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Српски грађевинци: Били смо као робље у 
Белорусији 

П. Вујанац  

Кривично ћемо гонити Негослава Миливојевића јер ово што смо доживели је класичан пример 

робовласништва, поручују српски грађевинци који се последња два месеца налазе у 

Белорусији, у околини Минска, где су дошли да раде за фирму „Срб-Бело-строј“ чији је власник 

Миливојевић, грађевински техничар, који тамо живи и ради. 

Радници из више градова Србије, њих више од 20, тврде да им је Миливојевић обећавао 

дневницу од пет долара на сат на грађевини, али да два месеца, иако су радили по 10 часова 

дневно, нису исплаћени. Миливојевић се не јавља на њихове позиве.  

Део зарађеног новца, како прича Драган Јешић из Ваљева, ипак су добили од белоруског 

предузетника, Миливојевићевог партнера, код кога су остали да раде.  

  

 - Он сам каже да ће Миливојевића тужити суду у Минску јер му је обећао квалитетну радну 

снагу и мањи број људи од овог који је дошао у Белорусију, као и да му је пребацио новац за 

наше плате које он није исплатио, већ је нестао - каже Јешић.  

  

Половина његових колега већ траже начин да се врате у Србију. 

  

- Нас десетак је ступило у контакт са грађевинцима који се налазе у Сочију где већ раде, кажу да 

тамо нема замешетељства, да су плате редовне и покушаћемо да се пребацимо до тог града - 

каже Јешић. 

  

Та група радника се из Заславља, где су били смештени у објекту без струје, воде и тоалета, 

пребацила на други крај Минска, где чекају одлазак у Сочи. Ту, како кажу, бар имају струје и 

воде. 

  

- У Заслављу смо били као робови, буквално смо гладовали. Тужићемо Миливојевића - 

поручују грађевинци. 

  

Сам Миливојевић, да подсетимо, негирао је оптужбе ових радника, наводећи да су они 

исплаћени за месец дана рада „код њега“, након чега су, незадовољни висином дневница и 

условима рада, одлучили да раде за другу белоруску фирму, док је у „Срб-Бело-строју“ остало 

ангажовано 47 радника који су пре два месеца дошли у Белорусију. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346614/Srpski-gradjevinci-Bili-smo-kao-roblje-u-Belorusiji
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Без плате ради 60.000 запослених 
 

Фондација Центар за демократију и шест организација окупљених у Акцију за 
достојанствен рад упозорило је да у Србији постоји забрињавајући степен кршења 
права у области рада и одступања од прописа. 

 „Процене говоре да данас на црно у Србији ради између 300.000 и милион људи, да више од 
60.000 запослених месецима не добија плату, а пробни рад се злоупотребљава и користи као 
средство бесплатног рада”, наводи се у саопштењу Фондације. 

Подсећа се да је према процени Привредне коморе Србије, у августу стопа незапослености 
износила 28,3 посто и изражава забринутост због драстичног одступања од праксе прописане у 
законодавству којима се јемчи забрана дискриминације, право на безбедне и здраве услове 
рада, ограничено радно време, правична накнаду за рад, а женама, омладини и особама са 
инвалидитетом посебна заштиту на раду и посебни услове рада, у складу са законом. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Dr%C5%BEava-napustila-

