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Удар на сиву економију 
С. Булатовић  

Влада усвојила национални програм петогодишње борбе против нелегалног тржишта. 

Надлежни ће пооштрити контроле и санкције. подстицаји запошљавању 

 

СРБИЈА ће наредних пет година озбиљно радити на борби против сиве економије. Влада је 
усвојила Национални програм за њено сузбијање на коме се радило читаве године. Циљ је да 
држава наплати што више пореза и доприноса и тако смањи нелегални увоз, трговину и пре 
свега запошљавање "на црно". Зато ће инспекције појачати контролу, пооштриће се казнене 
мере и ефикасност судова. Припремају се и подстицаји за микро и мала предузећа и 
предузетнике приликом упошљавања нових радника. 

Процене учешћа "сиве" економије у Србији крећу се од 10 до 30 одсто. Истраживање 

Националне алијансе за локални економски развој говори да скоро сваки трећи привредник 

макар нешто плати готовином. Проблем је што свега осам одсто привредника верује да ће онај 

ко је ухваћен у неделу, због њега бити и - кажњен. 

- Борба против сиве економије је изузетно важна. Досад су у фокусу биле уштеде и оне су 

исцрпљене - сматра економиста Иван Николић. - Ако желимо да сачувамо овако добру 

ситуацију у буџету, морамо да радимо на већим приходима. Ту сива економија даје највише 

простора. И Светска банка инсистира на том питању. Не зна се тачно учешће сиве економије, 

али нам је европска статистика признала око 13 до 14 досто БДП. 

У изради Националног програма борбе учествовали су представници пет министарстава, 

привреде, НАЛЕД-а, укупно њих стотину. Управо је на њима највећа одговорност хоће ли 

програм успети. 
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- Проблем је, на пример, увоз и дистрибуција сирове кафе - рекла је Лидија Стојановић из 

Министарства трговине. - Она не прође сва преко царине. У случају алкохолних пића, проблем 

је домаћа ракија која се дистрибуира преко угоститељских објеката. 

Раде Веселиновић, председник Групације трговине ПКС, упозорава да држава не треба да се 

превише ослони на репресивне мере. То може, верује, да има ефекта на велике играче на 

нелегалном тржишту, али треба водити рачуна о људима који тако покушавају да преживе. 

ВРАЋАЈУ ПОРЕЗ 

УПРАВО због фискалних подстицаја Влада је усвојила и нацрте измена низа пореских закона. 

Између осталог, власници микро, малих предузећа и предузетници моћи ће да рачунају на 

повраћај чак 75 одсто пореза и доприноса на доходак за новозапослене. Услов је да упосле 

најмање два нова радника и то у односу на број запослених 31. октобра ове године. На 

подстицаје могу да рачунају до краја 2017. године. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ukida_se_agencija_za_privatizaciju.4.html?news_id=313114 

Укида се Агенција за приватизацију 

Влада усвојила предлог закона о приватизацији којим се предвиђа престанак рада Агенције * 

Све надлежности преузима Министарство привреде 

АУТОР: Љ. Б. 

Београд - - Влада Србије укинула је Агенцију за приватизацију, а сви запослени у њој престаће 
са радом у тренутку када Скупштина усвоји предлог закона о приватизацији који се већ налази 
пред посланицима. Све то би могло да се деси већ за две недеље, односно до краја године, а 
све надлежности и обавезе које је Агенција до сада имала прећи ће у руке Министарства 
привреде. 
Према овом предлогу Закона, који је Влада усвојила у четвртак, наводи се да Агенција 
престаје са радом даном почетка примене овог закона. 
„Даном почетка примене овог закона министарство надлежно за послове привреде преузима 
од АП права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву, који су у функцији 
обављања послова утврђених овим законом, као и запослене распоређене на пословима 
приватизације, тржишта капитала и контроле извршења уговорних обавеза“, истиче се између 
осталог у закону. 
Запосленима који не буду преузети, како се наводи у закону, престаје радни однос даном 
престанка рада Агенције, уз исплату отпремнине у складу са законом којим је уређено 
смањење броја запослених у јавном сектору. 
Поступци приватизације започети до дана почетка примене овог закона, наставиће се по 
одредбама овог закона, а изузетно од рока за приватизацију друштвеног капитала, тачније до 
31. децембра ове године моћи ће да се наставе започети поступци јавног прикупљања понуда 
са јавним надметањем за које је јавни позив објављен до дана ступања на снагу овог закона. 
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Поступци одлучивања по приговорима и жалбама по којима министарство надлежно за послове 
привреде није одлучило до дана почетка примене овог закона, окончаће се по одредбама овог 
закона. Осим тога, заложно право које је АП имала на капиталу који је био предмет продаје, 
преноси се на Министарство привреде, а надлежни орган је дужан да по службеној дужности 
то право региструје. Средства планирана буџетом за 2016. такође се преусмеравају на 
надлежно Министарство. 
Иначе, ова Агенција основана је 2001, према закону који је прописивао обавезну приватизацију 
друштвених предузећа, а после више "продужетака" рок да се тај посао оконча утврђен је 
најкасније до 31. децембра 2015. Припреме за гашење почеле су раније, пре око два месеца, 
када је око 800 стечајева које је водила АП прешло у Агенцију за лиценцирање стечајних 
управника. Тиме је посао у АП значајно смањен, а када се томе дода потреба рационализације 
државне управе и фискалне консолидације, убрзање поступака у приватизацији, наводи се у 
образложењу овог закона, било је неопходно да Министарство привреде преузме надлежности 
АП. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svaki_cetvrti_radnik_nije_prijavljen.4.html?news_id=313111 

