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Извршни 
сажетак

Налази спроведеног истраживања указују да сива 
економија представља дубок и вишедимензионалан 
проблем за Републику Српску и БиХ. То је проблем који 
истовремено погађа послодавце, раднике и државу. Иако 
су све три стране у социјалном дијалогу заинтересоване за 
његово рјешавање, досадашњи напори у правцу сузбијања 
неформалне економије нису дали велике резултате. Један од 
разлога сасвим сигурно лежи у чињеници да ти напори нису 
били производ свеобухватног, усаглашеног и избалансираног 
приступа, већ чешће посљедица ad hoc активности и 
краткорочних мјера. У том погледу, идентификовање 
главних узрока сиве економије, нарочито када је ријеч о 
врстама неформалних активности и разлозима због којих се 
послодавци и предузећа окрећу тим активностима, веома 
је важно, како би мјере и интервенције за сузбијање сиве 
економије биле усмјерене на изворе проблема, дакле на 
саме узроке.

Гдје су основни узроци сиве економије у Републици 
Српској? Резултати анализе показују да постоји низ узрока који 
дјелују у садејству, међусобној интеракцији. Један од кључних 
узрока свакако је висок фискални и парафискални притисак 
на предузећа и привредне субјекте који послују у формалном 
сектору. Он се манифестује кроз високо опорезивање рада, 
чиме су предузећа стимулисана да раднике не пријављују 
или их пријављују на плате ниже од стварних, јер не могу 
поднијети терет трошкова радне снаге и остати истовремено 
конкурентни на тржишту. Овај узрок само поспјешује 
комплексан регулаторни оквир и скупа администрација кроз 
бројне и сложене пословне процедуре које послодавцима 
и привредним друштвима одузимају вријеме и новац. 
Ионако комплексан регулаторни оквир прате честе измјене 
постојећих и доношење нових прописа, што ствара окружење 
у којем се послодавци, барем они у формалном сектору, тешко 
сналазе. За разлику од њих, у том окружењу се боље сналазе 
они који их тумаче и спроводе, висока перцепција корупције 

запослених у јавним институцијама, укључујући контролне и 
надзорне органе, само додатно нарушава повјерење у њихов 
рад и генерално повјерење у државу и систем. 

Неповјерење у систем има негативан утицај и на ниво 
финансијске дисциплине, порески морал, те на етичност у 
пословању домаћих предузећа. У таквим околностима не 
постоје услови фер тржишне утакмице, расте нелојална 
конкуренција и ствара се зачарани круг узрока и посљедица 
који само генерише јаз између формалног и неформалног 
сектора. Да ствар буде гора, односи међу партнерима 
у социјалном дијалогу су додатно закомпликовани, а 
Економско-социјални савјет, као основни инструмент 
трипартитног дијалога, у пракси веома слабо функционише.

Препоруке наведене у овом документу полазе управо 
од идентификованих узрока неформалне економије у 
Републици Српској. Написане су као израз настојања да се 
недавно усвојени „Акциони план Владе РС за сузбијање сиве 
економије унапређењем рада контролних органа“ надогради 
низом подстицајних и системских мјера које би пословање 
у формалном сектору учинило атрактивнијим. У условима 
општег неповјерења, појачано дјеловање контролних органа 
не може само по себи смањити сиву економију, јер се тиме не 
отклањају њени узроци. Због тога је потребан избалансиран 
приступ који подразумијева и мјере на унапређењу пословног 
окружења и јачања повјерења у институције система. Дакле, 
колико ће доносиоци одлука бити успјешни у сузбијању сиве 
економије зависи првенствено од тога како ће уз предвиђени 
пакет мјера из Акционог плана бити интервенисано и на 
кључне узроке, прије свега високе трошкове пословања у 
формалном сектору, изражену перцепцију корупције у јавном 
сектору, те селективну и недосљедну примјену прописа. При 
томе је функционисање трипартитног дијалога социјалних 
партнера conditio sine qua non у борби против сиве економије. 



