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Недимовић: Сива економија се смањује, а повећава се наплата пореских 
прихода 
 
Бета  
 
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије Бранислав 
Недимовић рекао је данас да се смањује сива економија и да се повећава наплата 
пореских прихода 
Он је на конференцији Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) "Прво 
полувреме године борбе против сиве економије" рекао да су и грађани заокупљени борбом 
против сиве економије. "Успели смо да проблем сиве екониомије избацимо у први план, доказ 
је да су грађани послали 11 милиона коверата с рачунима за наградну игру 'Узми рачун и 
победи'", рекао је Недимовић, који је председник Координационог тела Владе Србије за 
сузбијање сиве економије. 
 
Он је рекао да ће се тежиште у борби против сиве економије ставити на практичан рад 
инспектора који мора постати "видљив". "Усвојили смо закон који ће од 1. јанура следеће 
године регулисати сезонски рад а кога немају многе земље", рекао је Недимовић. 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић рекао је 
да је "доста урађено у последњих неколико година у борби против сиве економије". "Радићемо 
на медијској промоцији како би грађанима објаснили да сума која измиче од наплате пореза 
није мала", рекао је он. 
 
Ђорђевић је казао да је Законом о раду подигнута ефикасност инспектора, а да ће од 1. јанура 
закон о сезонским радницима регулисати тај рад како би могли да се наплаћују порези. Он је 
најавио да ће ове године бити усвојени и закони о лизингу радне снаге и социјалном 
предузетништву. 
 
"Инспектори рада су ове године обавили више од 33.000 контрола што је 30 одсто више него у 
истом периоду прошле године", рекао је Ђорђевић. Додао је да је ове године инспекција у 
контролама на радним местима затекла више од 9.000 непријављених радника, а после тога је 
више од 8.000 пријављено. 
 
Увођење телефона за пријаву рада "на црно" је, према његовим речима, дало резултате, јер је 
било 5.138 позива и 103 мејла. 
 
"Разговараћу с министарком правде Нелом Кубуровић како би унапредили судску праксу јер је 
за шест месеци наплаћено свега 112 милиона динара на име казни, а требало је више од 1,9 
милијарди динара", рекао је Ђорђевић. 
 
Тако слаба наплата казни је, према његовим речима, "последица застарелости предмета и 
гледања кроз прсте". Он је рекао да ће се у будуће радити на смањењу нелојалне конкуренције, 
повољнијем пословном амбијенту за мала и средња предузећа, запошљавању талената, и 
комбиновању социјалне помоћи с радом, а да су за младе почетнике предвиђене олакшице у 
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првој години пословања. 
 
Министар државне управе и локалне самоупртраве Бранко Ружић истакао је да је у борби 
против сиве економије инспекторима омогућено да за 48 сати уђу у стан за који се сумња да је 
место неког нелегалног посла. 
 
"У 2017. години години извршено је 415.000 контрола и пронађено свега 3.000 
нерегистриованих привредника, што је било боље за 10 одсто него годину дана раније", рекао је 
Ружић. Додао је да је "фокус на превентивном и саветодавном поступању инспекције, а да су 
репресивне мере усмерене на оне који закон крше с предумишљајем". 
 
Ружић је позвао привреднике да искористе законску могућност и да у склучају да су направили 
прекршај, склопе споразум о признавању и смање казну. 
 
Извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић истакла је да свест грађана о штетности 
сиве економије расте, а да је доказ за то учествовање 11 милиона грађана у наградној игри 
"Узми рачун и победи". "Истраживање које смо спровели показује да је наградна игра 'Узми 
рачун и победи' мотивисала 35 одсто грађана да траже рачуне за купљену робу. То значи да је 
наградна игра испунила свој циљ", рекла је Јовановићева. Она је истакла да се од Владе Србије 
сада очекује реформа парафискалних намета, паушалног опорезивања и унапређење рада 
инспекције. Додала је да ће Међународни монетрани фонд пратити спровођење националног 
програма за борбу против сиве економије. 
 
Најбољим општинама по броју послатих фискалних рачуна у наградњ игри "Узми рачун и 
победи" уручене су награде, по 23.000 евра које ће употребити према личном опредељењу. У 
категорији малих општина награду је добила општина Блаце чији су грађани послали у 
просеку по 42 коверта, а у категорији средњих и великих општина Савски венац у Београду и 
Врање, чији су грађани послали у просеку по 43 коверта са рачуним и слиповима. 
 
