧКА Крвопије исисале 3,9 
милијарди евра из Србије! 

Сузана Лакић  

Београд Фирме које послују у Србији изнеле су прошле године у офшор зоне више од 2,5 

милијарди евра, а у првих осам месеци ове године чак 1,4 милијарде. 

 

Домаће компаније и представништва страних компанија у Србији тако су у 2014. у оф-шор зоне 

трансферисали два “Телекома”, скоро један шпански Реал Мадрид чија се вредност процењује 

на 2,9 милијарди евра, али и 15 мостова преко београдске Аде. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/601353/OFSOR-PLJACKA-Krvopije-isisale-39-milijardi-evra-iz-Srbije
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 Новац које су фирме из Србије за само годину дана изнеле у пореске рајеве једнак је и суми 

која је потреба да се сагради чак хиљаду модерних обданишта. 

 

Према подацима Народне банке Србије, највећи део трансфера био је усмерен ка Холандији 

1,5 милијарди евра. Истовремено је у Луксембург трансферисано 548 милиона евра, док је у 

офшор зону на Девичанским Британским Острвима отишло 47 милиона евра... 

  

На списку земаља у које је одливан новац из Србије су и Швајцарска, Кипар, Кајманска 

Острва, Монако, Маршалска Острва, Панама... Реч је о одливу на основу текућих, капиталних и 

финансијских плаћања, прецизирали су у НБС за “Блиц”. 

 

Оф-шор компаније јесу легалан начин пословања, али и мого јефтинији и лакши него што је то 

у земљама које не слове за пореске рајеве. 

 

- Оне вам могу помоћи да легално избегнете порезе, финансијске контроле и друге препреке у 

пословању. Можете подизати новац, трансферисати га по вољи на рачуне других правних и 

физичких лица, куповати предузећа и трговати робом. Мотив за оснивање оваквих компанија 

може да буде и прикривање правог власника. Такође, власник фирме из офшор зона при 

њеној продаји не плаћа порез на капиталну добит. Ако књижи профит у офшор зони власник 

тамо може да исплати и дивиденду и поново избегне опорезивање у Србији. Колико због тога 

годишње губи српски буџет готово да је немогуће проценити, али не грешим уколико кажем 

много - оценио је наш извор. 

 

 У Србији послује више од 1.000 предузећа чији су оснивачи из најпознатијих оф-шор зона. 

Међутим, Кипар више није најпожељнија офшор зона због уласка у ЕУ. 

 

- Сада и тамо фирме морају да плаћају порез на добит. Већина власника офшор фирми зато 

фирме оснива у другим земљама, и то све чешће у Холандији где је порез на добит пет одсто - 

каже наш саговорник. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/601337/Kupac-paracinske-staklare-ispunio-obaveze 

Купац параћинске стакларе испунио обавезе 

Тањуг  

Бугарски конзорцијум који је купио Српску фабрику стакла у Параћину испунио је уговорене 

обавезе и тиме званично постао власник ове стакларе, саопштено је данас из Министарства 

привреде Србије. 

У саопштењу се наводи да је данас донесено рјешење о преносу акција Стакларе на купца 

капитала фабрике. Стаклара у Параћину је, према писању београдских медија, имала 

милионски дуг за струју и пријетило јој је искључење струје. 

Стаклара је продата на тендеру у новембру 2006. године конзорцијуму, који чине фирме "Глас 

индустри" и "Рубин", те гарант Корпоративно комерцијална банка. 

  

Купац параћинске фабрике обавезао се да откупи акције и потраживања од "Србијагаса" у 

износу од 35 милиона евра, да инвестира најмање 22 милиона евра и преузиме обавезе према 

банкама и комерцијалним повериоцима у вриједности десет милиона евра. 

  

Комисија за контролу извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из 

закључених уговора у поступку приватизације донијела је одлуку о издавању потврде о 

испуњености уговорних обавеза купца капитала сагласно Уговору о продаји друштвеног 

капитала Српске фабрике стакла Параћин, у реструктурисању, методом јавног тендера. 