6

Препоруке

Из налаза спроведеног истраживања евидентно је да 
је сива економија дубоко укоријењен проблем у Републици 
Српској и БиХ који истовремено погађа послодавце, раднике 
и државу. Самим тим, рјешавање овог комплексног питања 
захтијева свеобухватан и вишедимензионалан одговор. 
Идентификовање главних узрока, нарочито када је ријеч 
о разлозима због којих се послодавци и предузећа окрећу 
неформалним активностима, важно је како би препоруке и 
мјере за сузбијање сиве економије биле усмјерене директно 
на извор проблема.

То даље значи да свеобухватност у рјешавању питања 
неформалне економије подразумијева усаглашен, 
координисан и избалансиран приступ. Усаглашен приступ 
је неопходан као резултат заједничког договора кључних 
актера, прије свега социјалних партнера који представљају 
и заступају интересе оних који су и највише погођени сивом 
економијом. Ранија искуства показују да непостојање 
консензуса и једностраност у рјешавању овог проблема 
води у замку прелијевања негативних посљедица сиве 
економије с једне на другу страну, било да је ријеч о 
посљедицама на штету државе, радника или послодаваца. 
Због тога је потребно што прије реафирмисати социјални 
дијалог у Републици Српској кроз рад Економско-социјалног 
савјета, али и друге институционалне и ванинституционалне 
механизме, а као полазну основу искористити чињеницу да су 
све три стране сагласне о озбиљности проблема неформалне 
економије и искрено опредијељене да тај проблем најзад 
почну рјешавати. 

Координиран и интегралан приступ је неопходан како 
мјере на сузбијању неформалне економије не би биле 

спровођене ad hoc и парцијално. Претходна истраживања, 
као и компаративна анализа урађена за земље у регији, 
указују на извјесну нееластичност сиве економије у односу 
на појединачне факторе утицаја. Примјери земаља попут 
Македоније, која је направила значајне помаке када је у 
питању пословно окружење и лакоћа пословања (ранг 30 
према „Doing Business Report“ за 2015. годину), показују да 
су ти помаци имали само ограничене домете на смањењу 
сиве економије, јер су изостали и други важни фактори попут 
владавине права, борбе против корупције, ефикасности рада 
правосуђа и сл. 

Коначно, избалансиран приступ подразумијева системске 
интервенције које ће истовремено обухватити подстицајне и 
репресивне мјере. Подстицајне мјере како би била омогућена 
и олакшана транзиција из неформалног у формални сектор, а 
репресивне мјере како би у исто вријеме био подигнут ниво 
ризика и смањена исплативост останка у зони неформалне 
економије. Ово посебно треба нагласити у контексту 
недавно представљеног акционог плана за борбу против 
сиве економије који је утврдила Влада РС и који, између 
осталог, предвиђа ригорознији законски оквир и додјелу 
већих овлаштења инспекцијским органима. Ријеч је, прије 
свега, о сету репресивних мјера које треба надоградити и 
оних мјера које ће стимулисати прелазак из неформалне у 
формалну економију. Већ је раније поменуто да инсистирање 
на строжијим административним захтјевима и оштријим 
санкцијама у условима када не постоји повјерење у рад јавних 
институција може само додатно отворити простор за корупцију 
и бити контрапродуктивно. Сходно томе, појединачне 
препоруке кроз низ подстицајних мјера које су наведене у 
наставку текста имају за циљ избалансирати приступ који је 
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предвиђен Акционим планом. У погледу доброг управљања 
и владавине права, потребно је што интензивније радити 
на подизању повјерења у рад Владиних институција и јавне 
управе. Бројне анализе показују да постоји веома снажна 
корелација између повјерења у рад Владиних институција и 
обима неформалне економије. То повјерење се, прије свега, 
стиче ефикасношћу у раду, транспарентношћу, те једнаким 
третманом свих. Правила која су прописана морају да важе 
подједнако за све, а моћ дискреционог одлучивања Владиних 
службеника и изабраних званичника о њима сведена на 
минимум. У том свјетлу, потребно је додатно поједноставити 
и убрзати оне пословне процедуре које у овом тренутку 
најдуже трају или највише коштају (попут грађевинских 
дозвола) и самим тим су погодно тло за узимање/давање 
мита и генерално за генерисање сиве економије. Надаље, 
бољом интерном организацијом у оквиру инстититуција 
које се баве контролом и надзором потребно је елиминисати 
могућност селективног приступа у избору предузећа која ће 
бити предмет контроле, јер је то једна од најчешћих замјерки 
пословне заједнице на рад контролних органа. Субјектима 
контроле, такође, треба дати могућност подношења 
притужби на рад инспектора. 