 

У 14 СЛОБОДНИХ ЗОНА ЗАПОСЛЕНО 28.366 РАДНИКА: У пословним 
"оазама" у Србији успешно ради 79 домаћих и страних компанија 
 
С. БУЛАТОВИЋ  
 
Укупна вредност промета робе и услуга у слободним зонама прошле године 
износила је близу пет милијарди евра и у односу на 2016. порасла је за два одсто 
ТИГАР тајерс", Нафтна индустрија Србије, "Фијат", "Сименс", "Дрекслмаер", "Мањети марели" - 
све су то интернационалне компаније, убрајају се међу значајније извознике из Србије и све - 
послују у некој од слободних зона. Пре три деценије у свету их је било мање од 200, а данас на 
најмање 3.500 места у 147 земаља света компаније под повољнијим условима увозе сировине и 
извозе робу. Међу њима је и 14 слободних зона у Србији, које су угостиле - 79 производних 
корисника. 
 
Укупна вредност промета робе и услуга у слободним зонама прошле године износила је близу 
пет милијарди евра и у односу на 2016. порасла је за два одсто. У компанијама у слободним 
зонама, запослено је 28.366 радника, а само лане број је порастао за 13,25 одсто. 
- Најуспешнија слободна зона у Србији је "Пирот" - кажу у Управи за слободне зоне. - У 
поменутој слободној зони прошле године пословала су 22 производна корисника, а радило је 
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5.582 радника. Сматрамо да слободна зона недостаје у источној Србији која би покрила 
подручје Зајечара, Неготина и Књажевца. Слободне зоне у Србији нуде сличан режим 
пословања као и у другим земљама, нарочито у окружењу. Имајући у виду преговоре које 
Србија у овом моменту води са Европском унијом, није могуће обезбедити додатне стимулансе, 
с обзиром на то да већину могућих стимуланса ЕУ третира као недозвољену државну помоћ. 
У Србији слободне зоне оснивају локалне самоуправе и компаније. Рачуница каже да има вајде 
покренути када планирани обим инвестиционог улагања прелази износ од три милиона евра, 
од чега у првој години милион евра. Зона у Пироту се шири из године у годину и сада на 
располагању има свега десетак хектара. 
ШИМАНОВЦИ И РУМАЈЕДНА од највећих индустријских зона је у Шимановцима - кажу у 
Министарству привреде. - Од већих је и индустријска зона "Румска петља" у Руми,у којој је уз 
значајну помоћ Министарства изграђена инфраструктура и послује велики број домаћих и 
страних инвеститора. 
- Донедавно смо били јединствени у подстицајима - каже, за "Новости", Зоран Петровић, 
помоћник директора зоне "Пирот". - Почели смо још 1996. године на 17 хектара. Локална 
самоуправа је донела прописе који су омогућили да компаније, које граде производне погоне 
унутар зоне, не плаћају локалне комуналне таксе за уређење грађевинског земљишта. То им је 
омогућило да их градња кошта од 25 до 40 одсто мање. Временом, то су постале опште 
погодности. Држава је ослободила оне који раде у зони и плаћања ПДВ. Нама је од 122 хектара, 
на колико се данас простиремо, остало слободно не више од 10 до 12 хектара. Све је попуњено. 
Поред слободних зона у Србији, у готово свим локалним самоуправама већ послују, или се 
оснивају, индустријске зоне. 
- Завршена је реализација 90 пројеката чија је укупна вредност већа од 1,7 милијарди динара, а 
од чега је учешће Министарства привреде више од 900 милиона динара - кажу у овом ресору. - 
У 2018. години успешно је настављено са реализацијом 13 пројеката, укупне уговорене 
вредности око 430 милиона динара, од чега је учешће Министарства привреде 207,8 милиона 
динара. 
 

Ђорђевић: Грађани чешће пријављују случајеве сиве економије 
Танјуг  
 
Од почетка године инспекција рада је обавила инспекцијска надзора што је за 30 
одсто више (33.252) инспекцијских надзора него у истом периоду прошле године и 
наплатила 8,4 одсто више новца 
Од почетка године инспекција рада је обавила инспекцијска надзора што је за 30 одсто више 
(33.252) инспекцијских надзора него у истом периоду прошле године и наплатила 8,4 одсто 
више новца, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић.  
Представљајући извештај о реализацији наградне игре Узми рачун и победи и резултата 
истраживања НАЛЕД-а о сивој економији под називом "Прво полувреме Године борбе против 
сиве економије", министар је оценио да су постигнути значајни резултати у сузбијању рада ''''на 
црно'''' и то захваљујући ванредним инспекцијских надзором, а који је уследио по пријавама 
грађана путембесплатне телефонске линије која је успостављена у Инспекторату за рад и која је 
отворена 24 часа. 
"Током наградне игре уочена је већа спремност грађана да укажу на случајеве пословања мимо 
прописа. Подаци Пореског аларма показују да су грађани од јануара до априла 2018. поднели 
13 одсто више пријава него у истом периоду претходне године, и чак 55 процената пријава 
више у односу на 2016.", рекао јеЂорђевић. 
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Иначе, о сивој економији и наградној игри у првих пет месеци забележене су 3.172 медијске 
објаве, додао је министар.  
Он је с министрима Браниславом Недимовићем и Бранком Ружићем уручио данас плакете 
захвалности привреди која подржава Годину борбе против сиве економије и наградну игру 
компанијама Мастеркард, Телеком Србија, Пошта Србије, БАТ, Гомекс, Горење, ДИС, Дунав 
осигурање, ЈТИ, Кока Кола ХБЦ, Мој Киоск, Техноманија, Филип Морис, Форма идеале и Ушће 
шопинг центар.  
 