stanogradnju&catid=31&Itemid=101 

Држава напустила станоградњу 
 

Недавна изјава Млађана Динкића да држава више неће градити станове за продају, те да он као 
министар финансија не мисли да даје новац за изградњу станова, већ ће само давати 
субвенције за тражњу, односно за куповину станова, није остала без одјека на тржишту 
некретнина. Уз тренд опадања цена који у последње три године износи близу 40 одсто и пад 
промета (према подацима Удружења за грађевинарство ПКС у читавој држави у последњих 
годину и по дана продато је свега око 3.000 станова), станоградња у Србији се суочава са 
чињеницом да ће, уместо више од 5.000 станова у насељима „Степа Степановић” и „Др Иван 
Рибар” чију је изградњу финансирала претходна влада, држава убудуће градити само социјалне 
станове, док изградњом комерцијалних станова, како је рекао Динкић, треба да се баве 
приватни инвеститори. Према подацима Републичког завода за статистику у јулу су издате 
дозволе за градњу 1.634 стана, 8,7 одсто мање него у истом месецу 2011. Број завршених станова 
у новоградњи је у 2010. у односу на 2008. годину опао за шест 6 одсто - са 17.967 на 16.898 
нових станова. Притом је станоградња највише успорена тамо где је пре економске кризе 
најбрже расла - у Београду. У поређењу са 2008. када је изграђено 7.306, 2010. је број 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-plate-radi-60000-zaposlenih
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Dr%C5%BEava-napustila-stanogradnju&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Dr%C5%BEava-napustila-stanogradnju&catid=31&Itemid=101
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завршених станова у главном граду пао на свега 5.048, док је у 2011. изграђено нешто преко 
6.000 станова. Упркос томе, купаца је све мање, па је тако од почетка 2012. било за петину мање 
захтева за стамбене кредите него у истом периоду лане. У Београду понуда старих станова је све 
већа, а њихови власници су често принуђени да их продају и испод тржишне цене. Према 
тренутној ситуацији на тржишту цена квадрата стамбеног простора у Београду креће се од 750-
800 евра у насељима на периферији, док само ретки станови у првој градској зони коштају 
више од 2.000 евра по квадрату. Судећи по подацима о броју станова на 1.000 становника 
Србија је током последње деценије значајно поправила своју позицију у свету – од 393 стана на 
1.000 становника у 2002. стигли смо до бројке од 455 станова на 1.000 становника. Али то је 
само једна страна медаље. Варљивост статистике показали су и резултати недавно завршеног 
пописа којим је утврђено да у Србији има 3.243.587 станова што је око 280.000 станова више 
него 2002. Упркос повећаном броју стамбених јединица и нешто мањем броју домаћинстава 
него пре девет година, према подацима Привредне коморе Србије који се у великој мери 
поклапају са подацима Удружења подстанара, чак 300.000 српских породица нема решено 
стамбено питање (процена је да око 20 одсто становништва не живи у свом стану), а без стана је 
и двадесетак хиљада официра, лекара, универзитетских професора… Студија стамбеног сектора 
Србије из септембра 2006, коју је урадила Економска комисија УН за Европу (УНЕЦЕ), 
показала је да је наш стамбени фонд прилично времешан. Око две трећине станова изграђено 
је у “златно” доба социјализма, највише у периоду 1971-1980. (око 25 одсто укупног броја), док 
је свега десетак одсто изграђено после 1990. Ако је за утеху тек 5,3 одсто станова потиче из 
времена пре Првог светског рата, док ће у земљама ЕУ 100 година постојања ускоро прославити 
у просеку 18 одсто станова. (страна 3) (са 1. стране) Али зато стандард становања прихваћен у 
ЕУ - 25 квадратних метара корисног простора по особи - у Србији испуњава тек 39 одсто 
станова, око 30 одсто је у границама прихватљивог одступања (15 до 25 квадрата по особи), док 
трећина стамбених јединица има веома низак степен корисног простора - испод 15 квадрата по 
особи. Да би купила и то мало крова над главом породица са просечним примањима мора да 
ради годинама или, пак, да 35-40 одсто месечне зараде издваја за кирију. Иако је захваљујући 
паду просечних закупнина у великим градовима овај проценат нижи него 2002. када су 
домаћинства за кирију издвајала и целих 50 одсто месечних примања, стамбена перспектива 
подстанара између два пописа није се ни мало побољшала. Скоро половина младих брачних 
парова започиње заједнички живот делећи стан са родитељима, један мањи део продајом 
породичних некретнина (земља, викендице) успева да купи или изгради често мали и 
неадекватан стан, а сви остали крећу у подстанарску авантуру. Будући да у Србији станове 
издаје искључиво приватни сектор (преко 98 одсто стамбеног фонда приватно је власништво) 
то значи да младенце очекује нестабилна понуда, неконтролисани стандарди становања, 
одусуство правно ваљаних уговора са станодавцима, све у свему врло низак степен сигурности. 
А да би у Београду купили стан у новоградњи величине 50 квадрата по просечној цени од 
1.200-1.300 евра, са тренутном просечном зарадом у Србији (око 365 евра у августу) морали би 
да раде 13 до 15 година. Додатну невољу представља чињеница да станови за изнајмљивање у 
власништву корпоративних инвеститора постоје само у Београду и намењени су врло уском 
кругу корисника са високим приходима, најчешће амбасадама и запосленим у страним 
представништвима. Остали градови практично не располажу становима којима би збрињавали 
макар најугроженија домаћинства. Отуда дуге листе оних који чекају на стан а заправо немају 
никакве шансе да буду адекватно стамбено збринути. Управо овакво стање нагнало је 
стручњаке УН да у Студији стамбеног сектора Србије посебно истакну извештај Светске банке 
из 2005. према ком од земаља у транзицији само ми и Јерменија нисмо иницирали програме 
становања за изнајмљивање у јавном сектору као одговор на спор опоравак станоградње и 
непрекидно проширење општинских листа чекања за стан. “Изградња станова за 
изнајмљивање кроз субвенционисање трошкова градње у јавном или непрофитном сектору 