  

Агенција за приватизацију је обавијестила купца капитала да нема даљих законских и 

уговорних овлашћења и надлежности у смислу обављања послова контроле извршења уговора. 

  

Решење о преносу сопствених акција субјекта приватизације на купца капитала донесено је 

данас и биће достављено купцу, субјекту приватизације и надлежном регистру, наводи се у 

саопштењу 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/601335/Srbiji-potrebna-pravna-predvidivost-u-borti-protiv-sive-ekonomije 

Србији потребна правна предвидивост у борти 
против сиве економије 

Бета  

Србији је потребна јасна предвидивост правног система, због чега је неопходна уједначена 

судска пракса, изјавио је данас министар правде Никола Селаковић. 

Он је на Регионалној конференцији Америчке привредне коморе "Следећа рунда у борби 

против сиве економије", казао да је неуједначена судска пракса у Србији делом последица 

постојања четири Апелациона суда. 

  

- Ми нисмо заговорници да се они укину, али треба нам један суд са седиштем у Београди и са 

три одељена у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. То је права мера рационализације којој треба 

да тежимо - казао је Селаковић. 

  

Према његовим речима, Србија има шансу да створи добар и 

ефикасан правни систем који ће бити у служби свих грађана и 

привреде и који ће у њега имати поверење, што је, како је нагласио 

и циљ реформи које се спроводе. 

  

Селаковић је подсетио да је ове године почела примена Закона о 

решавању спорова посередовањем и да је то пракса која се у САД 

примењује у 90 одсто случајева, а чиљи је циљ ослобађање од скупог судског процеса, јер 

одлука у посредовању има снагу извршне судске пресуде. 

  

Он је додао и да ће ове године у прекршајним судовима бити наплаћено више од три 

милијарде динара казни, што је рекорд. 

  

Према његовим речима, ради се и на закону о пореклу имовине, који је био најављиван за 

септембар, али још није донет због његове сложености. 

  

- Нужна је и додатна едукација носиоца правосудних функција за кривична дела против 

привреде, јер се често у споровима догађа да адвокатски тимови окривљених буду много боље 

припремљени од тужилаца и судија. Неопходно је стално усавршавање - казао је Селаковић. 

Селаковић: "У 

прекршајним 

судовима бити 

наплаћено више од 

три милијарде динара 

казни, што је рекорд" 
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Чланица Управног одбора Америчке привредне коморе у Србији Јелена Павловић казала је да 

је у борби против сиве економије која је у земљама у региону веома висока, а у Србији чак и 

пет одсто већа у просека, веома важна предвидивост правног система 

  

Начелник Службе за сузбијање криминала у Управи 

криминалистичке полиције Златко Пантелић казао је је да је од 

почетка ове године у Србији одузето око 188 милиона динара све 

врсте акцизне робе, као и да је поднето 527 кривичних пријава. 

  

Према његовим речима у борби против сиве еконоимије сви треба 

заједно да раде, нагласивши да је неопходно што пре наћи решење 

за проблем складиштеног одузетог дувана, јер су процедуре за његово уништавање веома 

сложене. 

  

Представник Управе царина Зоран Кркељић, казао је да је у борби против шверцера, који се 

стално усавршавају, најважнија ствар техника и добро обучени људи. 

  

Градски менаџер Горан Весић казао је град Београд има веома добру сарадњу са републиком 

када је реч о инспекцијском надзору, али да добро сарађује и са тужилаштвом и МУП, а 

резултат тога је 19 кривичних пријава које су покренуте, а коих прошле године уопште није 

било. 

  

- Потпуна примена Закона о инспекцијском надзору донеће да борба против нелегалне 

трговине буде ефикаснија. Ми смо једина локална самоуправа на територији Србије која има у 

овом тренутку обустављених десет градилишта - казао је он 

  

На даншањем скупу је речено и да су губици за буџет на годишњем нивоу због сиве економије 

200 до 250 милиона евра. 
 

