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Вулин: Рад "на црно" на штету будућности читаве једне генерације
Извор: Танјуг
У оквиру 12.417 инспекцијских надзора у прва три месеца ове године Инспекција
рада затекла је у раду на црно 6.307 радника, а решењима инспекције запослено је
5.868 лица
У оквиру 12.417 инспекцијских надзора у прва три месеца ове године Инспекција рада затекла
је у раду на црно 6.307 радника, а решењима инспекције запослено је 5.868 лица, што је
повећање у односу на исти период 2016. за читавих 32 одсто, рекао је данас за Тањуг министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Он је упозорио послодавце да радом на црно "убијају" будућност читаве генерације.
"Уколико не уплаћујемо доприносе, уколико не уплаћујемо пензионо и здраствено, не можемо
се надати да ће време које долази бити сигурније и боље", рекао је Вулин.
Инспекција рада обићи ће, каже, поново послодавце код којих су пронашли раднике на црно и
проверити да ли су ови људи на својим радним местима или су "послужили само за
краткотрајно избегавање закона".
"Немојте избегавати закон, он ''ради'' у интересу и послодаваца и радника", закључио је Вул

Моравички округ: Око сто запослених на црно од почетка године
Извор: Танјуг
Инспектори рада су, приликом контроле хотела и некатегорсаних објеката
намењених за смештај, протеклих дана, на подручју Чачка, Горњег Милановца и
Ивањице, контролисали 21 објекат и открили три особе без уговора о раду
Инспектори рада су, приликом контроле хотела и некатегорсаних објеката намењених за
смештај, протеклих дана, на подручју Чачка, Горњег Милановца и Ивањице, контролисали 21
објекат и открили три особе без уговора о раду.
Од почетка године, приликом инспекцијског надзора у различитим делатностима, на подручју
Моравичког округа откривено је стотину људи без уговора о раду. Само код једног послодавца у
Чачку, инспектори су затекли 21 радника на црно.
"Само у марту 64 особе су откривене које су радиле на црно на подручју Моравичког округа.
Након тога послодавци су засновали радни однос са чак 68, више од оног броја који смо
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затекли. То значи да смо постигли неки резултат, људи схватају да им се више не исплати да
ризикују", казао је инспектор рада Никола Савић.
"Казна за правно лице је од 800.000 до 2.000.000 динара, а за предузетника од 300.000 до
500.000 динара", рекао је Савић.
Подаци показују да је највише непријављених радника на грађевини, угоститељству, такси
превозу, као и у конфекцијским радњама. Међутим, инспектори током летње сезоне доста
радника на црно затекну и приликом контроле хладњача.

30 милиона евра од послова преко интернета
Аутори: С. Булатовић - Д. И. Красић
У Србији, према незваничним проценама, око 100.000 људи веома пристојно
зарађује пружањем најразличитијих онлајн услуга широм планете
ОНИ су у Србији, а њихови послодавци широм света. Дизајнирају им интернет презентације,
воде налоге на друштвеним мрежама, преводе, пројектују, програмирају, пишу приче, пуштају
музику, па и воде психотерапију.
Фриленсери свих могућих струка преко интернета нуде своје услуге, рад наплаћују по сату и то
од 10, најчешће 20 и 30, а понеки траже и невероватних 500 долара. Порезници их знају само
уколико сами реше да се порезом одуже домовини и стекну пензију, али ако то не желе - траг
њихове зараде остаће тек на неком од банкомата у Србији. Према незваничној информацији,
током 2016. године у Србију се, преко само једног система за наплату, од фриленс послова
слило чак 30 милиона евра! То је више од 69.000 просечних нето српских плата.
Фриленсери, или слободњаци, хонорарци, јесу људи који свој динар, а чешће евро и долар,
зарађују радећи послове без уговора, од куће, најчешће преко регистрованих онлајн
платформи, међу којима су најпознатије УпWорк, Топтал, ПеоплеПерХоур, ЛинкедИн
Профиндер... Колико их у Србији има, нико тачно не може да преброји. Познато је само да је на
једној од најпознатијих светских фриленс платформи УпWорк у 2014. години било
регистровано више од 40.000 људи из Србије. Ова платформа, иначе, тренутно има више од 12
милиона регистрованих фриленсера широм света.
