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Из света стиже пет милијарди евра!  
Аутор:С. Моравчевић 

 

Од почетка године континуирано расту улагања, као и прилив дознака из иностранства, указују 
у Народној банци Србије. Директне стране инвестиције веће за 6,5 одсто. Капитал намењен 
извозном сектору 
СРБИЈА би до краја године могла да инкасира готово пет милијарди евра од страних 
директних инвестиција и од дијаспоре. Наиме, према подацима Народне банке Србије, у нашу 
земљу је од почетка ове године до краја јуна пристигло 830,8 милиона евра страних директних 
инвестиција, што је за 6,5 одсто више него у истом периоду прошле године. Овакав прилив, 
како наводе у НБС, сведочи о повољном ставу инвеститора о дугорочним улагањима у нашу 
земљу. Очекује се да до краја 2016. у Србију дође 1,6 милијарди евра страних директних 
инвестиција. Прилив дознака из иностранства је 1,1 милијарда евра, а претпоставља се да ће до 
краја године да достигне око три милијарде евра. 
Инвестиције су у највећој мери потицале из земаља ЕУ, а као и прошле године, биле су 
распрострањене на велики број пројеката у различитим делатностима. Највећи износи били су 
усмерени у прерађивачку индустрију, финансијски сектор, грађевинарство, трговину, саобраћај 
и телекомуникације. 
- Улагања би требало да буду распоређена пре свега у извозно оријентисане секторе, што ће 
допринети одрживом привредном расту у наредним годинама. Наставак структурних реформи, 
даље унапређење пословног и инвестиционог амбијента, опоравак наших трговинских 
партнера и напредак у процесу евроинтеграција требало би да дају кључан допринос приливу 
страних директних инвестиција - наводе у НБС. 
С друге стране, из земље је од почетка године отишло 331,3 милиона евра на основу купљених 
хартија од вредности. То је последица реакције страних инвеститора према тржиштима у 
успону, као што је наше, после почетка нормализације монетарне политике Америчких 
федералних резерви. Наравно, на то су утицале и турбуленције у време "брегзита". Али 
ситуација се полако поправља. 
ВРАТИЛИ ДУГОВЕ ДОМАЋЕ фирме, држава и финансијске институције су у иностранству 

од априла до јуна вратили 250,9 милиона евра кредита. Највише су се раздужиле банке, и то у 

износу од 196,5 милиона евра, док су обавезе фирми за прекограничне зајмове смањене за 25,7 

милиона евра, а државе за 21,5 милиона евра. 