 

 

 

 

Од почетка године 

одузето око 188 

милиона динара све 

врсте акцизне робе, 

поднето 527 

кривичних пријава 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-javnim-preduzecima-manjak-reformi-visak-gubitaka 

У јавним предузећима мањак реформи, а вишак 
губитака 

Борд директора Међународног монетарног фонда одобрио је Србији другу ревизију 
текућег стенд-бај аражмана „из предострожности”, чиме јој је стављено на располагање 
531,8 милион евра. 

Таква одлука доказ је спремности српске власти да спроведе програм финансијске 
консолидације утврђен аражманом с том финансијском институцијом. 

Међутим, у четвртак, 29. октобра, започиње трећа ревизија споразума с ММФ-ом, трајаће две 
недеље, а у фокусу ће бити јавна предузећа и рационализација броја запослених у јавном 
сектору. Непосредно пре доласка делегације ММФ-а у Београд, премијер Србије Александар 
Вучић позвао је челнике јавних предузећа на ванредни састанак да би им јасно ставио до 
знања да ће до краја године сменити лоше директоре, додајући да од њих очекује више новца 
за републичку касу, да штеде и да не распипају новац на дневнице и службена возила. 

Крајем јуна је истекао рок у којем су предузећа имала обавезу да Агенцији за привредне 
регистре доставе финансијске извештаје о пословању у прошлој години, из којих би се тачно 
видели, између осталог, и губитици или добит јавних предузећа. У Агенцији за привредне 
регистре објашњавају да они имају законски рок до 31. октобра, дакле још ову недељу, да на 
свом сајту објаве појединачне финансијске извештаје предузећа и да су то учинили за 90 одсто 
привредних субјеката, док ће извештаји за преосталих десет одсто бити на интернет-страници 
до утврђеног рока. 

На основу објављених годишњих извештаја предузећа за прошлу годину произлази да су 
српска предузећа 2014. изгубила чак 1,1 милијарду евра, што је четири пута већи минус од 
оног исказаног 2013. године, пошто је губитак свих српских предузећа 2013. износио 300 
милиона евра, а за само годину је учетворостручен. Фирме које су успешно пословале у 2014. 
години зарадиле су 416,8 милијарди динара, док су губиташи остали без 518,6 милијарди 
динара па је самим тим привредна свеукупно изгубила 131,78 милијарду. 

Из Министарства привреде поручују да су увећани губици привреде, исказани у финансијским 
извештајима за прошлу годину, заправо последица обрачунатих негативних курсних разлика у 
ранијем периоду.Податак да су финансијски трошкови предузећа у 2014. години увећани 50 
одсто заправо је показатељ лошег рада и презадужености у периоду од 2007. до 2013.године, 
односно шест година уочи године у којој се морају исказивати – тврде у Министарству 
привреде, додајући да се на основу новог Закона о рачуноводству они 2014. године морају 
исказати збирно. Произлази, по објашњењу Министарства привреде, да због промене 
рачуноводствене методогије касне статистички извештаји привредних субјеката у Србији јер 
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по новом Закону о рачуноводству и правилницима тек од прошле године предузећа имају 
обавезу да курсне разлике прикажу као приход или трошкак. 

Но, ма колико обичном грађанину Србије било нејасно да ли су губици српске привреде заиста 
увећани и шта је на то утицало, колики су они стварно били прошле године, сасвим је сигурно 
да експертима ММФ-а ништа неће промаћи. Они ће, на ревизији која следи, тражити све 
податке – финансијске и статистичке, укалкулисати штету од курсних разлика, поплава и свега 
осталог, „снимити” пословање јавних предузећа и у зависности управо од тих анализа, дати 
своју оцену. Ако се пак заиста покаже да су јавна предузећа, али и сва друга, направила 
губитке због „више силе”, ММФ ће дозволити минимално повећање плата и пензија. 