Драган Варагић, саветник за пословну примену интернета, каже за "Новости" да, по неким
проценама, више од 100.000 особа у Србији ради преко интернета самостално.
- Нажалост, комплетан порески систем не препознаје алтернативне облике запошљавања, као
што је случај и са фриленсерима, а то је најважније да би се ове особе уврстиле у домаћи систем
заштите запослених на различите начине - истиче Варагић. - Ниједна власт до сада није се
суочила са проблемом озбиљне реформе пореског система који вуче логику још из времена
социјализма, што кочи развој друштва и повећање запослености. У том контексту, фриленсери
немају интерес да званично пријаве свој посао, па их држава не види као запослене особе.
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БИЋЕ ИХ СВЕ ВИШЕ
И У Србији је, према речима Драгана Варагића, по Закону о раду могуће ангажовање на
флексибилним радним местима, и то користи све већи број компанија. Када је реч о проценама
у ком правцу ће се светско тржиште рада развијати у наредном периоду, оне иду у корист
фриленсера.
Међу фриленсерима који раде путем онлајн платформи највише има програмера и графичких
дизајнера. Како наводи Зоја Кукић, једна од оснивача "Стартита", следе контент креатори, који
се баве писањем текстова, осмишљавањем садржаја, затим стручњаци за СЕО оптимизацију
сајтова (да сајт корисника буде на првим странама приликом претраге) и друге разне врсте
дигиталног маркетинга. Тражени су и 3Д моделовање, видео-анимација, преводи са страних
језика, али и уживо, онлајн, подучавање страних језика...
Пошто су фриленсери за домаћи порески систем практично "невидљиви" као издвојена
категорија радника, поставља се питање како неко ко на овај начин зарађује може да намири
своје обавезе према држави. Уколико тај посао раде као приватна лица, фриленсери на приход
треба да плаћају порезе и доприносе држави по принципу самоопорезивања и то за сваку
појединачну уплату.
- Програмери се често одлучују да отворе паушалну агенцију и да плаћају месечни порез који се
обично креће од 15.000 до 25.000 динара - каже Зоја Кукић. - С обзиром на то да је њихова
просечна зарада у Србији око 1.200 евра, ово и није тако велики износ пореза.
Међутим, регистровање агенције је неисплативо за оне који од свог хонорарног рада преко
мреже зарађују мање износе.
- У принципу је тешко наплатити посао преко онлајн платформи пошто банке овде нису
заинтересоване за сарадњу како би се овај поступак олакшао - указује Зоја Кукић.
Управо због тога многи фриленсери прибегавају наплати послова преко посебних сервиса
попут Сцрилл, Паyонеер...
Суштина код Паyонеер система је што, после регистрације на њиховом сајту, на кућну адресу
добијате припејд "мастеркард" дебитну картицу. На њу послодавци из других земаља уплаћују
фриленсеру хонорар, који он потом у Србији подиже на банкомату било које банке. Трошкови
су, према ценовнику са Паyонеер сајта следећи: 29,95 долара је годишњи трошак чланарине
(2,5 долара месечно), док се за свако подизање са банкомата плаћа провизија од 3,15 долара
(2,5 евра). Ова картица није везана ни за један рачун у банци.
- Држава званично обавезује наше грађане за пријаву сваког прихода из иностранства, али не
постоји пример да је неко био кажњен због тога што не пријављује инострани приход. Неке
особе редовно пријављују те приходе, неке не - закључује Драган Варагић, саветник за пословну
примену интернета.