Према подацима Народне банке Србије, домаћи инвеститори су повећали своја улагања у 
иностране, пре свега дужничке хартије, што је, такође, довело до одлива девиза. За камате смо 
страним улагачима током последња три месеца исплатили 110,1 милион евра. Али ситуација се 
мења и они се поново окрећу домаћем тржишту. 
- Инвестиције, пре свега приватне, биле су лане кључни покретач привредног раста у Србији, а 
то се очекује и у овој години - тврде у НБС. 
На веће учешће инвестиција указују пре свега остварени резултати прерађивачке индустрије у 
производњи и извозу. Тако је у 2015. години две трећине области прерађивачке индустрије 
остварило раст производње, а чак 20 од 23 области бележе и раст извоза. 
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Посао се тешко налази, а лако губи 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Иако је незапосленост у Србији велика, с великом сигурношћу може се рећи да, ипак, радно 
место има више људи него што бележи званична статистика. Један од разлога је и то што је 
много радника који раде без пријаве, односно на црно, а такав вид ангажовања веома је 
распрострањен. Ове године резултати Инспекције рада показују да је било доста запошљавања 
на црно, али и да је доста оних који су тако радили, након инспекцијске контроле, променило 
свој статус. Наиме, од почетка године до краја јула, од око 10.500 радника који су радили на 
црно, готово 8.500 је засновало радни однос. 
Рад на црно није нешто што се дешава само у нашој земљи – радници се тако ангажују и у 
многим другим и све се боре против те појаве јер такав вид запошљавања није добар ни за 
радника ни за државу. Иако се, готово је сигурно, такава врста ангажовања радника не може 
потпуно искоренити пошто ће увек постојати пробни рад, који се понекад продужи и на више 
година, или ће се пронаћи нека друга могућност да се избегне пријава радника, неспорно је да 
је потребно предузети кораке да се запошљавање на црно смањи. 
Истини за вољу, у неким сучајевима радници који раде без пријаве то сами захтевају јер им, из 
неког разлога, одговара, али је, ипак, много чешће да такав ангажман одговара послодавцима. 
Наиме, будући да је радно место тешко наћи, а лако изгубити, да је понуда радне снаге много 
већа него потражња, радници су веома често приморани на то да пристану на било који услов, 
односно на све, само да би радили и зарађивали. Наравно, при томе много губе јер запослени 
који раде на црно не остварује ниједно право које се подразумева Законом о раду, не рачуна им 
се стаж, а самим тим ни радно искуство, не уплаћују доприноси, радно место могу лако и брзо 
изгубити... 
Резултати рада инспекције су производ појачаних инспекцијских конторола, али је за раднике 
који су ангажовани да раде без пријаве, а желе да се то промени, указују из Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, веома важно да се на време јаве Инспекцији 
рада, односно док још раде. Наиме, то омогућава инспектору рада да их затекне на месту рада и 
да, у складу са Законом о раду, наложи послодавцу да с њима закључи уговор о раду. У случају 
када се због тог проблема Инспекторату за рад обрате особе који су радиле на црно, али више 
не раде, једини начин да остваре своја права је да се обрате надлежном суду, од којег могу 
тражити да утврди да су засновали радни однос на неодређено време или захтевати накнаду 
штете. 
Наравно, за послодавце који не пријављују раднике и не придржавају се прописа прописане су 
новчане казне које су, у зависности од врсте прекршаја у области радних односа, различите и 
крећу се од 20.000 динара, па до чак 500.000 динара. Неретко се дешава и да приликом 
контроле инспектори рада утврде да послодавци не држе примерак уговора о раду, односно 
други уговор у складу са законом или копију уговора, на месту рада запосленог. И за тај 
прекршај је Законом о раду прописана новчана казна – за послодавца у својству правног лица 
100.000 динара, за одговорно лице у правном лицу, односно заступника правног лица казна је 
10.000 динара, а за предузетника 50.000 динара. Казне нису мале, а пошто је за тај прекршај 
новчана казна фиксна, инспектори рада послодавцима издају прекршајне налоге. То омогућава 
послодавцима да, уколико у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плате 
половину изречене казне, другу половину не плате. 
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До Инспекције рада анонимно 
Запослени који раде без пријаве, на црно, и желе то да пријаве Инспекцији рада, могу се 
обратити Инспекторату за рад у писаној форми, путем имејла, телефоном или доласком у 
просторије Инспекције рада. При томе, подносилац пријаве може, али и не мора, навести своје 
податке, односно може остати и анониман. Инспектор рада ће свакако поступити по пријави, а 
уколико је неко потписан, добиће и информацију о обављеном надзору и предузетим мерама. 
  