Више од половине привредника незадовољно резултатима Владе у сузбијању сиве зоне 

Сваки четврти радник није пријављен 

Привредници верују да свака трећа фирма ради 
у сивој зони 
АУТОР: Г. В. 

Београд - - Година за нама делимично је испунила очекивања привреде у погледу сузбијања 

сиве економије, показују резултати новог истраживања ставова привреде о сивој економији 

које је јуче на седници одбора Удружења за трговину Привредне коморе Србије представио 

НАЛЕД. 
Истраживање потврђује тренд раста поверења у рад инспекцијских органа, али и на чињеницу 
да ће држава, барем у почетку, морати да се ослони на сопствене снаге и у потпуности 
примени усвојени Програм за сузбијање сиве економије, јер скоро половина привредника (њих 
48 одсто) сматра да то није њихов посао, као ни да указују на нелојалну конкуренцију (59 
одсто испитаника не би пријавило фирму у сивој зони). 
- Више од половине испитаника, њих 54 одсто, није задовољно резултатима Владе Србије и 
надлежних институција у смањивању обима сиве зоне. У односу на децембар 2014. године 
повећао се број привредника који примећују да у њиховој делатности постоје предузећа која 
нису регистрована. Они верују да свака трећа фирма послује у сивој зони и да сваки четврти 
радник није пријављен што нелојалној конкуренцији даје предност док њима умањује промет и 
угрожава рад - истакао је Иван Радак, саветник у НАЛЕД-у. 
Он је додао да Влади Србије ипак на руку иде то што у последњих годину дана није изгубила 
подршку привреде, с обзиром на то да чак 58 одсто привредника верује у одлучност извршне 
власти да се избори са сивом зоном. Први корак у системском решавању тог горућег проблема 
домаће економије учињен је крајем новембра, када је Координационо тело Владе Србије 
усвојило Нацрт националног програма за сузбијање сиве економије са акционим планом за 
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2016. и 2017. годину. Подршку Влади у том послу пружили су привредници и инвеститори 
окупљени у НАЛЕД-овом Савезу за фер конкуренцију. 
Радак је истакао да је по оцени привреде, сузбијање сиве економије избило на прво место у 
рангирању корака које би Влада требало да предузме ради побољшања услова пословања, што 
сматра четвртина привредника, док 20 одсто као приоритет издваја смањење пореза и 
доприноса. 
- Привредници су у још једном таласу истраживања показали високу свест о штетности сиве 
економије. Чак 68 одсто анкетираних фирми сматра да пословање у сивој зони није оправдано, 
осам одсто је сагласно са оценом да сива економија угрожава здравље и безбедност 
потрошача, 70 одсто да умањује приходе државе, а 58 одсто препознаје да је реч о 
организованом криминалу - рекао је Радак. 
Истраживање ставова привреде о сивој економији спровела је агенција Ипсос стратеџик 
маркетинг за потребе НАЛЕД-а, уз подршку УСАИД-а, као део двогодишњег Пројекта јачања 
конкурентности Србије. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/olaksice-za-nova-radna-mesta 

Олакшице за нова радна места 
 

Уколико посланици Скупштине Србије прихвате владин предлог Закона о изменама и 
допунама Закона о порезу на доходак грађана, већ од првог дана наредне године биће 
уведене нове 

пореске олакшице  послодавцима приликом запошљавања нових радника, чији је циљ 
отклањање сиве зоне у области запошљавања и њено превођење у легалне токове, али и 
смањење ризика и трошкова пословања у Србији. Послодавцима у Србији  даје се још један 
фискални подстицај како би инвестирали у радна места и запошљавали више лица, а држава 
за узврат очекује 10.000 нових радних места. Наиме, држава кроз измену Закона о порезу на 
доходак грађана   ствара околности за прилив инвестиција, запошљавање и привредни раст 
кроз растерећење привредних субјеката у виду пореских олакшица за запошаљвање. Оцењује 
се да ће повољнији услови привређеивања растерећењем привредних субјеката, односно 
послодаваца који заснују радни однос са новим лицима и повећају број запослених тако што ће 
сами бирати најоптималнију олкашицу за себе, довести до смањења сиве зоне у области 
запошљавања и њено превођење у легалне токове. Другим речима, овим изменама подстиче 
се легално запошљавања и самим тим побољшање положаја лица која су незапослена, 
односно која раде али нису пријављена на обавезно социјално осигурање. 

