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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/323650/SES-trazi-formiranje-ministarstva-za-gradjevinu 

СЕС тражи формирање министарства за 
грађевину 

Танјуг  

Чланови Социјално-економског савета (СЕС) најавили су данас да ће затражити од Владе да се 

формира посебно министарство за грађевинарство, како би се спречило даље пропадање те 

изузетно важне привредне гране. 

СЕС такође захтева да се што пре укине наплата ПДВ-а грађевинским предузећима унапред, 

већ да се обавља по реализацији посла, као и да се домаћа грађевинска предузећа заштите у 

Србији од страних компанија за које најчешће раде као подизвођачи, изјавио је председавајући 

СЕС-а Небојша Атанацковић после ванредне седнице тог тела у Влади Србији. 

 

Савет на данашњој седници, чија је централна тема била анализа стања у грађевинарству, није 

имао кворум за одлучивање, с обзиром на то да је од представника власти био присутан само 

званичник из Министарства економије и регионалног развоја.  

 

Представници синдиката и Уније послодаваца Србије (УПС) истакли су да је пре три године у 

Србији било регистровано 11.000 грађевинских предузећа, а да их сада има 8.000, као и да је 

тренутно око 87 одсто њих у стању неликвидности. 

 

Према подацима УПС-а, само локалне самуправе тренутно дугују грађевинским фирмама 

најмање 390 милиона евра, а просечан дуг је старији од три године. 

 

Само у грађевинској оперативи тренутно ради око 71.000 радника у високоградњи и 

нискоградњи, док је заједно са индустријом грађевинског материјала ангажовано око 115.000 

људи, навео је Душко Вуковић, председник Самосталног синдиката грађевинарства. 

  

Атанацковић, који је председник УПС-а, истакао је да министарства која су се у овој влади 

бавила грађевинарством често нису била у доброј координацији и да је неопходно да се 

формира посебно министарство. 

  

 У грађевинарству ради  

више од 100.000 људи 
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Душко Вуковић, председник Самосталног синдиката грађевинарства, оценио је да је домаће 

грађевинарство у катастрофалном стању и додао да ће се од нове владе тражити наставак 

примене посебног колективног уговора за грађевинаре и појачан рад инспекције како би се 

смањио рад "на црно". 

  

Он је додао да "на црно" у Србији ради најмање 30.000 радника, па чак и на изградњи станова у 

новом насељу "Степа Степановић" на Вождовцу у Београду. 

 

Истичући да је грађевинарство тренутно на "издисају", он је упозорио да се мора променити 

пореска политика и укинути дупло опорезивање наших грађевинара у иностранству. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/323587/Posao-za-234-radnika-u-fabrici-Zastava-oruzje 

Посао за 234 радника у фабрици "Застава 
оружје" 

Бета  

Крагујевачка фабрика “Застава оружје” запослиће 234 радника металске и машинске струке са 

или без радног искуства, објавила је данас крагујевачка филијала Националне службе за 

запошљавање. 

У тој филијали рекли су агенцији Бета да “оружари” траже 90 радника са радним искуством и 

144 радника без радног ускуства. 

  

“Траже се радници машинске и металске струке, 3. или 4. степена стручности, металоглодачи, 

стругари, брусачи, бушачи, бравари пресери, заваривачи и техничари нумеричких машина”, 

рекла је директорка филијале НСЗ-а у Крагујевцу Љиљана Петровић.  

На евиденцији филијале у Крагујевцу има око 200 радника с радним искуством и преко 700 

незапослених до 40 година старости без радног искуства у струкама које тражи “Застава 

оружје”. 