Због гломазног законског оквира, те такође бројних и 
честих измјена истог, потребно је размотрити могућност 
успостављања јединственог електронског регистра прописа 
те свих фискалних и парафискалних давања за предузетнике 
и привредна друштва, који би био јавно доступан и бесплатан. 
Тиме би био олакшан увид у регулаторни оквир у којем послују 
предузећа и у обавезе које су дужни измирити. 

Малим предузетницима и онима који своју дјелатност 
обављају без дозволе потребно је дати прву прилику и 
изградити мост којим ће прећи у формалну економију. 
Искуства многих земаља, укључујући и БиХ, показују да је стопа 
преживљавања оваквих „легализованих“ предузетника већа 
него код оних који отпочињу посао без претходног искуства у 
неформалном сектору. Сходно наведеном, треба размотрити 
могућност давања техничких и финансијских олакшица за 
све оне из неформалног сектора који одлуче да по први пут 
свој бизнис озваниче (кроз програм подршке Завода за 
запошљавање РС или кроз друге програме). Такође, једна од 
олакшица која већ постоји за оне који су регистровани јесте 
статус малог предузетника, што им олакшава пословање 
у смислу испуњавања административних захтјева, 
једноставнијих пореских и других пословних процедура 
(паушално плаћање пореза, просто књиговодство и сл). 
Међутим, праг дефинисан у износу од 50.000 КМ годишњег 
промета и највише три запослена радника је постављен 

сувише ниско, па је већина малих предузетника мотивисана 
да „сакрије“ промет или не пријави више од три радника, 
како не би изгубили тај повољан статус. Због тога треба 
размотрити могућност подизања прага за статус малог 
предузетника и по основу износа годишњег промета и у 
односу на број запослених. Праг статуса малог предузетника 
треба ускладити са прагом за обавезну регистрацију у ПДВ 
систем.

У погледу извора финансирања, рјешења за сузбијање 
сиве економије треба тражити прије свега у унапређењу 
постојећег финансијског система, гдје ће се, поред 
традиционалних (банкарских), развијати и други извори 
финансирања за домаћа предузећа и предузетнике. Ти 
намјенски извори требају омогућити бржи раст и развој 
малих и микро предузећа. За оне који тек размишљају 
о предузетничким подухватима или се већ баве 
високопродуктивним дјелатностима, али нису регистровани, 
треба надоградити постојећу предузетничку инфраструктуру 
и инструменте подршке кроз фондове ризичног капитала 
попут seed фондова или venture capital фондова, гдје би 
Влада у сарадњи са бројним међународним донаторима 
могла иницирати процес и одиграти активнију улогу. С друге 
стране, у циљу смањења неформалних извора финансирања, 
у сарадњи са Агенцијом за банкарство, Централном банком, 
Удружењем банака и другим актерима, треба преиспитати 
могућност за снижавање трошкова трансфера, посебно у 
свјетлу регистрације дознака из дијаспоре. Због директног 
утицаја на смањење сиве економије, потребно је додатно 
промовисати и подстицати безготовинско плаћање, чиме 
би био смањен и број учесника у сивој економији. При 
томе је пожељно акценат дати на стимулативне мјере које 
ће подстаћи употребу безготовинских трансакција попут 
субвенција за увођење ПОС терминала микро и малим 
предузећима и евентуално подстицаје за плаћања извршена 
електронским путем. 