Очекује се да ће новим мерама државе у виду олакшица за послодавце ефекат за буџет Србије 
бити око 0,5 милијарди динара на сваких 10.000 новозапослених. Наиме, предложене мере 
утицаће на послодавце, који су правна лица и предузетнике који обављају делатност у 
привредном сектору да инвестирају у радна места и запошљавају више лица. Поред тога, овај 
закон ће утицати и на физичка лица која заснују радни однос код послодавца, јер ће им бити 
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омогућено остваривање права из радног односа и по том основу право на пензијско и 
здравствено осигурање, као и право по основу осигурања у случају запослености. 

Држава је водила рачуна да измене овог закона не утичу на џеп пореских обвезника, али ће 
зато допринети смањењу трошкова послодавцима који ће сада моћи да бирају за њих 
најповољнију опцију пореских олакшица. Такође, смањиће се и трошкови привредних субјекта 
по основу пореске обавезе у вези са дневницом за службени пут у иностранство. 

Закон прецизира да би послодавци олакшице за запошљавање нових лица могли да користе по 
основу зарада исплаћених новозапосленом до 31. децембра 2017.године. Послодавац који 
запосли новог радника има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за 
новозапосленог, али под условом да се запослени налази у Централном регистру обавезног 
социјалног осигурања. Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза и то 65 одсто ако је 
засновао радни однос са најмање једним, а највише 10 нових радника, 70 одсто ако има 
најмање 10 и највише 99 новозапослених и 75 одсто ако је засновао однос са најмање 100 
нових радника. Право на ове пореске олакшице нема послодавац који је већ искористио неке 
од  државнних подстицаја за запошљавање. 

Љ. Малешевић 
  

Повољности и за мала и микро предузећа 
Пореске олакшице од Нове године имаће и  власници малих и микро предузећа и то када 
заснују радни однос за најмање два нова лица. Да би добили поврћај од 75 одсто плаћеног 
пореза на зараду морају запослити незапослене са евиденције Националне службе за 
запошљавање. 

Влада Србије утврдила је и предлог измене Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, које морају пратити измене Закона о порезу на доходак грађана, јер садрже све 
оне олакшице које се добијају приликом запошљавања радника из сиве зоне у легалне токове. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zrenjaninski-%E2%80%9Eradijator%E2%80%9D-u-strajku-i-bez-struje 

Зрењанински „Радијатор” у штрајку и без струје 
 

Синдикат металаца Војводине упутио је захтев министру рударства и енергетике 
Александру Антићу да се зрењанинском „Радијатору” хитно укључу струја да би радници 
могли 

на време завршити уговорене извозне послове. 

Како је за „Дневник” објаснио председник Синдиката металаца Војводине Слободан Костић, 
радници „Радијатора” су у штрајку, струју немају недељу дана, а за 22. децембар имају 
заказан суд на којем треба да буде усвојен унапред припремљени план реорганизације, који 
би тој ливници могао донети добро решење. 

– Изгледа да ЕПС има „традицију” да фирмама које треба на суду да потпишу УППР неколико 
дана раније испостави рачун за струју да би он био измирен пре решења проблема – 
објашњава Костић. – Пошто они немају пара за то, искључе им струју. То се догодило и 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zrenjaninski-%E2%80%9Eradijator%E2%80%9D-u-strajku-i-bez-struje
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„Радијатору”, који због искључења струје не може да заврши велике извозне послове. То нам 
је тренутно највећи проблем у Војводини. Писали смо министру енергетике и молили га да се 
струја укључи пре окончања судског поступка. Надамо се да ће нам он изаћи у сусрет и 
укључути струју „Радијатору” да би радници наставили производни програм. 

Иначе, у августу ове године Привредни суд у Зрењанину донео је решење којим се обуставља 
претходни стечајни поступак у „Радијатору” јер је хрватски конзорцијум, већински власник 
„Љеваонице Бјеловар” – повукао свој предлог за покретање стечаја у складу с унапред 
припремљеним планом реорганизације. Уз то, обавестили су и Привредни суд Зрењанин да су 
променили седиште и да сада  зрењанински „Радијатор” послује у Голсворидијевој 28 у 
Београду, општина Врачар. Самим измештањем седишта фирме из Зрењанина у Београд, 
Приведни суд Зрењанин више није надлежан за судбину те ливнице. 