  

Нови радници без искуства запошљаваће се пошто прођу једномесечну стручну обуку у 

фабрици и засниваће радни однос на одређено време. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:379765-Bankama-preti-bankrot 

Банкама прети банкрот! 
С. МОРАВЧЕВИЋ  

Активирање великог броја кредитних залога довело би до банкрота и у 

финансијском сектору. Многи дугови великих компанија већ "замрзнути". Одузете 

станове нема ко да купи 

 
МАСОВНИЈЕ активирање хипотека у Србији довело би до банкрота и банака и предузећа, те су 
због тога многи дугови компанија "замрзнути". Засад је под залогом око 934.000 некретнина 
које су грађани, предузетници, мала и средња, али и велика предузећа ставили као гаранцију 
да ће вратити зајмове. 
У свету су многе банке пропале управо због тога што нису могле да наплате дугове. И код нас би 
сценарио био исти. То потврђује губитак Агробанке од 29,4 милијарде динара, који је већи од 
целокупне добити пет највећих банака и који је утицао да први пут после готово целе деценије 
банкарски сектор послује с минусом. Агробанка је запала у проблеме, јер је одобравала кредите 
фирмама које нису могле да их враћају, а капитал је био исувише мали да би могао да поднесе 
чекање на рате. Сада држава покушава да спасе ову домаћу банку, али по свој прилици једино 
решење ће бити да одреши кесу и сама покрије минус од више од 200 милиона евра.  
НА ДОБОШБАНКЕ тренутно у понуди имају на продају одузете куће, станове, пословни 
простор, њиве...  
Тако се нуди кућа на Сењаку за 1,5 милиона евра, стан у Бранковој за 220.000 евра, стан у 
Влајковићевој за 160.000 евра, али и њива поред Србобрана за 348 евра! 

- Банке на кашичицу активирају хипотеке, пре свега великих предузећа која не могу да враћају 
кредите, јер би то повукло у пропаст и саме банке - тврде у једној од страних банака које послују 
у Србији. - Спремни смо да чекамо на рате. Ситуација је нешто другачија када су у питању 
предузетници и мала и средња предузећа, као и грађани. Ту активирање залоге иде брже, али 
да би се наплата потраживања спровела до краја, прође и три године. Уз то, некретнине нема 
ко да купи. 
Тако многе банке нуде све више некретнина које су одузете власницима, али се оне ретко 
купују. Упоследње три године је цена станова у паду и за 40 одсто, па банке не могу да наплате 
своја потраживања у потпуности. 
- Продаја хипотекованих некретнина повећава понуду, али када су у питању грађани, број 
некретнина које се налазе на тржишту на овај начин је исувише мали да би се остварио 
значајнији утицај на цене некретнина - око 300 хипотека у односу на преко 8.000 стамбених 
кредита годишње, на које треба додати и станове продате за готовину - каже Мирослав Ребић, 
члан ИО Сосијете женерал банке. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Imovina-za-dugove-novi-pogon-za-buducnost.sr.html 

Имовина за дугове, нови погон за будућност 

Ако се реализује споразум са недавно најављеним купцем ,,Магнохрома”, сав приход од продаје 

имовине отишао би за дугове радницима, банкама и другим повериоцима, а у халама би се 

саградио нови погон 

Краљево – За многе Краљевчане, посебно бивше и садашње раднике ,,Магнохрома”, углавном 
је неуверљива прича о новој приватизацији ове фабрике. Прихватљивија је оцена да је и та, 
последњих година ретка повољна вест о посрнулој краљевачкој привреди, још једно олако дато 
предизборно обећања. 

Стога су представници овдашњег огранка УРС-а, алудирајући више на коначан успех своје 
политике него због ветра у леђа једном од председничких кандидата, подсетили како је пре 
годину дана, ,,упркос бројним критикама и чак подсмеху, у овој фабрици покренута и од тада 
на кашичицу одржавана производња”. 

– Да тога није било – нагласио је на конференцији за медије посланик УРС-а Јован Нешовић – 
не би било ни потенцијалних купаца. Знали смо ми да производња уз једну ротациону пећ не 
може бити економски исплатива, али смо одржавали фабрику да би пронашли новог 
стратешког партнера – истакао је Нешовић. 

Ту су се чули и детаљи о преговорима и недавно потписаном Меморандуму о разумевању са 
представницима аустријског концерна РХИ АГ, које потврђује и садашње руководство 
,,Магнохрома”. Укратко речено, ако се према почетној цени од 5,6 милиона евра прода имовина 
дела „Магнохрома”, односно фабрике ватросталних производа, све паре би отишле на 
измирење дугова. Најпре би Агенцији за приватизацију било плаћено пет одсто, 
приватизационом саветнику један проценат, стотинак хиљада евра дуга овдашњем предузећу 
,,Аутотранспорт”, више од два милиона евра Хипо банци, око 1,8 милиона евра бившим 
радницима који већ месецима штрајкују тражећи исплату заосталих плата и још неутврђен 
износ за исплату пореза... И, тако би се истопио новац од продаје. 