Када је у питању опорезивање, потребно је отклонити 
најснажнији узрочник неформалне економије – превисоко 
опорезивање рада. Влада Републике Српске је кроз више 
званичних докумената најавила потезе у том правцу. Смањење 
пореског оптерећења на рад не смије бити симболично, 
већ веома значајно, уколико желимо промијенити статус 
Републике Српске по овом питању у међународним оквирима 
и дестимулисати рад „на црно“ и исплату дијела плате „на 
руке“. 

Такође је потребно темељно поједноставити процедуре 
Пореске управе Републике Српске да би пословним 
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субјектима из формалног сектора олакшали и смањили 
потребно вријеме за њихово испуњење. Уопште, потребно је 
систематски радити на јачању повјерења пословних субјеката 
у рад пореских органа.

У погледу ПДВ система, контролни органи треба да 
уложе додатне напоре како би био смањен број економских 
субјеката који избјегавају обавезну ПДВ регистрацију и 
тиме чине нелојалну конкуренцију. Потребно је и адекватно 
ускладити рок за уплату фактурисаног ПДВ-а (коју врши 
предузеће) са роком за исплату ПДВ поврата (коју врши 
Управа за индиректно опорезивање).

До сада није било много конструктивног дијалога 
између социјалних партнера о питању утицаја постојећег 
радног законодавства на постојање неформалне економије. 
Према мишљењу послодаваца, повјерење међу социјалним 
партнерима је озбиљно нарушено непоштовањем Споразума 
социјалних партнера из 2010. године. Ова пракса се мора 
промијенити, јер се само уз сарадњу социјалних партнера 
могу створити квалитетна рјешења која треба да омогуће 
великом броју обесправљених радника да преласком у 

формалну економију остваре своја права из радних односа. 

Незадовољавајуће функционисање инспекција рада је 
потребно унаприједити, првенствено у погледу елиминисања 
нерегистрованих субјеката са тржишта, независности од 
политичких утицаја и преклапања надлежности инспекција 
са ентитетског и локалног нивоа.

Коначно, у погледу образовања, усавршавања и 
цјеложивотног учења неопходно је спровести што хитнију 
реформу образовног система, те истовремено дати 
подршку програмима неформалног образовања у виду 
стручног оспособљавања и усавршавања радника. Оваква 
интервенција је неопходна како бисмо помогли микро, 
малим и средњим предузећима који објективно у овом 
тренутку немају могућности и капацитете да самостално 
изграђују системе за обуку запослених. Истовремено је 
потребно радити на развоју тржишта обука, водећи при том 
рачуна о захтјевима послодаваца за врстом и специфичним 
садржајима обуке како би они препознали директну корист 
од улагања у људске ресурсе и касније слиједили исту праксу 
у својим предузећима.



9

Увод и методологија

Израз „неформална економија“ се односи на све економске 
активности радника и економских јединица којe, у закону 
или пракси, нису или су недовољно покривенe формалним 
аранжманима. Њихове активности нису укључене у закон, 
што значи да раде изван формалног дохвата закона; или нису 
покривенe у пракси, што значи да, иако раде под формалним 
дохватом закона, закон се не примјењује или не спроводи; или 
закон обесхрабрује његову примјену зато што је неадекватан, 
оптерећујући, или намеће превисоке трошкове.

Појавни облици неформалне економије су различити. 
Они укључују непријављени рад („рад на црно“), 
непријављивање или дјелимично пријављивање промета 
роба и услуга, прометовање роба и услуга од стране лица 
које није регистровано, исплату дијела плате „у коверти“, 
неприказивање стварне цијене роба и услуга, закључивање 
нестандардних облика уговора о раду (уговори о ауторском 
дјелу, привремени и повремени послови и сл.) са циљем 
избјегавања радног односа, исказивање нереално високих 
износа фактура са циљем избјегавања плаћања ПДВ-а (код 
извоза и повезаних лица када је крајње друштво предвиђено 
да „трпи“ ефекте оваквог пословања) и друго.