Љ. Малешевић 
 
  
Нема субвенција 
Прва контрола пословања јавних предузећа у овој години показала је да су планови већине 
само списак лепих жеља јер је оно што су урадили далеко од онога што су планирали и што су 
морали урадити. До почетка наредног месеца директори јавних предузећа треба премијеру да 
доставе податке о томе колико су зарадили током ове године и могу ли у буџет Србије 
уплатити барем исти проценат као лане. 

 
Но, сва је прилика да многи од њих ове године имају још лошије резултате него прошле самим 
тим што више нема државних субвенција којима су запушаване многе „рупе” настале лошим 
пословањем. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpski-radnik-ima-najduzu-radnu-nedelju-najmanju-platu 

Српски радник има најдужу радну недељу, а 
најмању плату 

Министар рада Александар Вулин на питање докле ћемо да рекламирамо Србију као 
земљу јефтине радне снаге одговорио је да ће тако бити све док на тржишту рада радна 
снага не буде скупља. 

Сада тржиште рада није такво, постоји велика диспропорција, велика понуда и мала 
потражња. То је чињеница. Јефтина снага, иако се тиме не хвалимо, може да утиче на 
потенцјалне инвеститоре – рекао је Вулин изражавајући наду да ће у мери у којој се привреда 
буде развијала расти и цена наше радне снаге. 

Тржиште рада је тржиште на коме влада чист закон понуде и потражње. Што је понуда радне 
снаге већа, плате су мање и обрнуто. Послодавци, ако је свуда у свету а не само код нас, 
настоје да добију квалитетну и јефтину радну снагу , јер су мањи трошкови радне снаге једна 
од претпоставки за рентабилно пословање. Они имају своју рачуницу у коју се огромна 
незапосленост и под знаком питања велик квалитет радне снаге у Србији се “добро “ уклапају. 
Једноставно слаба привреда слабо и плаћа радну снагу и то је наша стварност. Да је  привреда 
овде јача  не би у Србији радна снага била једна од најјефтинијих у Европи, а о јачини 
привреде и привредном амбијенту одлуке доноси држава, а не јефтина радна снага. 
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Наиме, према последњој одлуци српске власти цена радног сата је један евро. Колико је то 
мало најбоље илуструје чињеница да је она у Бугарској 3,8, у Румунији 4,6 , Литванији 6,5 
евра. Или , да за исти рад радници у Данској добијају 40,3 евра по сату, Белгији 39,1, 
Шведској 37,4 евра. Европски подаци показују да је цена рада у индустрији прошле године 
била најскупља у Белгији и у просеку је коштала 44,1 евра по сату, затим у Данској 42,1 евра и 
у Шведској 41,8 евра. 

И не само то. Подаци показују и да се у Србији најдуже ради за најмању плату. Тако је 
просечна радна недеља прошле године у Србији била 42,7 евра, а у осталим европским 
државама просечно 40 сати. Поређења ради, запослени са пуним радним временом у Румунији 
прошле године имали су најдужу радну недељу у ЕУ – 41 сат. 

Социолог Срећко Михаиловић, добар познавалац индустријских односа и положаја радника, 
објаснио је за наш лист да је позната чињеница да је овде јефтина радна снага и да су плате 
мале. Међутим, он истиче да је велико питање и колико је наша јефтина радна снага 
квалификована. 

- Велико је питање колико та радна снага може да одговори потребама савремене технологије. 
Бојим се да не, да наша радна снага није толико квалификована и да због велике 
незапослености није у току свих оних технолошких захтева који се данас стављају пред радну 
снагу – оценио је Михаиловић. 

С друге стране, додаје Михаиловић, ми реално и не бисмо могли очекивати стране 
инвеститоре ако би овде била скупа радна снага, јер они иду тамо где могу да зараде и добро 
прерачунавају све трошкове. 

- Међутим, не може се привлачење страних инвестиција заснивати само на јефтиној радној 
снази и њеној обесправљености, а не упитати се шта је с другим условима које држава мора 
испуити да би имала инвеститоре. Шта је с лошом администрацијом, силним бирократским 
препрекама, прописима... Значи, има низ других проблема који одбијају стране инвеститоре и 
они се не могу надоместити тиме што перманентно снижавамо радну снагу и обесправљујемо 
раднике – закључио је Михаиловић. 