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СРПСКИ, ХРВАТСКИ И БОСАНСКИ ЈЕЗИК
ПЛАТФОРМА италки.цом специјализована је за онлајн учење страних језика. Погодност је што
страни језик заинтересовани могу да уче "уживо" преко интернета, од људи којима је то
матерњи језик. Тако из Србије на овој платформи има регистрованих укупно 28 онлајн
предавача. Цена сата учења је од 4,75 па до 30 долара колико наплаћују школовани професори
страних језика са предавачким искуством и на страним универзитетима. Код свих се 30 минута
"пробног учења" тарифира - пет долара.
НЕ ЖЕЛИ КЛАСИЧАН ПОСАО
- САДА скоро искључиво радимо за странце. Имали смо неколико лоших искустава са домаћим
наручиоцима - чули смо од једне девојке која нуди 3Д визуелизације архитектонских пројеката,
а сат рада цени 30 долара. - Највише наруџбина имамо из САД. То што немамо никаквог
додира са наручиоцима апсолутно не омета посао. Све радимо на рачунару, шаљемо завршен
посао. Детаље око опорезивања ја искрено и не знам. Нама новац стиже преко платформе
преко које радимо, а она узима проценат од пет до 30 одсто. Сада више никада не бих тражила
класичан посао у некој фирми. И када бисмо нешто мењали, наш тим би покренуо своју фирму.
- Највећа светска берза овог типа посла - УпWорк.цом има годишње више од 5,5 милиона
послова, а процена је да ће се у наредним годинама број таквих послова знатно повећавати указује Варагић. - Разлог за то је једноставан: фирме преко интернета веома лако могу да
пронађу адекватне раднике било где у свету.

Незапосленост највећа мука
Аутор: З. РАЈИЋ
Анкета међу неопредељеним бирачима пред изборе у Врбасу. Чак 57,4 одсто
сматра да је најважније довођење инвеститора и отварање радних места
У сусрет локалним изборима, који ће бити одржани 23. априла, врбаски социјалисти су
спровели анкету међу 1.500 страначки неопредељених суграђана у самом граду и шест насеља:
Бачком Добром Пољу, Савином Селу, Косанчићу, Равном Селу, Змајеву и Куцури. Циљ је био,
по речима Марјане Мараш, председнице ОО СПС и досадашње челнице СО, да се утврди шта
највише мучи Врбашане и да се на основу тог истраживања локално руководство странке лати
решавања проблема.
- Највећи број анкетираних (57,4 одсто) сматра да најважнији задатак општинске власти мора
да буде довођење инвеститора и отварање нових радних места. Друго и треће место на листи
приоритета заузели су уређење Великог бачког канала (54,5 одсто испитаних) и завршетак
канализације у селима (53,3 процента). Предност побољшању здравствених услуга дало је 47,58
одсто грађана, док је трећина за реконструкцију тротоара - предочила је Марашева.
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Од испитаника је посебно тражено да нагласе шта најургентније треба решавати у месним
заједницама.
- Одговорили су да је на првом месту незапосленост, а потом следе лош квалитет пијаће воде,
недостатак канализационе мреже, лоше здравствене услуге и проблем паса луталица - изнела
је Марашева.
Реагујући на резултате анкете, др Милан Миловић, специјалиста ортопед и секретар ОО СПС,
истиче да је унапређење здравствене заштите захтева бољу сарадњу Дома здравља и Опште
болнице у Врбасу.
- Неопходно је да се скрате листе чекања на прегледе и успостави рад специјалистичких служби
и при ДЗ, а за то је потребна подршка локалне самоуправе. Гашење здравствених центара, у
којима су до пре неколико година били обједињени домови здравља, болнице и апотеке, била
је велика грешка. У најави је поновно спајање домова здравља и болница, што би пацијентима
донело вишеструку корист - сматра др Миловић.
ОЦЕНЕ СТРАНКАМА
УЧЕСНИЦИМА анкете понуђено је да вреднују политичке странке оценама од један до пет.
Према резултатима, најбољу оцену добио је СПС - 3,75, СНС 3,27, Коалиција "Ослободимо
Врбас" (ДС, СДС и ЛСВ) 2,5 и СРС 2.