Може бити да се тај план исплата дугова делимично и промени, али се тешко може рачунати на 
већи остатак новца. Када би нови власник био аустријски концерн РХИ АГ, кренуо би са 
производњом без постојећих хипотека на више објеката у овом погону и обавеза извршења 
судских решења због радничких дугова. 

Уз преузимање 68 садашњих радника договорено је и улагање у наредних пет година око 60 
милиона евра за изградњу новог погона. Ту би се запослило око 400 радника, истина уз 
познате субвенције државе по новом радном месту. Њихове плате биле би најмање за 20 одсто 
веће од минималних зарада у Србији. 

У новом погону би се производило око 120.000 тона синтера, од сировине која би се довозила 
из ,,Магнохромових” рудника са подручја Чачка и Златибора, јер би право експлоатације било 
уступљено будућем власнику. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Imovina-za-dugove-novi-pogon-za-buducnost.sr.html


6 

 

Сада се чека расписивање тендера. Може се, наравно, појавити и неки купац који нуди више, 
али се овде томе не надају тврдећи да нема бољег од РХИ АГ, који у целом свету има 33 сличне 
фабрике, производи годишње око два милиона тона синтера и другог ватросталног материјала, 
запошљава око осам хиљада радника и остварује приход од око 1,8 милијарди евра... 

М. Дугалић   
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nis-i-telekom-pokupili-kajmak-ostali-u-cabru 

НИС и Телеком покупили кајмак, остали у 
чабру 

Све три компаније чије су акције грађани Србије бесплатно добили или ће их 
ускоро добити - НИС, београдски Аеродром и Телеком - лане су пословале 
позитивно, показују подаци Агенције за привредне регистре. Та институција је 
ових дана на својој Интернет страници објавила финансијске извештаје највећих 
предузећа у Србији који показују да тек покоја компанија у којој држава има 
власништво послује позитивно, док остале и даље праве губитке. 

Нафтна индустрија Србије је тако и лане била домаћа компанија са убедљиво најбољим 
показатељима, како када је у питању приход, тако и када се говори о добити, односно чистој 
заради предузећа. НИС је у 2011. години имао приходе од 192 милијарде динара, што је за 22 
милијарде више него преклане. Нето добитак нафтне компаније која је у већинском 
власништву руског „Гаспрома”, док остатак „држе” држава и мали акционари, порастао је, пак, 
у односу на 2010. годину више него два и по пута и у 2011. је износио преко 40 милијарди 
динара. 

Прилично добре резултате остварио је и Телеком, државна компанија која пружа услуге 
мобилне и фиксне телефоније: приходовали су 87 милијарди, тек нешто више него у 2010, али 
им је чиста зарада повећана са близу 16 на преко 22 милијарде динара у прошлој години. 
Аеродром „Никола Тесла”, такође у државном власништву, остварио исто добре али, 
разумљиво, ипак скромније пословне резултате: приход им је био скоро шест милијарди 
динара, док су профитирали 1,6 милијарду, што је за око 350 милиона динара лошије него у 
2010. години. 

Насупрот њима, неки други гиганти у државном власништву правили су губитке. 
Електропривреда Србије је тако направила чист губитак од 4,8 милијарди динара, у односу на 
преклањски профит од 1,8 милијарду. Приход ЕПС-а износио је у 2011. години 126 милијарди 
динара. С друге стране, Електровојводина је и прошле, као и претпрошле године, остварила 
добит, сада додуше више него дупло нижу него у 2010. Ово предузеће је у 2011. години 
приходовало 48 милијарди динара и зарадило 527 милиона динара, док је у 2010. зарада била 
1,2 милијарду динара. 