Љ. Малешевић 
  

Дугови и блокада 
Решењем зрењанинског Привредног суда о обустављању претходног стечаја укинуте су и мере 
обезбеђења које су трајале до 15. септембра, када је било заказано рочиште ради разматрања 
и гласања о плану за реорганизацију. Одмах након тога „Радијатор” је остао без струје, а 
радници и без плата, због чега су и штрајковали. Рачун „Радијатора” је непрекидно у блокади 
дуже од 500 дана, за износ од готово 820 милиона динара. Укупан дуг ливнице процењује се на 
2,8 милијарде, а њена имовина на 1,2 милијарду. Понуђени план реорганизације, који је 
предвиђао вишегодишњи предах у измирењу обавеза и банкарских кредита, чинило се, био је 
„сламка спаса” за око 500 ливаца који су ту запослени. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=18&nav_id=1076245 

"Од пара из ПИО фонда и Газела и шверц цигарета" 
Београд -- Удружење синдиката пензионера Србије од председнице Скупштине Србије Маје 
Гојковић тражи да подржи формирање анкетног одбора због малверзација у ПИО фонду. 

ИЗВОР: БЕТА 

Удружење тражи од Гојковићеве да подржи формирање анкетног одбора који би испитао да ли 
је претходних година било противзаконитог трошења средстава ПИО фонда. 

Како се наводи, пензионери траже да се анкетни одбор Скупштине Србије формира са 
задатком да утврди да ли је у протеклих 25 година било ненаменског трошења средстава ПИО 
фонда, да ли је било прекорачења или злоупотреба овлашћења руководилаца тог фонда, као и 
да ли је било елемената организованог криминала. 
  
Додаје се да се тражи да се утврди и тачан попис садашње имовине ПИО фонда, имовине која 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=18&nav_id=1076245
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је отуђена и шта је све финансирано средствима тог фонда, као и да ли се ради и докле се 
стигло са реформом пензионог система. 
  
"УСПС сматра да једино формирањем анкетног одбора у Скупштини може да се сазна истина о 
томе да ли је било злоупотреба у ПИО Фонду", пише у саопштењу.  
 
Наглашава се да постоје основане сумње да је град Београд користио средства ПИО фонда за 
градњу капиталних објеката као што су Сава центар, Газела и други објекти, с тим да та 
средства нису враћена. 
  
"Осим изградње капиталних објеката, постоје индиције да су појединци користили средства за 
куповину цигарета и препродају истих за време бомбардовања, по трафикама широм Србије, 
као и да су узимане отпремнине у износима и до 20.000 тадашњих немачких марака, наводно 
због смањења броја запослених у Фонду ПИО, без права запослења у државној управи, а затим 
се запошљавали, чак и на истим радним местима", додаје се. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/usps-preispitati-rad-pio-fonda_671207.html 

УСПС: Преиспитати рад ПИО фонда 

БЕОГРАД -  

Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) саопштило је данас да од председнице 

Скупштине Србије Маје Гојковић затражило да подржи формирање анкетног одбора који 

би испитао да ли је претходних година било противзаконитог трошења средстава ПИО 

Фонда. 

Како се наводи, пензионери траже да се анкетни одбор Скупштине Србије формира са 

задатком да утврди да ли је у протеклих 25 година било ненаменског трошења средстава ПИО 

Фонда, да ли је било прекорачења или злоупотреба овлашћења руководилаца тог фонда, као и 

да ли је било елемената организованог криминала. 

Додаје се да се тражи да се утврди и тачан попис садашње имовине ПИО фонда, имовине која 

је отуђена и шта је све финансирано средствима тог фонда, као и да ли се ради и докле се 

стигло са реформом пензионог система. 

"УСПС сматра да једино формирањем анкетног одбора у Скупштини може да се сазна права 

истина о томе да ли је било злоупотреба у ПИО Фонду", пише у саопштењу. 

Наглашава се да постоје основане сумње да је град Београд користио средства ПИО фонда за 

градњу капиталних објеката као што су Сава центар, Газела и други објекти, с тим да та 

средства нису враћена. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/usps-preispitati-rad-pio-fonda_671207.html
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"Осим изградње капиталних објеката, постоје индиције да су појединци користили средства за 

куповину цигарета и препродају истих за време бомбардовања, по трафикама широм Србије, 

као и да су узимане отпремнине у износима и до 20.000 тадашњих немачких марака, наводно 

због смањења броја запослених у Фонду ПИО, без права запослења у државној управи, а затим 

се запошљавали, чак и на истим радним местима", додаје се. 

 

 

 