Светска банка: Три одсто раста, охрабрујућа вест за Србију
Извор: Танјуг
Главни економиста Светске банке за Србију Лазар Шестовић каже да је прогнозирани
привредни раст од три одсто охрабрујућа вест за Србију.
„Ми смо нажалост имали неколико година када раст није баш био висок што се тиче Србије,
далеко од њеног потенцијала, тако да она тек сада долази на неки ниво који би требало да има.
Три одсто је једна охрабрујућа вест за Србију”, рекао је Шестовић на РТС-у.
Он је изразио наду да ће привредни раст Србије имати позитиван утицај и на остале земље
региона и да ће она бити та која „вуче” и друге земље у окружењу.
„Наравно тај раст може да буде и већи, али постоје и ти неки екстерни ризици”, рекао је
Шестовић, а међу њима навео утицај Брегзита на курс евра и на каматне стопе, али и ситуацију
са Агрокором.
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„Веома је битно што је наша влада кренула доста рано са темом заштите предузећа која су у
Србији, то су велики послодавци, они запошљавају 11.000 људи, њихови обрти су веома велики,
тако да је битно да се учини све што је могуће како би се они заштитили”, рекао је главни
економиста Светске банке за Србију говорећи о проблему „Агрокора” који ових дана „дрма”
регион.
Шестовић каже да Агрокор јесте један од највећих ризика за регион, будући да се та компанија
поставила као највеће приватно предузеће у читавом региону.
„Уколико би дошло до неког непланираног хаотичног развоја околности може да дође до
значајног смањења раста. За Србију је битно то што су наша предузећа независна правна лица,
они су на неки начин изузета од дуговања која постоје у Хрватској, тако да се надамо да ће
ефекат конкретно на Србију бити најмањи”, истакао је Шестовић.
У редовном економском извештају Светске банке за Западни Балкан наводи се да се у Србији у
2017. години очекује убрзање привредног раста на три одсто, уз стабилан допринос потрошње и
подршку раста инвестиција и извоза. (Танјуг)

Вулин: Рад "на црно" је на штету будућности читаве једне генерације
Извор: Танјуг
У оквиру 12.417 инспекцијских надзора у прва три месеца ове године Инспекција рада затекла
је у раду на црно 6.307 радника, а решењима инспекције запослено је 5.868 лица, што је
повећање у односу на исти период 2016. за читавих 32 одсто, рекао је данас за Тањуг министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Он је упозорио послодавце да радом на црно "убијају" будућност читаве генерације.
- Уколико не уплаћујемо доприносе, уколико не уплаћујемо пензионо и здравствено, не
можемо се надати да ће време које долази бити сигурније и боље - рекао је Вулин.
Инспекција рада обићи ће, каже, поново послодавце код којих су пронашли раднике на црно и
проверити да ли су ови људи на својим радним местима или су "послужили само за
краткотрајно избегавање закона".
- Немојте избегавати закон, он ради у интересу и послодаваца и радника - закључио је Вулин.
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Радници "Гоше" одлучују о наставку штрајка
Извор: Бета
Радници фабрике шинских возила "Гоша" у Смедеревској Паланци данас би требало да одлуче
да ли ће наставити штрајк, објавила је Радиотелевизија Србије.
- Разговарао сам са појединим људима и они су сви за то да се не настави да се ради, јер нама
послодавац ништа није дао. Ми немамо ништа од нашег послодавца. Ми ћемо да добијемо
књижице, али све због Владе Србије, а не због нашег послодавца - рекао је за РТС председник
штрајкачког одбора "Гоше" Милан Вујичић.
Радници "Гоше" су у генералном штајку већ 15 дана, због неоверених здравствених књижица,
стажа који им није уплаћиван четири године и због неисплаћених зарада.
Фабрика шинских возила "Гоша" у дуговању је према држави од пет милиона евра.
На седници Владе данас или сутра биће донета одлука о овери здравствених књижица, као и
исплати једнократне помоћи у висини од 60.000 динара линеарно за сваког запосленог из
робних резерви.
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