Два државна предузећа - која су испрва била помињана за поделу бесплатних акција - 
„Галеника” и „Јат ервејз” - лане су имала дебео минус. Уз приход од 4,7 милијарди динара, 
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земунска фабрика лекова успела је лане да произведе 12 милијарди динара губитка, док је 
национални авио превозник направио минус од три милијарде динара. 

Још једно државно предузеће са седиштем у Новом Саду било је лане у плусу. „Србијагас” је 
приходовао 74 милијарде динара и остварио профит од 1,25 милијарде, што је за близу 400 
милиона динара више него лане. 

Међу највеће државне губиташе свакако се убраја и панчевачка „Петрохемија”, предузеће које 
се већ годинама налази у такозваном процесу реструктурирања, односно државног управљања 
услед тога што нико неће да га приватизује. Уз приход од 36 милијарди динара ова хемијска 
индустрија успела је да направи губитак од чак 11 милијарди, што је скоро дупло већи минус 
него у 2010. години. 

В. Чворков 

Како су возови побегли у плус 

Након што су годинама уназад бележиле губитке који се мере десетинама милијарди динара (у 
2010. години 17,4 милијарде), Железнице Србије су лане приказале добит од 12,7 милијарди 
динара, објављено је на сајту Агенције за привредне регистре. Ипак, како у медији претходних 
дана извештавали, овде се изгледа ради о „малом” рачуноводственом трику: Железнице су 
отписане дугове по основу кредита (које ће иначе одлуком Владе платити буџет, односно 
грађани Србије) прокњижиле као приход предузећа, чиме су не само испеглале позамашан 
минус него и постале „профитабилно” предузеће. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/frtalj-odmah-ili-trecina-na-tri-meseca 

Фртаљ одмах, или трећина на три месеца 

СОМБОР: Након приватизације некадашњег гиганта српске прехрамбене 
индустрије, сомборске Индустрије хране „Панонка”, обавезе гомилане две 
деценије уназад и даље оптерећују опоравак овог предузећа. 

Предраг Лучић крај нове линије у „Панонки” 

Користећи своје законско  право, више од 300 бивших радника некадашњег гиганта тужило је 
фирму још 1994. године, у време када је отворен стечај, због три неисплаћене зараде. Како 
кажу, иако имају правоснажну судску одлуку, не могу да наплате своја потраживања, јер је 
рачун предузећа, и поред приватизације, у блокади. 

Почетком јула 2010. године Агенција за приватизацију на тендеру је продала 70 одсто 
друштвеног капитала сомборске „Панонке” фирми „Кинђа аграр” из Кикинде, која послује у 
оквиру „Лучић групе” са седиштем у Новом Саду, а бави се углавном прерадом поврћа, за 
200.000 евра и уз обавезу улагања двоструко већег износа. Ипак, преузимањем тадашњих 106 
радника, до данас ова потраживања некадашњих упосленика нису у потпуности измирена. 

Суочено са појавом потраживања која нису уопште била наведена у својевременом проспекту 
Агенције за приватизацију, ново руководство фирме понудило је исплату дела износа који 
фабрика бившим радницима дугује, под условом да се одрекну остатка потраживања на име 
неисплаћених зарада из 1994. године. 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/frtalj-odmah-ili-trecina-na-tri-meseca
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По речима Предрага Лучића, генералног менаџера „Панонке”, предузеће је у блокади за нешто 
више од 150 милиона динара, додајући да се углавном овај износ односи на судска решења и 
блокаде која датирају још од 1989. године, скоро од самог почетка рада индустријског 
постројења које се деведесетих година прошлог века претворило у један од највећих 
промашаја. Лучић каже да ниједна обавеза није настала од септембра 2010. када су и преузели 
фабрику, наглашавајући да су сва судска решења и обавезе наследили. 

- Исплатом дела зарада хтели смо да изађемо у сусрет тим људима и да им понудимо 25 одсто 
укупног износа обавеза са каматама на дан исплате уколико је варијанта исплате одмах. Друга 
могућност је да им се исплати 33 одсто обавеза, такође са каматама, у три једнаке месечне рате 
- каже Лучић. 