Представници девет победничких локалних самоуправа добили су признања за најактивнији 
допринос сузбијању сиве економије и чекове на 23.000 евра за улагање у пројекте по избору 
њихових грађана. 
 

КАКО ДА НАС БУДЕ МИЛИОН ВИШЕНаташа Станисављевић: Ускладити 
рад и родитељство 
 
Наташа Станисављевић, секретарка Града Београда за социјалну заштиту: Није 
довољан само економски подстицај, потребно је имати на располагању 
разноврсне програме за подршку родитељству 
ВЕОМА је важно обезбедити низ најбољих подстицаја и мера, који кумулативно, координисано 
и уједињено дају резултате. Није довољан само економски подстицај, потребно је имати на 
располагању разноврсне програме за подршку родитељству, као, на пример, усклађивање рада 
и родитељства, брига о оним паровима који имају проблем стерилитета, више знања и 
едукације младих у домену популационе политике и репродукционог здравља, нарочито 
родитељима који се први пут остварују у овој улози, затим подршка онима са више деце, 
ангажовање институција јавног здравља... 
 
Породиље у Београду имају право на једнократно новчано давање које остварује свака 
породиља, у износу од 10.000 динара, право на једнократно новчано давање незапосленој 
породиљи у износу од 25.000 динара и право на једнократно новчано давање породиљи за 
прворођено дете у износу од 10.000 динара. 
Поред постојећих права увело се још једно право као додатан облик заштите породиља и то: 
право на новчано давање породиљи за трећерођено дете у износу од 30.000 динара. 
 

 
 

Прво полувреме у утакмици против сиве економије 
Аутор: Аница Телесковић 

 
Све више грађана спремно да пријави рад „на црно”, а 14 одсто анкетираних ради без уговора, 
показује истраживање НАЛЕД-а 
 
Прво полувреме у години борбе против сиве економије је завршено. Како показују резултати 
истраживања, које је агенција „Ипсос” спровела за потребе Националне алијансе за локални 
економски развој (НАЛЕД), све више грађана спремно је да пријави рад „на црно”. Свега 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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четири, од десеторо њих, пријавило би несавесног послодавца. Главни разлози за то су страх од 
губитка посла (40 одсто) и неспремност да се мешају (28 одсто). Истраживање је спроведено на 
репрезентативном узорку од 1.025 испитаника, 14 одсто анкетираних грађана навело је да 
тренутно ради без уговора. Прошле године таквих је било 17 одсто. То су углавном запослени са 
основним и нижим образовањем (28 одсто), као и млађи, од 18 до 29 година (27 одсто). 
Подршка грађана борби против сиве економије је, као и прошле године, на изузетно високом 
нивоу од 90 процената. Готово половина грађана зна да је 2018. проглашена годином борбе 
против сиве економије (45 одсто). То је нешто више у односу на септембар претходне године 
(39 одсто). Најчешће асоцијације које грађани имају на сиву економију су рад на црно (31 
одсто) и избегавање плаћања пореза држави (28 одсто), а седам од десет грађана сматра да сива 
економија није оправдана (70 одсто). 
 

 
 
Стефано Бети, заменик генералног директора Транснационалне алијансе за борбу против 
нелегалне трговине 

Проблем Србије су корупција, слабе институције и недостатак 
транспарентности 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Први пут ове године, истраживање о глобалном уделу и последицама сиве економије, које 
редовно објављује Транснационална алијанса за борбу против нелегалне трговине, обухватило 
је и европске земље, међу њима и државе региона, Србију, БиХ и Црну Гору. 
 