Економски курс Србије зависи од привредника 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Економске реформе у Србије биће настављене уз веће уважавање гласа привредника. За то, 
како је објаснио ресорни министар Горан Кнежевић, није потребан разговор с академског 
нивоа, већ конкретан начин утврђивања проблема који тиште мала и средња предузећа и све 
привреднике у Србији и настојање државе да се они реше у највећој могућој мери и на 
обострану корист. 
Да би држава имала привреднике на једном месту, Привредна комора Србије мора 
функционисати као јединствени систем јер су до сада регионалне привредне коморе радиле 
независно једна од друге. Да би привредна комора Србије, као највећа пословна асоцијација 
привредних субјеката у Србији радила јединствено, већ је започета реорганизација по 
аустријском моделу, по којем све коморе постају јединствена организација, односно јединствен 
сервис привреде. То, пак, значи да ће привредници све послове завршавати на регионалном 
нивоу или из своје канцеларије електронским путем, уместо да по документа долазе у Београд. 
– Много тога је пред нама када је у питању заједнички рад на унапређењу пословне климе, 
повезивању привреде и државе и унапређењу дијалога између привреде и Владе – истиче 
председник ПКС Марко Чадеж. – У протеклој години доста тога смо урадили на том плану. 
Важно је да је Министарство привреде спремно да чује привреднике, важно је да будемо у 
сталној комуникацији да би држава могла креирати политике за оне који ће те прописе сутра 
живети у свакодневном пословању. 
Да би то заиста и било, потребно је да држава ради на унапређењу пословног амбијента, 
очувању макроекеономске стабилности и настави структурне реформе. Привредници су 
протеклих месеци јасно ставили до знања да очекују већу подршку државе за извоз, 
укључивање домаћих предузећа у добављачке ланце великих међународних компанија, 
обезбеђивање новца за достизање европских стандарда и квалитета без којих нема извоза, 
помоћ у добијању новца из европских претприступних  фондова... 
Уз то, привредници траже и да буду више питани када се доносе прописи који се њих директно 
тичу. Извршна директорка Америчке привредне коморе, чије чланице послују у 18 различитих 
сектора и запошљавају више од 100.000 радника, Вера Николић Димић изавила је за 
„Дневник” да привредници очекују да се привреда пита за привредне законе. 
– Приватни сектор има право да учествује у креирању економских прописа, али и дужност, јер 
на тај начин Влада обезбеђује подршку за реформске иницијативе, а приватни сектор преузима 
свој део одговорности за њихово спровођење – објашњава Вера Николић Димић. – Не би 
требало да се, као што је то био случај претходне године, дешава да од 121 прописа која су се 
тицала приватног сектора, 76, односно 63 одсто, буде усвојено по хитном поступку и без 
претходне консултације привреде, или било какве јавне расправе. Надамо се искрено да ће 
нова Влада омогућити отворен дијалог и максималну сарадњу са свим важним чиниоцима 
нашег друштва јер имамо сви важан заједнички циљ – да учинимо Србију успешном на 
глобалној мапи и самим тим обезбедимо привредни раст и бољи животни стандард. 
Велики део привредника, њих чак 73 одсто, сматра да би држава морала да смањи порезе и 
доприносе на зараду, док синдикати, зарад бољих привредних резултата и економског 
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напретка, од Србије траже да уведе бољу и већу заштиту радника, почев од најниже плате до 
права на синдикално организовање. 
Мора се чути глас привреде 
Привредници се слажу у оцени да је експозе премијера Александра Вучића садржао многе 
њихове сугестије, али истичу да је пут до њихове реализације дуг и да пре свега зависи од 
спремности државе да уважава њихове аргументе и захтеве, односно да чује њихов глас. Без 
тога, сложни су, неће бити боље сарадње привреде и државе. 
  

 
Железара ради пуним капацитетом, осетило се... 
Извор:Танјуг 
 
Од доласка кинеског инвеститора компаније Хбис, Железара Смедерево ради пуним 
капацитетом и ангажује нове раднике, изјавила је градоначелница Смедерева Јасна 
Аврамовић, истичући да се та промена одмах осетила по већој потрошњи становника на 
пијацама, у кафићима... 
Смедерево је, истиче Аврамовићева, добило стабилност, што се одмах осетило, а Град је како је 
рекла, захвалан влади која је коначно решила проблем Железаре. 
-Смедеревци су пресрећни због доласка кинеског инвеститора, а Железара ради пуним 
капацитетима. На задодвољство свих, не прође недеља а да њихов менаџмент не тражи нове 
раднике и високообразованог и стручног кадра, ваљаоничаре, топионичаре, рекла је 
Аврамовић за Танјуг. 
До сада је, према њеним речима, у српској челичани запослено више од 300 људи, а много их је 
више ангажовано у  кооперантским фирмама. 
-Железара је покренула и друге фирме у Смедереву које су биле пред гашењем, а сада поново 
раде. Таква је рецимо компанија Змај, навела је она. 
Упитана докле се стигло са измештањем индустријског железничког колосека из центра града, 
одговара да је интерес Града да се железница измести из центра, како због Железаре и 
Смедеревске тврђаве, тако и због развоја нове привредне гране у том месту -  туризма. 
-Увелико радимо радимо на измештању индустријског колосека из центра града, и надам се да 
ћемо успети да за годину и по дана успети, оценила је. 
Аврамовић је навела да је у свим плановима градских власти од пре 10 година истакнута та 
идеја, као и измештање луке. 
-Врло брзо ћемо изместити и луку, радимо интензивно на томе, рекла је градоначелница 
Смедерева. 
Упитана да ли су проблем терминали течног гаса, који би такође морали да се изместе, а које 
држе приватне компаније, одговара: 
-Када је реч о течном гасу, Петрол има теринал на Дунаву. И кад су градили свој терминал, они 
су били упознати с тим да ће га касније измештати. Представници те компаније су долазили 
код мене на разговор и тражили су нову локацију да изместе терминал. Оно што нас радује 
јесте што ће тражити и нове раднике. Сада преко 30 људи код њих ради, рекла је она. 
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Инспекција открила 607 непријављених радника 
Извор:Танјуг 
 