Овај извјештај је израђен у склопу пројекта који има за циљ 
да помогне Унији удружења послодаваца Републике Српске 
(УУПРС) да идентификује најважније узроке неформалне 
економије у Републици Српској и развије скуп квалитетних 
и спроводивих препорука за адресирање овог значајног 
проблема. Аутор извјештаја је Центар за истраживања и 
студије ГЕА из Бањалуке. Извјештај и читав пројекат су рађени 
на бази методологије Међународне организације рада (МОР), 
која је финансирала њихову израду и спровођење. Кључни 
елемент ове методологије је Приручник за подстицајно 
окружење за одрживо предузеће[1] (ЕЕSЕ приручник), који 
врши подјелу пословног окружења на 17 области и нуди 
развијен упитник као полазну основу за оцјену стања у свакој 
области. 

[1] На енглеском језику: Enabling Environment for Sustainable Enterprise Toolkit.

УУПРС је на почетку пројекта, уз учешће ГЕА-е, 
организовала четири фокус групе са својим члановима у 
Бањој Луци, Источном Сарајеву, Бијељини и Требињу с циљем 
да издвоји неколико кључних узрока неформалности из 
перспективе УУПРС за детаљно истраживање. Чланови УУПРС 
су препознали сљедећих шест области из ЕЕSЕ приручника 
као кључне: 1) повољно законско и регулаторно окружење, 
2) конкуренција, 3) приступ изворима финансирања, 4) добро 
управљање и владавина права, 5) социјални дијалог и 6) 
образовање, усавршавање и цјеложивотно учење.

На бази добијених информација, утврђен је упитник за 
спровођење примарног истраживања (анкете) о ставовима 
послодаваца у Републици Српској који покрива наведених 
шест области. Такође је утврђена и структура циљаног 
узорка за анкету на бази сљедећих критеријума: врста 
дјелатности, врста власништва, географско подручје и број 
запослених.[2] Након што је УУПРС спровела анкету, добијене 
информације су обрађене и укључене у овај извјештај заједно 
са налазима секундарног истраживања, које је базирано на 
подацима и публикацијама Свјетске банке, Међународног 
монетарног фонда, МОР-а и других међународних и домаћих 
организација и институција. Србија, Хрватска, Македонија и 
Аустрија су изабране за земље из региона са којима је вршено 
поређење о стању у наведеним областима. При употреби 
неких од међународних база података, нпр. података о 
лакоћи пословања Свјетске банке, нису били доступни 
подаци за Републику Српску па су кориштени подаци за 
Босну и Херцеговину. С обзиром на могућност разлике у 
стању у Републици Српској у односу на цјелокупну Босну и 
Херцеговину у одређеним областима, резултати секундарног 
истраживања су укрштани са резултатима примарног 
истраживања (који су добијени из Републике Српске). 

На крају анализе сваке од шест области сажети су основни 
налази за сваку област, док су обједињене препоруке 
приказане на почетку документа. 

[2] Табела са прегледом структуре циљаног узорка од 200 испитаника се 
налази у прилогу на крају овог извјештаја. 
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Основни налази
Законско и регулаторно окружење за пословање у 

Републици Српској је још увијек неповољно и стимулише 
постојање неформалне економије. Извјештај Doing Busi-
ness Свјетске банке за 2015. годину је по лакоћи пословања 
рангирао БиХ на 107. мјесто, најлошије од свих европских 
земаља. Изузетно велике варијације имеђу позиција у 10 
различитих области које овај извјештај посматра указују да 
до сада нисмо имали свеобухватан приступ у спровођењу 
реформи регулаторног окружења за пословање.

Анкетирани послодавци су као главни узрок неформалне 
економије у Републици Српској идентификовали високе 
пореске, фискалне и парафискалне намете. У споменутом 
извјештају Doing Business, БиХ је рангирана на 151. мјесто у 
области плаћања пореза, што представља претпосљедње 
мјесто међу свим земљама из Европе. 