    Гост прошлонедељне конференције „Нелегална трговина – међународна и локална 
перспектива“ коју је организовала Америчка привредна комора, био је Стефано Бети, један од 
аутора извештаја, заменик генералног директора Транснационалне алијансе за борбу против 
нелегалне трговине и стручњак за реформу правосуђа. Он је у разговору за Данас објаснио да 
анализа глобалног индекса нелегалне трговине мери ниво у коме земље омогућавају или 
ограничавају средину која је погодна за илегалну трговину. У питању је иновативан приступ, 
који се суштински разликује од приступа за одређивање удела илегалне трговине. 
* Какав је положај Србије у односу на регион и друге европске земље? 
– Опште гледано, од укупно 84 обухваћене земље, Србија је на 57. месту. На регионалном 
нивоу, Србија је испред Црне Горе (63.) и БиХ (74.). Такође, боља је од просека земаља које су 
учествовале у истраживању у категорији царинског окружења, док се заједно са Босном и 
Херцеговином и Црном Гором суочава са изазовима који се односе на проблем корупције, 
јачања институција и недостатак транспарентности. О томе смо имали прилике да чујемо и на 
самој конференцији, када је председница Америчке привредне коморе Јелена Павловић, 
нагласила да су и упркос прошлогодишњем рекордном приливу директних страних 
инвестиција од око 2,4 милијарде евра, домаће приватне инвестиције чиниле скромних девет 
одсто БДП-а и да ту постоји велики простор за унапређење. 
* Према досадашњим искуствима, како земље реагују када им се скрене пажња на 
питање илегалне трговине? Да ли овакво истраживање охрабрују државе да усвоје 
мере којима би се бориле против илегалне трговине? 
– За неке земље је наше истраживање мотивација за побољшање, међутим, постоје и оне које 
игноришу резултате. Наша амбиција је да владе користе наш индекс као алат за започињање 
дискусија усмерених ка промени политика. Иако је индекс заснован на систему оцењивања, он 
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није намењен да издваја и појединачно критикује земље, већ да их подстакне да предузму 
нешто и концентришу се на области којима је потребна пажња. Зато је Транснационална 
алијанса за борбу против илегалне трговине, уз индекс развила и посебан скуп препорука за 
политике које земље треба да размотре како би исправиле недостатке и неефикасност у борби 
против илегалне трговине. Ове препоруке указују да свака земља, па и Србија, треба да 
унапреди ефикасност правосудног система, ојача институције за надзор и спречавање 
корупције и прања новца и сузбије раст нелегалне он лајн трговине, као и да свакако ближе 
сарађује са приватним сектором на отклањању ових проблема. 
* У којим областима је илегална трговина најчешћа, у свету, у региону и у Србији? 
– Илегална продаја се често појављује у облику шверца дроге и оружја, фалсификовања, 
трговине људима, дивљим животињама, пестицидима, дуваном итд. Важно је нагласити да 
криминалне групе које се баве илегалном трговином увек покушавају да искористе законске 
рупе и економске и социјалне околности како би увећали свој профит. У случају Србије, 
истраживање индекса, али и интервјуи вођени у различитим областима, указују на то да су 
кршења права интелектуалне својине, прање новца и трговина људима прилично велике у 
земљи, иако нелегална трговина није ограничена само на ова три подручја. 
* Како се можемо приближити позицији Финске, која је проглашена добрим 
примером? 
– То је дуг пут, али смо и приметили да су Србија, БиХ и Црна Гора предузеле скуп корака у том 
смеру. На пример, током претходних година усвојене су разне националне стратегије за борбу 
против организованог криминала и корупције. Ово последње је, посебно, кључни фактор који 
омогућава илегалну трговину. Сада је важно да се ове стратегије спроведу на терену, и владе 
треба да обезбеде адекватне ресурсе за спровођење тог циља. Примера ради, у већини 
случајева, постоји одговарајућа регулатива која омогућава органима да заплене средства 
стечена илегалном трговином. Проблем је што органи закона нису довољно стручни да воде 
финансијске истраге, или истраже илегалну трговину која се обавља на интернету итд. 
Међутим, постоје и друге области у којима је лакше учинити напредак, као што је даље 
повецћање нивоа аутоматизације у царинским процедурама, већи обим међународног 
извештавања о интелектуалној својини и заплени дрога. 
Методологија 
Индекс користи мешавину квантитативних и квалитативних индикатора у четири главне 
области. Прва се односи на јавне политике и законе који спречавају нелегалну трговину, 
корупцију, прање новца и заштиту интелектуалне својине, друга се бави институцијама које те 
законе спроводе и о томе извештавају јавност, трећа област је пореска политика која не 
подстиче нелегални промет и четврта је царинска политика која ефикасно испуњава свој 
мандат ако олакшава легалну трговину а спречава нелегални промет. Свака категорија 
обухватила је између два и пет индикатора – објашњава Стефано Бети. 
 

Инспекције смањују рад на црно 
 
Пише: Н. Д. 

 
У 33.252 инспекцијска надзора ове године, затечено је 9.049 особа које су радиле на црно, од 
којих је 8.325 одмах после тога засновало радни однос, изјавио је данас министар за рад Зоран 
Ђорђевић. 
     