Према његовим речима, на бивше раднике се не врши никакав притисак, потписивање изјаве о 
прихватању исплате о делу дуга је добровољно, за шта се до сада одлучио велик број некада 
запослених, пошто су свесни да је у ситуацији постојања енормних дуговања из претходних 
деценија, крајње неизвесно када би , и поред судских одлука, радници уопште дошли на ред за 
исплату. 

- Све што је од преузимања предузећа у погледу социјалног програма  урађено, урађено је по 
закону. Ниједан радник није добио отказ, а ко је желео да оде из фирме, добио је, уз исплату 
заосталих зарада и отпремнину по закону - тврди Лучић и додаје да сада овде ради тек 
двадесетак запослених, а примљено је и петоро младих радника економско-прехрамбене 
струке. 

Наш саговорник најављује отварање новог погона за прераду и смрзавање поврћа, што је на 
трагу планова новог власника да од овог закоровљеног пропалог гиганта месне индустрије 
направи „регионалног играча” у производњи, преради, обради и дистрибуцији свих врста 
поврћа. 

М. Миљеновић 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/deo-radnika-naplatio-zaostali-regres 

Део радника наплатио заостали регрес 

ВРБАС: За 23 радника ЈКП „Стандард“ исплаћен је регрес за годишњи одмор, 
дуговање које ова фирма има према својим радницима још из 2006. године. 
Наиме, 147 радника је тужило врбаско комунално предузеће за неисплаћен регрес 
од пре неколико година 

 и добило спор против ове фирме, а недавно је на адресу „Стандарда“ стигла судска наплата за 
прву групу радника, њих 23, у износу од око 4,8 милиона динара. 

Према речима др Жељка Видовића, председника општине Врбас која је оснивач овог 
предузећа, из општинског буџета је издвојен новац за исплату регреса за 23 радника с обзиром 
на то да се ЈКП „Стандард“ налази у тешкој материјалној ситуацији. 

- Новац је уплаћен адвокату који их заступа, а он је дужан да им га проследи. Радници имају 
право на регрес и он би требало редовно да се исплаћује, а не да се дође у овакву ситуацију – 
рекао Видовић. 

Радници су добили судски спор да им се исплати око 150.000 динара што значи да укупан дуг 
„Стандард“ према запосленима са судским трошковима и порезима износи око 40 милиона 
динара.. 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/deo-radnika-naplatio-zaostali-regres
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Када је реч о осталим радницима којима регрес није исплаћен, Видовић каже да се тренутно 
пред Апелационим судом води овај спор, јер је, како је истакао, регрес зарачунат много више 
него што је договорено. Ипак, то не значи, додао је Видовић, да локална самоуправа и ЈКП 
„Стандард“ неће исплатити и осталим радницима регрес. 

- Најбоље решење би било да се постигне договор са радницима да им се регрес исплаћује у 
ратама у наредних неколико година, јер се у супротном предузеће ставља у готово безизлазну 
ситуацију. Треба имати у виду да ЈКП „Стандард“ иде путем опоравка и сматрамо да ће стати на 
своје ноге до септембра, октобра – истакао је Видовић. М. Кековић 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:podsticaj-za-izlazak-iz-