5 

 

омогућава лакшу примену социјалних принципа дистрибуције станова него приватни сектор, 
посебно када је он тако неформалан као у Србији“, закључују аутори студије. На трагу ове идеје 
влада Зорана Ђинђића је још априла 2002. усвојила закључак да је потребно приступити 
изради Националне стамбене политике. Но, како по том питању ништа није предузето ни до 
краја 2003, предложено је да се задатак реализује кроз међународну сарадњу. И тако се 
“родила” Студија стамбеног сектора Србије УНЕЦЕ коју, на жалост, Влада Србије никада није 
верификовала. Отуда нити у једној од транзиционих година нисмо домашили 25.000 
новоизграђених станова, колико нам је годишње потребно према процени Привредне коморе 
Србије. Табела 1 (МИЛКА У СЛИКУ) Укупан број станова у Србији година број станова раст (%) 
1991. 2.753.800 3,4 2002. 2.965.500 8,1 2011. 3.243.587 9,3 Табела 2 (МИЛКА КАО АНТРФ) Број 
завршених станова регион 2010. 2011. Београд 5.048 6.018 Војводина 5.211 4.378 Србија 6.639 
6.704 УКУПНО 16.898 17.100 Табела 3 (ВЕСНА) Број станова на 1.000 становника држава број 
станова Србија 455 Црна Гора 505 Хрватска 527 Словенија 424 Француска 507 Швајцарска 499 
Немачка 472 Ирска 372 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Bez-plate-60.000-

radnika&catid=9&Itemid=120 

Без плате 60.000 радника 

Фондација Центар за демократију и шест организација окупљених у Акцију за достојанствен 
рад упозорило је јуче да у Србији постоји забрињавајући степен кршења права у области рада и 
одступања од прописа. Процене говоре да данас на црно у Србији ради између 300.000 и 
милион људи, да више од 60.000 запослених месецима не добија плату, а пробни рад се 
злоупотребљава и користи као средство бесплатног рада, наводи се у саопштењу Фондације. 
Подсећа се да је према процени Привредне коморе Србије, у августу стопа незапослености 
износила 28,3 одсто и изражава забринутост због драстичног одступања од праксе прописане у 
законодавству којима се јемчи забрана дискриминације, право на безбедне и здраве услове 
рада, ограничено радно време, правична накнаду за рад, а женама, омладини и особама са 
инвалидитетом посебна заштиту на раду и посебни услове рада, у складу са законом. 

На то јасно, између осталог, указују и статистике притужби упућених Заштитнику грађана и 
Поверенику за заштиту равноправности, али и одлуке Европског суда за људска права у којима 
је суд дао за право грађанима Србије који су се обратили тој инстанци у циљу заштите права из 
области рада, наводи се у саопштењу. У саопштењу се указује на неке од проблема као што су 
дужина радног спора у којем радник може остваривати своје право - која у просеку траје четири 
године уз трошкове од неколико хиљада еура. Према подацима Управе за безбедност и здравље 
на раду, у просеку у Србији годишње смртно страда око 40 запослених, преко 1.000 их доживи 
тешку, а преко 20.000 лакшу повреду на раду. Бета 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1010:Jedinica-za-cenu-

rada&catid=11&Itemid=122 

Јединица за цену рада 
 

Професорима математике није тешко да израчунају да ће и просветни радници дебело осетити 
минус у буџету од 204 милијарде динара, од којег их неће спасти ни октобарско повећање плата 
од два одсто. Према нашим рачуницама, номинално повећање зарада у 2012. години биће 
укупно 5,5 одсто, али уз очекивану инфлацију од 10 одсто то је пад од 4,5 одсто, истиче 
Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања Србије (СОС). По његовим речима, 
просечна плата за све категорије запослених је око 41.000 динара, односно 355 евра, док је 
потрошачка корпа прешла 58. 