Инспекција рада је током појачаних контрола у августу на градилиштима у Србији открила да 
је од 4.953 затечена радника њих 607 или 12 одсто радило без уговора о раду и без пријаве на 
обавезно социјално осигурање, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. 
Контролама је било обухваћено 839 послодаваца, а на неколико локација, превасходно у 
Београду, радници су у тренутку доласка инспекције побегли са градилишта. 
Најдрастичнији примери рада "на црно" утврђени су код послодаваца који изводе грађевинске 
радове на Копаонику, где су код једног послодавца сви затечени радници, њих 14, радили без 
уговора о раду. 
На једном градилишту у Тутину од 11 ангажованих особа, 10 је било непријављено, док је у 
Београду на општини Звездара од 18 затечених радника 13 радило "на црно", на општини Нови 
Београд од 16 затечених 12 је било непријављено, а на општини Вождовац је од 10 радника осам 
ангажовано "на црно". 
Такође, у Врању је код једног послодавца затечено шест радника и сви су били непријављени. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду, 
инспектори су поднели 137 захтева за покретање прекршајног поступка и издали 27 
прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи на недржање 
уговора на месту рада. 
Инспекција рада је због утврђених неправилности донела 125 решења решења у области 
радних односа, 232 решења у области безбедности и здравља на раду и 41 решење о забрани 
рада на месту рада због непосредне угрожености безбедности и здравља запослених. 
 
 

 

 

РАК-РАНА Због сиве економије Србија сваког дана изгубио 8 милиона 
евра  
Аутор:Слађана Вукашиновић  
 
Сива економија је рак-рана српског друштва, јер због ње државна каса сваког дана остаје 
ускраћена за осам милиона евра. 
Наиме, да је финансијска дисциплина већа и да су у легалним токовима промет, запошљавање 
и плаћање пореза, било би новца да свака општина у Србији добије нови дом здравља, што би 
коштало око 609 милиона евра, да се реконструишу и опреме све опште и специјалне болнице, 
за шта би било потребно 439 милиона евра, и тако даље... 
Тако бар показују подаци до којих је дошао НАЛЕД, а које је на свом столу имао и премијер 
Александар Вучић. Он је, можда и због тога, у свом експозеу најавио одлучне мере на сузбијању 
епидемије нелегалних токова у свим сегментима друштва. Додуше, и сви његови претходници 
од 2000. су најављивали да ће се оштро супротставити тој болести српског друштва, али све је 
остајало мртво слово на папиру. 
Зато и не треба да чуди што нам је обим сиве економије 2013. био близу 34 одсто БДП. Ипак, 
захваљујући новим законским решењима и појачаним контролама, претходна Влада и Пореска 
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управа успеле су да смање сиве токове па се сада процењује да се у нелегалним водама губи око 
30,1 одсто БДП. Пошто је и то много, премијер је у свом експозеу најавио битку до истребљења. 
- Сива економија не може да се сузбије све док се не схвати да су обавезе према држави у 
интересу грађана, односно да се из пореза финансирају болнице, школе, игралишта... У 
уређеним земљама грађани разумеју да морају да плаћају обавезе држави да би могла да 
испуни обавезе према њима у виду финансирања здравства, просвете и социјалних давања. 
Свакога дана када држава каже да жели да наплати порез суочени смо са нападима како она 
само узима. Већ сутра сви кажу да држава треба да плати још нешто. Ако тражимо од државе, 
морамо и оне који у томе учествују да законским средствима натерамо да учествују у тржишту - 
рекао је Вучић. 
У НАЛЕД-у напомињу да је ипак видљив помак. 
- Претходна Влада је донела законска решења која су допринела да се из нелегалних пређе у 
легалне токове пословања. Донета је и Национална стратегија којом је предвиђено да се обим 
сиве економије са 30,1 смањи на 26,7% БДП-а, односно за око милијарду евра до 2020. - кажу у 
НАЛЕД-у. 
НАПЛАТА ПОРЕЗА ИЗНАД ОЧЕКИВАЊА 
Наплата пореза у овој години све је боља, а у првих осам месеци, закључно са 31. августом, 
према подацима Пореске управе, наплаћено је 728,7 милијарди динара, што је за 70,4 
милијарде више него у истом периоду 2015. Пореска управа је у истом периоду 2015. наплатила 
658,3 милијарде динара, тако да коефицијент остварења укупне наплате те институције у првих 
осам месеци 2016, у односу на 2015, износи 110,7. 
 