krize&catid=31&Itemid=101 

Подстицај за излазак из кризе 
Међународни сајам технике и техничких достигнућа, 56. по реду, отворен је јуче на 
Београдском сајму под чијим куполама ће до 18. маја пет стотина излагача из 23 земље 
представљати своје производе и услуге. Сајам је отворио председник Привредне коморе Србије 
Милош Бугарин који је подсетио да је Сајам технике и техничких достигнућа најстарија 
манифестација Београдског сајма. Међународни сајам технике и техничких достигнућа је 
најстарија сајамска манифестација код нас а први овакав сајам одржан је 1937. године. 
Савремене технологије из области аутоматизације, роботи, бежичне комуникације, 
електроенергетика, електроника, расвета, процесна техника, логистика, климатизација и 
заваривање чине основу излагачког програма овогодишњег сајма, који се завршава у петак. 
Хала 1 Београдског сајма је и овога пута претворена у својеврсну компјутерски интегрисану 
фабрику 21. века - Интегра, где су представљена најновија решења из информационих и 
телекомуникационих технологија. На 56. међународном сајму технике, чији је слоган Тех 
почиње, преко 250 односно више од половине излагача је инострано и долазе из Аустрије, 
Чешке, Италије, Хрватске, Словеније, Јапана, Белгије, Јужне Кореје, Мађарске, Турске, 
Словачке, Босне и Херцеговине, Немачке, Пољске, Швајцарске, Шведске и других земаља, а 
први пут ће се појавити излагачи са Тајвана и из Кине. Излагачи представљају укупно 116 
технолошких новитета, највише из области Интегра, затим из електроенергетике и из области 
климатизације, грејања и хлађења. (Наставак на 11. страни) (Наставак са 1. стране) Отварајући 
ову велику и важну манифестацију која обухвата важне и перспективне привредне гране, као и 
технологије будућности, председник Привредне коморе Србије Милош Бугарин оценио је да је 
овај сајам један од најзначајнијих привредних догађаја у Србији и Југоисточној Европи и да 
има изузетан утицај на будући развој индустрије у земљи и региону. Подсећајући да је 
Међународни сајам технике и техничких достигнућа наша најстарија сајамска манифестација, 
Бугарин је оценио да он отвара могућности да се прошире постојећи и успоставе нови пословни 
контакти и да представља велики подстицај за постепени излазак из кризе. Да је то позитиван 
знак за српску привреду, али и добар сигнал да се међународна економска и финансијска криза 
смирује, потврђује и присуство великог броја излагача из Србије и иностранства, рекао је 
председник ПКС на церемонији отварања. Он је нагласио да само технолошки развијена Србија 
може наћи равноправно место у европској заједници и на светском тржишту. Само се новим 
технологијама може повећати конкурентност српске привреде, извоз и запосленост, као и 
смањити спољнотрговински дефицит, подвукао је Бугарин. Он је подсетио да Привредна 
комора Србије подржава реиндустријализацију земље, као неопходан предуслов тих процеса. 
Биће приказано 110 технолошких новитета, од чега је 50 домаћих. За промоцију на 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:podsticaj-za-izlazak-iz-krize&catid=31&Itemid=101
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овогодишњем сајму, најуспешнијим излагачима биће додељене традиционалне сајамске 
награде и признања Корак у будућност. @АНТРФИЛЕ: Скуп металаца из региона Привредна 
комора Србије ће данас на свом штанду у Хали 3 организовати пословне сусрете привредника 
металског и електросектора из земаља региона, на коме ће се окупити фирме и предузетници 
из некадашње Југославије. У оквиру пратећег стручног програма данас ће у великој 
конференцијској сали у Хали 4 бити одржан и научно-стручни скуп Информатика 2012 - нови 
трендови у развоју информационих система у организацији Друштва за информатику Србије. 
Како је најавио председник друштва Никола Марковић, на скупу ће бити речи о улози 
информационих и комуникационих технологија у смањивању ефеката кризе и о припремама 
за улазак у ЕУ. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:nelikvidnost-gusi-87-odsto-