000 динара, а поскупљења се настављају. Иако је Министарство просвете понудило 
потписивање протокола о цени рада и другим елементима из колективног уговора, овај 
синдикат је одбио потписивање. Предлажемо да протокол дефинише да неће бити отпуштања, 
сигурну исплату јубиларних и Светосавских награда, те да се у року од три године изврши 
корекција коефицијената на распон од 1:3 за основне и средње школе. Овај однос би требао да 
буде 1:5 за високо образовање, прецизира Павловић. Иако и други грански синдикати нуде 
своје варијанте протокола, у случају да не дође до усаглашавања са предлогом министарства, 
штрајк се не предвиђа, берем не до почетка другог полугодишта, процењују у СОС-у. Поред 
ниских плата, просвету оптерећују и други проблеми - око 30 одсто објеката нема адекватне 
тоалете, све је мањи број уписане деце, што доводи до вишкова. Изменама Закона о основама 
система образовања треба ограничити право директора да могу да запошљавају кога хоће, да 
организују екскурзије, издају школски простор и да се смањи простор за корупцију. Требало би 
појачати и рад инспекција, поручују надлежнима из СОС-а. Милоје Вељовић, председник 
београдског одбора Синдиката образовања Србије изражава огорчење новом стратегијом 
образовања којом се налаже да се преко 50 одсто средњошколаца уписује у гимназије, те да се 
гасе стручне школе. Трендови у Европи су сасвим другачији, а пример је Холандија која је око 
1.000 школа организовала у 67 гигантских центара, каже Вељовић. Он додаје да је са 
секретаријатом за образовање Београда организовано већ десетак састанака на тему 
технолошких вишкова, јер су решења неминовна. Поједини просветари тврде да радно место у 
Београду кошта и до 7.000 евра, док је у унутрашњости око 3.000. @ЛЕГЕНДА: Број уписане 
деце све мањи @АНТРФИЛЕ: Вишкови неће у пензију У систему образовања ради око 148.000 
радника, од којих у предшколском систему 22.000, у основним и средњим школама око 
104.000, у домовима ученика 4.500, те у високом образовању 18.000. Нереалне су процене да 
има укупно око 30.000 вишкова. Најпроблематичнији су они који немају ниједан час, а таквих 
је 158, а доста их је са 30 до 50 одсто норме, указали су подаци Министарства просвете. Али, 
због малих пензија и скупоће чак и они који имају услове за пензију, којих има преко 6.000, 
неће да иду, већ користе погодности Закона о раду и настављају да раде у школама, каже 
Павловић. 
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Тешко до права на зараду 

Организације окупљене у Акцији за достојанствен рад указале су, поводом 7. октобра - Дана 
достојанственог рада, на висок степен кршења права у области рада у Србији, саопштила је 
фондација Центар за демократију. Процене говоре да данас на црно у Србији ради између 
300.000 и милион грађана, да више од 60.000 запослених за свој рад месецима не добија 
плату, а пробни рад се злоупотребљава и користи као средство бесплатног рада. Радни спор у 
коме радник може да оствари своје право у просеку траје четири године и носи трошкове од 
неколико хиљада евра. Трудницама се не продужавају уговори или им се постојећи отказују, 
сматра се прихватљивим да се жена приликом интервјуа за посао пита да ли планира породицу 
и у складу са њеним одговором (не) запосли, а такође је раширена и пракса потписивања 
бланко отказа, упозорава се у саопштењу. 

Према подацима Управе за безбедност и здравље на раду, у просеку у Србији годишње смртно 
страда око 40 запослених, више од 1.000 доживи тешку, а више од 20.000 лакшу повреду на 
раду. Према процени Привредне коморе Србије, у августу је стопа незапослености износила 
28,3 одсто, што је највећа стопа незапослености у Србији икад забележена, што снижава ионако 
низак степен поштовања права запослених. Достизање стандарда достојанственог рада у 
једном друштву зависи и од степена постојања културе рада међу радном снагом, као и од 
степена одговорности послодаваца, али су за ефикасно, транспарентно и према свима једнако 
спровођење закона одговорни првенствено државни органи и институције. Иако Србија 
бројним прописима, па и у свом највишем правном акту, јемчи грађанима забрану 
дискриминације, право на безбедне и здраве услове рада, ограничено радно време, правичну 
накнаду за рад, а женама, омладини и лицима с инвалидитетом посебну заштиту на раду и 
посебне услове рада, у складу са законом, ове организације су изразиле забринутост због 
драстичног одступања праксе у односу на домаће законодавство. Тањуг @ЛЕГЕНДА: ПКС: у 
августу стопа незапослености 28,3 одсто 
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