Он је на конференцији „Прво полувреме године борбе против сиве економије“ у организацији 
НАЛЕД-а рекао да је ове године обављено 30 одсто више инспекцијских надзора него прошле 
године у истом периоду. Ђорђевић је указао на то да је за шест месеци наплаћено 112 милиона 
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динара казни, а требало је да буде наплаћено око 1,9 милијарди и истакао да би судство требало 
да буде ефикасније. 
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је да је у 2017. години 
обављено укупно 415.000 инспекцијских надзора и утврђено свега 3.000 нерегистрованих 
привредника, што је десет одсто мање него годину дана раније. Он је рекао да се фокус ставља 
на превентивном и саветодавном поступању инспекција и истакао да је прошле године 
обављено више од 3.000 службених саветодавних посета и да је изречено 8.000 превентивних 
мера. 
Представница Савеза за фер конкуренцију НАЛЕД Јелена Ристић рекла је да, према 
резултатима истраживања јавног мњења, које је спровео Ипсос за потребе НАЛЕД у мају ове 
године, „95 одсто грађана Србије подржава борбу против сиве економије“, а 20 одсто 
испитаника сиву економију повезује са непријављеном радном снагом и неиздавањем 
фискалних рачуна. 
На питање где би требало трошити буџетске приходе од пореза, 40 одсто испитаника сматра да 
би требало да се улаже у бољи економски развој, 17 одсто у развој образовање, а 15 одсто у 
здравство. 
Извршна директорка НАЛЕД Виолета Јовановић рекла је да су грађани током овогодишње 
наградне игре „Узми рачун и победи“ послали 11 милиона коверата и тиме показали да су 
препознали колико је важна борба против сиве економије. Према истраживању НАЛЕД, у 
наградној игри је учествовало 41 одсто грађана Србије. 
 
 
Електронска пријава сезонских радника само за послове у пољопривреди 

Пријава сезонаца на њивама наредне године 
Пише: Љиљана Буквић 

 
Надничари на њивама или берачи у малињацима и шљивицима у Србији наредне године би 
могли да за сваки дан проведен у пољу уз плату имају и плаћене доприносе за пензију и део 
здравственог осигурања. 
То је, између осталог, предвиђено Предлогом закона о поједностављеном радном ангажовању 
на сезонским пословима у одређеним делатностима који је прошле недеље посланицима у 
Скупштини Србије представио министар рада Зоран Ђорђевић. Када буде усвојен, овај закон ће 
се односити једино на сектор пољопривреде, шумарства и рибарства, не и на остале делатности. 
Према овом Закону, чија ће примена почети тек шест месеци по усвајању закона (сада је готово 
извесно да то неће бити пре 2019.) послодавац – било да је правно или физичко лице – моћи ће 
да ангажује сезонског радника на период не дужи од 180 дана. Исти радник код истог 
послодавца неће моћи да ради дуже од 120 дана. 
Ангажовање на основу овог закона се води као рад ван радног односа. То уствари значи, да се за 
све време обављања послова у складу са овим законом, сезонски радник не брише са 
евиденције незапослених, нити се обуставља исплата новчане накнаде за време привремене 
незапослености. Осим тога, накнада за рад остварена у складу са овим законом не утиче на 
исплату социјалне помоћи, тако да сезонски радник има право из здравственог осигурања само 
за случај повреде на раду и професионалне болести, као и права из пензијског и инвалидског 
осигурања. 
Закон регулише и да радно време сезонског радника не сме бити дуже од 12 часова дневно, а 
они који буду радили осам часова дневно или дуже имаће право на одмор у току дана у трајању 
од најмање 30 минута. 
Сезонски радник биће плаћен за сваки час рада, која се обрачунава по радном часу, без 
припадајућих доприноса и пореза, најмање у износу минималне цене рада, која важи на дан 
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исплате. Исплаћује се, како је наглашено у закону, на крају радног дана или у другим 
уговореним роковима. 
Послодавац има право да отпусти радника кад за његовим радом истекне потреба или у случају 
да не обавља посао на задовољавајући начин. Наравно, послодавац је дужан да исплати све до 
тада неисплаћене зараде раднику којег је отпустио. 
Обавеза послодавца је да Пореској управи електронски пријави радника сваког месеца и то 
првог дана по ангажовању радника до 10 часова за оног који ради у преподневној или до 15 
часова за оног који ради у поподневној смени. Исто важи и за одјаву. Уколико окасни са 
одјавом, послодавац ће морати да плати раднику накнаду и за тај дан. 
Закон, о ком посланици тек треба да гласају, предвиђа и казне за оне који га крше и то у 
распону од 100.000 до милион динара, али и обавезу усвајања подзаконских аката. Министру 
рада је остављен рок од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона да то учини, а министру 
финансија 120 дана. 
У Министарству рада за Данас кажу да је предлог закона на разматрању у Скупштини и да 
очекују његово доношење у току текућег скупштинског заседања. Закон ће се, како напомињу, 
примењивати по истеку шест месеци од дана ступања на снагу из разлога што је за његово 
спровођење потребна набавка и тестирање софтвера који ће бити коришћен за електронску 
пријаву преко портала Пореске управе. 
Порез од 10 одсто 
Министар рада Зоран Ђорђевић најавио је смањење обавезе послодаваца, међутим, према овом 
Предлогу закона, послодавцима се порез обрачунава и плаћа као и иначе, по стопи од 10 одсто. 
И доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање су 26 одсто, док ће једино 
умањење бити уствари за здравствено осигурање, јер се не уплаћује цело већ само део који се 
односи за случај повреде на раду и професионалне болести и то ће бити два одсто. У 
Министарству рада за Данас кажу да ће закон омогућити послодавцима који ангажују раднике 
на сезонским пословима према важећим прописима, да смање трошкове ангажовања сезонских 
радника за једну трећину, колико су смањени порези и доприноси. 
На које послове се односи закон? 
Овим законом предвиђена је пријава сезонских радника у пољопривреди, шумарству и 
рибарству и односи се на послове који се обављају само у одређено време током године, као 
што су садња, сетва, берба, жетва, заштита биља, припрема земљишта, орезивање, чишћење, 
љушћење, сортирање, шишање или стрижа, испаша. Не односи се, и то је наглашено, на лов и 
риболов, као и на услужне делатности у вези са шумарством, аквакултуру. 
 