Послодавци су били веома сагласни у ставу да унутар 
цјелокупног пореског система високо опорезивање рада 
има највећи утицај на стварање неформалне економије. 
Тренутна висина пореског оптерећења просјечне плате је 
виша од просјека у OECD земљама. Због високих пореских 
обавеза на исплаћену плату, послодавци често одлучују да 
не пријаве запослене раднике или да им један дио плате 
исплате „на руке“. Анкетирани послодавци су имали став 
да пореско оптерећење рада треба значајно снизити. Сви 
најважнији документи који се баве економском политиком у 
Републици Српској у наредном периоду, такође, истичу значај 

нижег опорезивања рада за ревитализацију економије и 
стимулисање запошљавања. Што се тиче ПДВ-а, нелојална 
конкуренција која послује изван ПДВ система и рок за 
плаћање фактурисаног ПДВ-а су препознати као елементи 
овог система који најјаче стимулишу неформалну економију.

У радном законодавству, анкетирани послодавци су 
оцијенили да сљедеће компоненте радног законодавства 
имају највећи утицај на постојање неформалне економије: 
трошкови боловања и породиљског одсуства које сноси 
послодавац и отказ уговора о раду. Економска политика 
Владе Републике Српске за 2015. годину и Реформска агенда 
за БиХ 2015-2018 предвиђају доношење новог закона о раду 
ради повећања флексибилности на тржишту рада. Пуно 
учешће социјалних партнера је неопходно да би био сачињен 
квалитетан одговор на неформалну економију у једном 
друштву.

Ово истраживање указује и на озбиљне проблеме у 
функционисању инспекција рада, што за резултат има 
стварање нелојалне конкуренције. Посебно се истичу 
недовољне контроле нерегистрованих актера на тржишту, 
рад инспектора под политичким утицајем и преклапања 
надлежности инспекција са ентитетског и локалног нивоа. 

Послодавци су имали релативно подијељена мишљења 
о томе колико постојећа регулатива у области здравља 
и заштите на раду стимулише неформалну економију. 
Наша претпоставка је да ставови послодаваца варирају у 
зависности од фактора од којих зависи величина трошка 
и тежина спровођења ове регулативе, као што су врста 
дјелатности или број радних мјеста.
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и 2012. године, када је учешће трансакција путем POS 
терминала износило 27%.

Основни налази
Иако би олакшан приступ изворима финансирања за 

предузећа која послују у зони формалне економије требало да 
буду њихова конкурентска предност, у Босни и Херцеговини 
и Републици Српској та предност је релативна. Непостојање 
алтернативних извора финансирања, неразвијено тржиште 
капитала и опредијељеност банака да више кредитирају јавни 
сектор и становништво на уштрб привреде утичу на то да је 
Босна и Херцеговина веома лоше рангирана у поређењу са 
другим земљама када посматрамо доступност финансијских 
услуга за предузећа, као и степен лакоће у којем предузећа 
добијају кредите. Ограничена доступност финансијских услуга 
и ригорозни услови за добијање кредита у условима када 
предузећа немају других извора екстерног финансирања 
сем комерцијалних банака, спутавају њихове могућности 
за снажнији раст и развој. Без новца за улагање у нове 
технологије и додатно запошљавање, њихова продуктивност 
стагнира а конкурентска позиција слаби, што их води у још 
неповољнији положај наспрам могућности да добију кредит 
од банака. Предузећа су на тај начин присиљена да траже 
унутрашње резерве за финансирање пословних активности 
које често проналазе у зони неформалне економије и то 
кроз уштеде на трошковима радне снаге и различите облике 
пореске евазије. У свјетлу неформалне економије посебан 
проблем представља и недостатак инструмената финансијске 

подршке за мале компаније, као и за почетнике у бизнису који 
већ раде, али нису регистровани. Без адекватне финансијске 
подршке они који послују у тзв. “сивој зони“ немају других 
могућности него да ту и остану. Тиме избјегавају и релативно 
високе трошкове банкарских услуга, што је само један од 
ограничавајућих фактора за пословање у сфери формалне 
економије. 