Љ. Малешевић  

Нисмо лењивци 
 
Економиста Горан Николић  објашњава да је и то доказ да Срби нису лењивци и да су приче о 
томе да се на Западу много ради, а у Србији ленствује без основа. 
- Служе да се оправдају ниска примања и лош стандард у земљи. Зато не би требало да 
изненађује податак да је радна недеља у Србији међу најдужим у Европи, што је још једна 
потврда да ми никада нисмо били лењ народ. Оно што нама недостаје , да бисмо достигли 
продуктивност и плате развијених земаља, јесу боља технологија, развијеније тржиште, 
освојене продајне позиције у иностранству и бар приближно иста почетна позиција коју имају 
предузећа и фирме развијених држава. Воље за рад имамо, чак и у периодима кризе она нам 
никада није недостајала – оценио је Николић. 
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Синдикати образовања најавили једносатни 
штрајк 

Репрезентативни синдикати образовања Србије: Синдикат образовања Србије, Унија 
синдиката просветних радника Србије, Синдикат радника у просвети Србије и Грански 

Просветари незадовољни обећаним, а неиспуњеним 

синдикат образовања „Независност”, на основу изјашњавања својих чланова на састанку пре 
десетак дана, најавили су могућност да ступе у штрајк упозорења. По свему судећи, пошто рок 
у среду, а тражено од Министарства просвете, науке и техноошког развоја није испуњено, 
штрајк упозерења ће се, како је најављено, и одржати. Запослени који учествују у штрајку 
неће држати први час у преподневној смени и први час у поподневној, наводи се у одлуци та 
четири синдиката запослених у образовању. 

Сви запослени, чланови поменутих синдиката, како је наведено у одлуци, требало би да сутра 
ступе у једночасовни штрајк упозорења, уколико се до тог датума с Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја не постигне споразум о датуму и висини исплате једнократне 
помоћи запосленима у образовању, према тачки 2. Споразума о изласку из штрајка. Такође, 
тражи се споразум о доношењу закона о платама запослених у јавним службама којим би се 
побољшао материјални положај запослених у образовању. 

Овим штрајком, како наводе синдикати, упзорава се Влада Републике Србије да није испунила 
готово ништа од онога што су њена два министра Кори Удовички и Сређан Врбић потписали. 
Реч је о Споразуму о решавању спорних питања која су два сидниката потписала у фебруару, а 
два у априлу. Састоји се од десет тачака. Између осталог, није исплаћена новогодишња помоћ 
за 2015, као ни договорена помоћ у висини једне плате. Иначе, преговори о висни једнократне 
помоћи требало је да отпочну још 1. јуна. По наводима синдиката, министар просвете је на 
више састанака, у међувремену, рекао “да он с новцима нема ништа”. 

Ова четири репрезеантативна синдиката образовања Србије подсећају на то да и поред жеље, 
а и потписаног договора да учествују у изради поменутог кровног Закона, нису имали прилику 
да му допринесу, указујући на то да “када Министарство ради само, имамо ситуацију у којој су 
се правилници о финансирању основних и средњих школа мењали три пута за пет месеци и 
школама су створили огромне проблеме, нанели штету образовном процесу и направили од 
стотине колега просветара технолошке вишкове”. 

В. Црњански 
 Споран Закон о платним разредима 

За синдикате су спорни и Закон о платним разредима - када ће почети да се примењује 
(требало би од 1, јануара 2016.) као и питање да ли ће се примењивати само на просвету, 
здравство, полицију, док ће запослени у јавним пердузећима бити од њега изузети. Очекују се 
и одговори на питање да ли ће стварно бити поваћана издвајања за просвету у предлогу буyета 
за 2016, да ли ће и када бити промењен Закон о основама система образовања и васпитања, с 
акцентом на његове чланове 130 и 131 који се односе на конкурсе и збрињавање технолошких 
вишкова. 
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