Ко узме, треба и да врати 
Пише: Драган Вујадиновић 

 
 
Последњи је час за договор. Између синдиката, послодаваца и владе. Таквих какви су, боље 
немамо. Уз благослов председника. 
     
И „сигурних руку“ парламента. Да држава, као коректан дужник, отпочне да враћа дугове 
повериоцима. Народу (радном, незапосленом и пензионерском) и привреди. Већ неколико 
година „одвајају од уста“ за државу. Треба ли уопште набрајати, кад и врапци знају. Општа 
стопа ПДВ-а са 18 на 20, посебна (нижа) са осам на 10. Стопа пореза на добит са 10 на 15 посто. 
На 49.000 просечне плате, скоро 32.000 фондовима (ПИО и здравство) и држави. Акциза и 
ПДВ на евродизел, најскупљи За нафту 80, држави 85. Па ори њиве и ливаде. И моли се Богу да 
не буде града, суше или много кише. Да све не пропадне као овогодишња малина. Кад је акциза 
на гориво повећана почетком 2016. године, било је то због повољних околности. Цена нафте 

https://www.danas.rs/kolumnista/dragan-vujadinovic/
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била ниска. (Сложио се ММФ). Па је повећаном акцизом, финансиран линеарни раст пензија 
од 1,25 одсто. Истих они које су од 2014. године, у оквиру мера спашавања државе од банкрота 
(сетите се, три узастопне године, дефицит буџета је прелазио по 200 милијарди динара), 
смањење за 10 посто. Акцизу и ПДВ на цигарете не треба ни помињати. Много више држави 
него фабрикама. Од 250 динара за једну паклицу, држави најмање 150. Ко им је крив. Што 
пуше. Колико тек цигарете коштају у развијеним земљама. Дупло више. На плате пет пута веће. 
Па рачунај. Ако су своји, пушачи нису „државни непријатељи“. Како то изгледа. Пошто сваке 
године држава два пута повећава своје учешће. Нека се припреме на још 10 динара по паклици. 
Зато нека „голе“ цифре кажу ко је добио, ко изгубио. Онима који то не знају. Или се праве да не 
знају. Па се међусобно „чашћавају“ похвалама о успешним реформама и фискалној 
консолидацији. Ти мени војводо, ја теби сердару. За „златно доба“ економије и државе. Које 
није дошло са неба. Нити од реформи наших јавних предузећа као „последњих живих 
диносауруса“ у Европи. Који много више једу, него што дају. Како се то каже, „једу супстанцу“. 
Нити од реформи локалних самоуправа и њихових, преко 700 малих, јавних диносауруса. 
Поготово не од раста привреде. У последњих осам година, укупан раст БДП-а од 6,3 посто. 
Мање од један посто годишње. У групи смо земаља са најнижим растом. Поготово у односу на 
околних девет земаља. Са растом БДП-а у истом периоду од 15 посто. Најмањи раст, најскупље 
гориво. У кола, па преко Дрине. Мања цена и до 40 динара. Што значи да је оно што иде 
држави (акциза и ПДВ) дупло мање. Добре ли државе. Што не дају „пелцер“ матици. Само што 
је сељацима из Војводине мало далеко. Уз додатни ризик да царина одузме канте из гепека. 
Тако да је све јасно и просто. Фискалну консолидацију и прелазак из „дубоког“ дефицита у 
суфицит, нису донеле реформе и привредни раст, нити стране инвестиције у „џиџе и миџе“ са 
субвенцијама од 10 и кусур хиљада евра по запосленом, него наша „домаћа“ приовреда и 
грађани потрошачи. Ако се пре осам година у буџет од акциза и ПДВ-а сливало 400, а ове 
године ће 800 милијарди динара, све је јасно. Три и по милијарде евра годишње. За затварање 
дефицита 200 милијарди, осталих 200 за „златно доба“. По нека милијарда буде и за „Ер 
Србију“. Нека се оним судбоносним договором са почетка текста „окрене лист“. Држава узела, 
нека сада врати. Мањим стопама и акцизама. Ако држава настави да примењује принцип „дуг 
је најбољи друг“ (за „златно доба“), повериоци морају узвратити. Ако не буде могло на леп 
начин (а може, ако се буде хтело), остају протести. Преко синдиката, или друштвених мрежа. 
Први тест је акциза на гориво. Ако је пре две и по године, акциза повећана због ниске цене, зар 
није природно да се сада смањи због високе. Привреди ће дуг бити враћен само ако се 
смањеним порезима и доприносима на зараде, мањим акцизама на гориво, јефтинијим 
кредитима, враћањем у порески биланс пореског кредита на инвестиције, смањењем стопе 
пореза на добитак са 15 на макар 12 посто и другим олакшицама, омогући континуирани раст у 
наредних неколико година. Само нека се један део од оних повећаних прихода од ПДВ-а и 
акциза „одвоји“, и ето решења. Пет година је узимано више него што је могло и требало, нека се 
у наредних пет смањи, и БДП почне да расте пет посто годишње. Тада ће резултат бити 
нерешен. Дужник обештетио повериоце. 
Уместо закључка, да опет поновимо румунски „случај“. Пре неколико година, храбро су 
применили систем „смањи стопе, повећај основицу“. Па су почели да „бију“ годишње по четири 
до пет одсто. За последњих осам година, БДП (бруто домаћи производ) порастао за 27 посто. 
Код нас не да није било храбрости за румунски сценарио, него је коришћена филозофија 
„повећавај стопе и акцизе, пуни државну касу“. Код државе суфицит, а наш БДП у истом 
периоду од осам година, повећан укупно 6,3 посто. Четири пута мање него код комшија. Дакле, 
имамо у блиском комшилуку пример „добре праксе“. Мада први потези, не слуте на добро. 
Уместо да се хитно смање акцизе на нафту, на Пинк-у се траже „дежурни кривци“. Ђилас 
блокирао саобраћај на Славији, а Бошко у Чачку. 
Аутор је економски аналитичар 
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Половина грађана не би пријавила сиву економију 
      