Сходно наведеном, рјешења за сузбијање сиве економије 
треба тражити, прије свега, у изградњи робуснијег и 
ефикаснијег финансијског система, гдје ће се, поред 
традиционалних (банкарских), развијати и други извори 
финансирања за домаћа предузећа и предузетнике. Ти 
извори, сем наслова и декларативне намјене, за мале 
предузетнике и почетнике у бизнису треба да садрже и 
услове који њима омогућавају развој бизниса и прелазак 
из сиве зоне у формалну економију. За оне који тек 
размишљају о предузетничким подухватима или се баве 
високопродуктивним дјелатностима, али нису регистровани, 
треба развијати системе подршке кроз фондове ризичног 
капитала попут seed фондова, venture capital фондова, crowd-
funding платформи и слично.

Коначно, имајући у виду позитивну корелацију између 
обима електронских трансакција и смањења сиве економије, 
треба наставити позитиван тренд, те и даље радити на 
промоцији безготовинског плаћања у малопродаји, а посебно 
у секторима са традиционално израженом склоношћу ка 
неформалној економији, попут трговине, угоститељства и 
услужних дјелатности.
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5. Социјални 
дијалог

У претходним поглављима било је ријечи о типичним 
облицима неформалне економије у Републици Српској. 
Свакако један од најзаступљенијих је непријављени рад, било 
да је ријеч о запошљавању које није службено евидентирано 
или исплати дијела плате у коверти и умањењу основице за 
плаћање пореза и доприноса. О броју радника који раде на 
црно постоје различите процјене и оне варирају у широком 
распону од 30.000 до чак 90.000[21]. Овако значајне разлике у 
процјенама, прије свега, резултат су непостојања јединственог 
и усаглашеног приступа истраживању рада на црно који би се 
спроводио у континуитету. Међутим, без обзира на разлике 
у процјенама, јасно је да је ријеч о озбиљном проблему 
чије рјешавање захтијева заједничко учешће и укљученост 
свих друштвених актера, прије свега кроз координиране и 
усаглашене политике партнера у социјалном дијалогу. У том 
смислу социјални дијалог, као један од кључних механизама 
доброг управљања и демократског одлучивања, представља 
изузетно важну полугу у сузбијању сиве економије. 

За социјални дијалог у Републици Српској можемо рећи 
да је институционализован кроз Економско-социјални савјет 
као трипартитно тијело које је основано с циљем подстицања 
и развоја колективног преговарања и усклађивања интереса 
радника, послодаваца и извршне власти. Имајући у виду 
изузетан значај Економско–социјалног савјета и потребу 
учешћа представника радника и послодаваца у процесима 
одлучивања о питањима од значаја за статус запослених 
и пословне заједнице, 1997. године посебним споразумом 
социјалних партнера основан је Економско-социјални савјет 

[21] Процјене Завода за запошљавање РС; ИЛО извјештај „Глобални трендови 
запошљавања у 2013. години“.

Републике Српске. У прво вријеме постојање Савјета било је 
регулисано кроз Закон о раду, да би због изузетног значаја 
овог тијела, као институције социјалног дијалога, Влада 
Републике Српске у сарадњи са социјалним партнерима рад 
Савјета уредила посебним законом – Законом о Економско-
социјалном савјету („Службени гласник Републике Српске“ 
број 110/08). На тај начин дефинисан је састав, дјелокруг, начин 
рада, финансирање и друга питања од значаја за рад Савјета. 
Сходно наведеном закону, Савјет разматра и заузима ставове 
према питањима развоја и унапређивања колективног 
преговарања, утицаја економске политике и мјера за њено 
спровођење на социјални развој и стабилност политике 
запошљавања, зарада и цијена, итд. Савјет чини укупно 
девет чланова, од којих по три представника Владе, Уније 
удружења послодаваца РС, као већинског репрезентативног 
удружења послодаваца на нивоу Републике Српске, и Савеза 
синдиката РС, као већинског репрезентативног синдиката. 