СЛУЧАЈ "ЛУКСОЛ" Чеси желе да купе пропале погоне у Зрењанину, 
али на њихову понуду НИКО НЕ ОДГОВАРА  
Аутор:С. Сурла  
 
Озбиљна понуда чешког инвеститора да купи пропале погоне у Зрењанину засада нема одјека. 
Некадашња успешна зрењанинска фирма „Луксол“ сада тавори у стечају, а понуда Чеха 
месецима је без одговора и стечајног управника и Одбора поверилаца. 
Инвеститор, који је у Зрењанину у мају већ основао фирму „Вимислицки лифтови“ и за 
директора поставио Зрењанинца Мирослава Вереша, полако губи стрпљење. А Вереш, 
директор фирме која има намеру да у „Луксоловим“ погонима покрене производњу лифтова, 
нашао се у неприлици. 
- Провео сам 17 година на раду у Чешкој, а сада сав труд улажем да неке бизнисмене из те 
земље, моје добре пријатеље, приволим да уложе у Зрењанин и Србију. И када сам успео, овде 
наилазимо на препреке. По мени кључна кочница је стечајни управник Милан Нићетин, који 
се не изјашњава о нашој понуди за куповину „Луксола“, послатој још крајем маја - тврди 
Вереш. 
Он напомиње да би чешка фирма у првој фази ангажовала више од 100 радника на 
производњи лифтова, али да је спремна и да уложи у наставак производње дела хемијског 
програма „Луксола“, који је још препознатљив код купаца. 
И начелник Средњобанатског округа Душан Шијан, коме се Вереш обраћао, потврђује да је 
имао контаката са чешким инвеститором и да је све учинио да помогне, али ипак није успео да 
ствари покрене с мртве тачке. 
Милан Нићетин, стечајни управник „Луксола“, потврдио је да је чешка фирма заинтересована. 
О њој се по закону мора изјаснити Одбор поверилаца, којима је он писао, а чији одговор још 
увек чека. 
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Због сиве економије сваки дан држава губи 8 милиона евра 
Извор: Н1 инфо  

 

Сива економија је рак-рана српског друштва, јер због ње државна каса сваког дана остаје 
ускраћена за осам милиона евра, пише Блиц. 
Како пише Блиц, према подацима НАЛЕД-а, да је финансијска дисциплина већа и да су у 
легалним токовима промет, запошљавање и плаћање пореза, било би новца да свака општина у 
Србији добије нови дом здравља, што би коштало око 609 милиона евра, да се реконструишу и 
опреме све опште и специјалне болнице, за шта би било потребно 439 милиона евра.  
Обим сиве економије 2013. био је близу 34 одсто БДП. Претходна Влада и Пореска управа су 
успеле донекле да смање сиве токове па се сада процењује да се у нелегалним водама губи око 
30,1 одсто БДП.  
 

 
 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/rak-rana-zbog-sive-ekonomije-srbija-svakog-dana-izgubio-8-miliona-evra/vxcky6g