НОВИ САД: Резулати истраживања НАЛЕД-а о сивој економији у Србији показују да, иако је 
присутна нешто већа спремност да пријаве рад на црно него у ранијем периоду, свега четири од 
десет грађана наводи да би пријавило несавесног послодавца, а главни разлози за то су страх од 
губитка посла (40 одсто) и неспремност „да се мешају” (28 одсто). 
 
Међу запосленима, 14 одсто грађана наводи да тренутно ради без уговора (прошле године 17 
процената), при чему су то чешће запослени с основним и нижим образовањем (28 одсто), као 
и млађи, од 18 до 29 година (27 одсто). 
Резултати НАЛЕД-овог истраживања кажу да од борбе против сиве економије и повећане 
наплате пореза грађани пре свега желе већа улагања у здравство (62 одсто), потом подршку 
предузетништву и запошљавању (41 одсто), и улагање у образовање (36 одсто). 
Подршка грађана борби против сиве економије је као и прошле године на изузетно високом 
нивоу од 90 процената, а готово половина грађана зна да је 2018. проглашена Годином борбе 
против сиве економије (45 одсто), што је нешто више у односу на септембар претходне године 
(39 одсто), показују резултати НАЛЕД-овог истраживања. 
Најчешће асоцијације које грађани имају на сиву економију су рад на црно (31 одсто) и 
избегавање плаћања пореза држави (28 одсто), а седам од десет грађана сматра да сива 
економија није оправдана (70 одсто). 
Четвртина, међутим, има супротно мишљење (23 одсто), а у односу на септембар претходне 
године, приметан је значајно већи проценат грађана који истичу да сива економије уопште 
није оправдана. 
Подаци кажу да 57 одсто грађана тврди да увек добија фискални рачун, а 36 одсто често, ипак, 
чак 37 процената не уме да препозна да ли је фискални рачун исправан или не па је питање, 
заправо, колико се правих фискалних рачуна издаје, кажу у НАЛЕД-у. 
Такође истраживање показује да фискални рачун грађани препознају на основу грба са четири 
оцила (26 одсто), података о продавници и обављеној куповини (24 одсто) и на основу ПИБ-а 
(23 одсто). 
С друге стране, половина грађана наводи да не тражи рачун уколико га не добије приликом 
куповине зато што им не треба, а 22 одсто зато што им је непријатно да траже. 
Проценат оних који би пријавили објекат који им није издао фискални рачун је 26 одсто што је 
повећање од четири процентна поена у односу на септембар 2017. 
 