Упркос значају који Економско-социјални савјет има за 
социјални дијалог, рад овог тијела је у протеклом периоду, 
а поготово у посљедњих неколико мјесеци, био углавном 
нефункционалан. О томе можда најбоље свједочи чињеница 
да је од почетка 2015. године већ неколико сједница Савјета 
одгођено због недостатка кворума. Оно што више брине 
је тренд лоших односа и неповјерења међу социјалним 
партнерима који је присутан дуже вријеме, гдје послодавци 
као кључну примједбу износе непоштовање Споразума 
социјалних партнера у Републици Српској из 2010. године. 
Без намјере да се улази дубље у разлоге због којих је то тако, 
јасно је да одсуство дијалога међу социјалним партнерима, 
прије свега, између радника и послодаваца, дугорочно има 
негативне посљедице и за једне и за друге.
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карактеристична за раднике у реалном сектору који настоје 
по сваку цијену наћи посао или у јавној управи или отићи у 
иностранство у неку од развијених европских земаља, гдје 
су у стању добити боље услове рада. Према подацима UN-
HCR-а и Уније за одрживи повратак процјењује се да је само 
у протекле двије године из БиХ отишло више од 60.000 људи, 
махом радно способног становништва. Домаћа предузећа 
једноставно немају механизме како дугорочно задржати 
раднике и осигурати да након стручног усавршавања и обуке 
радник остане вјеран предузећу. Тиме се само ствара зачарани 
круг у којем предузећа због слабости образовног система не 
могу доћи до квалитетне радне снаге на тржишту рада, а због 
своје позиције нису у стању властитим средствима улагати у 
оспособљавање запослених. То их чини мање конкурентним 
на тржишту, због чега њихова позиција додатно слаби и чини 
их још мање атрактивним за раднике који траже посао, као и 
за оне који се тек школују за будућа занимања. 

Основни налази
Низ показатеља презентованих у Извјештају указује на то 

да људски капитал представља једно од кључних ограничења 
за развој предузетништва и економије у БиХ и Републици 
Српској. Бројна истраживања апострофирају развој људског 
капитала као основног предуслова за подизање нивоа 
конкурентности привредних субјеката и економије у цјелини. 
Улагање у људски капитал је истовремено и дугорочан процес 
који за послодавце у РС и БиХ у овом тренутку представља 
озбиљан изазов. 

Образовни систем није у стању понудити радну снагу у 
складу са захтјевима привреде, а, нажалост, нити је већина 
предузећа у могућности да властитим средствима улаже у 
оспособљавање и усавршавање радника. То је нешто с чим 
се посебно сусрећу микро, мала и средња предузећа, гдје је 
продуктивност рада релативно ниска или која послују у зони 

неформалне економије. У таквим околностима предузећа 
настоје сачувати своју позицију резањем трошкова и 
свођењем инвестиција на минимум, укључујући и улагања 
у радну снагу. Премда послујући на овакав начин предузећа 
успијевају да преживе, у условима глобалне конкуренције 
позиција већине њих је у дугом року озбиљно угрожена.

Оно што додатно усложњава ситуацију је чињеница да 
је Република Српска, као и Босна и Херцеговина, погођена 
масовним одласком радне снаге у развијене европске земље, 
због чега предузећа не успијевају дугорочно задржати 
стручан и дефицитаран кадар, што додатно угрожава њихову 
конкурентску позицију. 

Велику штету због тога трпе и радници, посебно они 
са ниским квалификацијама или без квалификација. Због 
недостатка потребних знања и вјештина нису у стању 
интегрисати се на тржиште рада, нити имају могућност да 
дођу до легалног посла у иностранству, због чега су принуђени 
прихватити ниско плаћене послове у неформалном сектору. 
Додатно забрињава податак да је међу њима и значајан број 
младих. 

Имајући у виду да је ријеч о системском проблему, 
улога државе у његовом превазилажењу је кључна. То 
подразумијева, прије свега, што хитнију реформу образовног 
система и прилагођавање истог захтјевима тржишта рада, 
али и подршку програмима неформалног образовања у 
виду стручног оспособљавања и усавршавања радника. 
Интервенција је неопходна како би микро, мала и средња 
предузећа која немају објективне могућности и капацитете 
задржала дефицитаран кадар. Истовремено је потребно 
радити на развоју тржишта обуке, водећи рачуна при 
том о захтјевима послодаваца за врстом и специфичним 
садржајима, како би они препознали директну корист од 
ових програма обуке и касније слиједили исту праксу у својим 
предузећима. 
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