firmi&catid=31&Itemid=101 

Неликвидност гуши 87 одсто фирми 
Чланови Социјално-економског савета (СЕС) расправљали су јуче на тематској седници о све 
драматичнијем стању и могућностима опоравка грађевинарства и закључили да нова влада 
треба да изврши прекомпоновање ресора и оснује посебно министарство за грађевинарство. 
Сугеришемо да нови сазив владе оснује посебан ресор за гређевинарство и индустрију 
грађевинског материјала, уколико се жели избећи даље пропадање ове и других припадајућих 
привредних грана, истакао је јуче Небојша Атанацковић, председник СЕС-а на прес-
конференцији у Влади. Он је након седнице којој су присуствовали представници Пивредне 
коморе Србије (ПКС), синдиката, послодаваца, и само представница Министарства економије и 
регионалног развоја Мишела Николић, рекао да је постигнута сагласност око предлога сета 
олакшица. Предлаже се у првом реду да се ПДВ не плаћа унапред, већ фазно по реализацији 
дела посла, посебно ако се ради за неку буџетску установу или државу. Захтева се такође 
законско регулисање тендера и друге мере како би се далеко боље заштитили домаћи 
произвођачи од све агресивније иностране конкуренције, рекао је Атанацковић. Уз оцену да 
грађевинарство треба да добије третман националног приоритета, председник Уједињених 
гранских синдиката Независност Бранислав Чанак тврди да је веома озбиљно питање што 
представници Владе нису у потребном броју присуствовали седницама, чиме, како је рекао, 
опструишу социјални дијалог. По мишљењу Чанка охрабрујуће је да су послодавци и 
синдикати потписали колективни уговор који представља степеницу више ка регулативи ЕУ и 
Међународне организације рада. Иако је почетком 90-их година у овој грани било око 250.000 
запослених, данас је преостало свега 115.000, од чега око 71.000 у грађевинским предузећима а 
остали у индустрији грађевинског материјала и сродним делатностима. Процењује се да око 30 
до 40 одсто или око 40.000 ангажованих ради на црно, чак и тамо где је држава инвеститор, на 
пример на градилишту у Војводе Степе, истиче Душко Вуковић, председник самосталног 
синдиката грађевинарства. @АНТРФИЛЕ: За три године угашено 3.000 предузећа Тренд 
урушавања илуструју подаци по којима је пре три године било укупно11.000 грађевинских 
фирми, а данас их је за 3.000 мање, а 87 одсто је неликвидних и прети им банкрот, додаје он. 
По речима Душана Коруновског из Уније послодаваца, само локална самоуправа дугује преко 
390 милиона динара, али су дуговања државе која учествује са 80 одсто у домаћој 
инвестиционој тражњи далеко већа. Коруновски каже да ће предлог изласка из амбиса ускоро 
утврдити заједички Унија послодаваца, ПКС и синдикати. 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Prete-generalnim-

%C5%A1trajkom&catid=9&Itemid=120 

Прете генералним штрајком 
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Снежана Величковић 
најавила је да ће радници ХК Јумко ускоро ступити у генерални штрајк уколико руководство 
фабрике хитно не поведе више бриге о примањима радника. Тренутно стање у компанији је 
катастрофално, а стрпљење радника је на измаку. Уколико директор и његови сарадници хитно 
не коригују примања радника и не покажу више бриге за наш економски статус, ми крећемо са 
генералним штрајком, казала је председница АСНС-а. Она истиче да се ситуација у Јумку 
погоршава из дана у дан и да томе доприносе кључне чињенице што компанија радницима и 
даље дугује 22 плате, што је просечна месечна зарада 12.000 динара и што су радници тек 
примили плату за новембар 2011. Радници више неће да трпе толики степен понижења. Зато, 
хитно тражимо законом загарантовану најнижу зараду од 20.000 динара и почетак исплате 
заосталих зарада, истиче Снежана Величковић. Генерални директор Зоран Стошић на оптужбе 
каже да синдикат и сви радници добро знају да је Јумко на раскрсници која се зове смањење 
трошкова производње, која ће одредити његову судбину. Ми смо на старту судбинских улагања 
која ће за резултат дати јефтинији производ. Како других средстава немамо, ми то боље сутра 
нажалост градимо на минималној цени рада - из редовне производње, објашњава Стошић. 
Директор подсећа председницу синдиката да се плате могу делити тек по одбитку трошкова 
производње, а садашњи Јумкови трошкови су омча о врату свих запослених. Ово што радимо је 
једини излаз за 1.800 радника Јумка. Ако се одустане од тога компанију чека крај у коме ћемо 
сви остати без посла, мада у свему очекујемо већу помоћ државе као већинског власника, каже 
Стошић. Чињеница да је држава са 63 одсто већински власник Јумка и да је у последњих три-
четири године запосленима обезбедила значајне послове, изгледа није довољна гаранција 
бољем материјалном статусу радника. Руководство мора да одговори како то поред субвенција 
које примамо од државе и обимних послова за војску и велике компаније, Јумко и даље послује 
са губицима, пита на крају председница АСНС-а компаније Јумко Снежана Величковић. Тањуг 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Prete-generalnim-%C5%A1trajkom&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:Prete-generalnim-%C5%A1trajkom&catid=9&Itemid=120