Инспекцијских надзора 415.000 
У прошлој години обављено је 415.000 инспекцијских надзора и утврђено 3.000 
нерегистрованих привредника, што је смањење од десет одсто у односу на 2016. годину, рекао 
је јуче министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић. 
Он је на конференцији „Борба против сиве економије – прво полувреме” навео да су 
инспекцијске службе обавиле више од 3.000 службених саветодавних посета у прошлој години 
и изрекли 8.000 превентивних мера. 
 

https://www.dnevnik.rs/index.php/ekonomija/ruzic-u-prosloj-godini-415000-inspekcijskih-nadzora-02-07-2018
https://www.dnevnik.rs/index.php/ekonomija/ruzic-u-prosloj-godini-415000-inspekcijskih-nadzora-02-07-2018
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Што се тиче наградне игре „Узми рачун и победи”, практично сви грађани су чули за њу (99 
одсто), а 41 одсто грађана је лично или преко чланова породице и учествовало, што је четири 
процента више у односу на септембар претходне године. 
Нешто већи проценат грађана (42 одсто) каже да би поново учествовали у наградној игри у 
будућности, што је седам процентних поена више него претходне године. 
Истраживање каже да више од половине грађана тражи фискални рачун зато што разуме да је 
то законска обавеза продавца и потврда да је платио порез, што је чак 44 одсто више у односу 
на фебруар 2017, када је организована прва наградна игра. 
Д. Млађеновић 
 

 
 

Да ли би ви радили 6 уместо 8 сати? 
 
Покрет обнове Краљевине Србије упутиће републичком парламенту предлог измене Закона о 
раду у делу који се односи на радно време. 
ИЗВОР: Б92  
  
Наиме, овај покрет тражи да се време проведено на послу скрати са осам на шест сати. 
Како на овај предлог гледају послодавци и представници радничких удружења у Србији, да ли 
би се тиме повећала продуктивност и значи ли то отварање нових радних места, ускоро у Јутру 
на Првој питамо Душка Вуковића, потпредседника Савеза самосталних синдиката Србије и 
Срђана Дробњаковића, директора Уније послодаваца Србије.  
 
"Краљевина Шведска је законом скратила радно време радника са осам на шест сати и 
такав пример би требало да следи и Србија", наводи ПОКС у саопштењу.  
 

 
 

Синдикат тражи исте услове за пензију војника и официра 
Аутор текста:Бета 
 
Војни синдикат Србије поднео је иницијативу Влади Србије и посланицима 
парламента да се право на пензију професионалним војницима омогући под 
истим условима као и официрима и подофицирима, односно да се обаве 
неопходне измене законске регулативе како би се то обезбедило. 
У саопштењу се наводи да је последњим изменама и допунама Закона о Војсци Србије старосна 
граница за рад у војсци за професионалне војнике подигнута на 53 године и да одређен број 
професионалаца са 53 године живота навршава и 40 година радног стажа, али да не може да 
оствари право на старосну пензију због недоречене правне регулативе. 
"Сада важеће и спорне одредбе члана 43. Закона о ПИО, као професионална војна лица 
препознају само подофицире и официре, што је у супротности и са одредбама Закона о Војсци 
Србије", навео је синдикат. 

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=07&dd=01&nav_id=1413340
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=07&dd=01&nav_id=1413340
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Мишић: Очекујемо веће и чешће повећање плата радницима 
 
Председник Савеза синдиката Ранка Мишић истакла је да је синдикат задовољан почетком 
рада на повећању плата радницима, наводећи да је ово први корак и да очекују ускоро наредне 
потезе чији резултат треба да буде веће и чешће повећање плата свим запосленима. 
Мишићева је истакла да очекује ново повећање најниже плате у Српској у последњем кварталу 
године, а када почну преговори тада ће бити познато колико би оно могло износити. 
- Наш захтев ће бити да минималац буде повећан. Послодавци, наравно, то не морају да 
прихвате, а Влада ће на крају одредити да ли ће повећања бити или не - рекла је она за "Глас 
Српске". 
Председник Уније удружења послодавац Републике Српске Драгутин Шкребић каже да су 
послодавци у потпуности задовољни свим предложеним законима, те да су одмах дали 
сагласност на њих. 
- Ти закони су и део меморандума који смо потписали са Владом крајем 2017. године, а у којем 
смо навели да ћемо свако растерећење на основи опорезивања рада прелити на повећање плата 
- рекао је Шкребић. 
Он је нагласио да послодавци и мимо овога што чини Влада морају наћи начин да колико-
толико повећају плату, истичући да ће их на то најпре приморати тржиште, ако желе да задрже 
раднике. 
На питање да ли се, осим најављеног повећања плата, може ускоро очекивати неке нове мере 
које ће омогућити додатни раст примања, Шкребић је навео да се то тешко може очекивати у 
оваквој ситуацији, пре свега, како је рекао, политичкој. 
Он је изразио сумњу да ће најнижа плата поново бити повећана. 
- Треба реално сагледати ситуацију. Верујем да је ово што је сада урађено максимално - оценио 
је Шкребић. 
 

 


