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Посао нађе сваки десети 
Б. СТЈЕЉА  

Почели конкурси за програме Националне службе кроз које ће се запослити око 

70.000 људи. За три године са бироа запослено 529.326 грађана, а од тога кроз 

посебне програме 193.500 

 
Крцати бирои за запошљавање широм Србије никако да се растерете упркос разним 
програмима које, већ годинама, спроводи Национална служба за запошљавање. У овом 
тренутку, чак 761.486 грађана чека своју шансу на бироу, али ће је тек сваки десети и добити. 
 

У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике кажу да ће и ове године бити 
потрошено 3,4 милијарде динара за ”активне мере запошљавања” којима ће бити ”збринуто” 
најмање 70.000 незапослених са бироа. Конкурси и јавни позиви управо су почели. 
- Нема дилеме да са оваквим буџетом не може драстично да се промени слика на тржишту рада 
и да би ефекти били већи да има више новца - каже Зоран Мартиновић, државни секретар овог 
Министарства. - Ипак, није реално очекивати да службе за запошљавање саме поправљају 
стање. Предугачки спискови незапослених могу се скратити тек када се опорави привреда. 
ПРЕДНОСТ УГРОЖЕНИМАИ СТАРИЈИМА Ове године НСЗ ће приоритет у запошљавању 
давати социјално угроженом становништву и онима који су без посла остали у периоду 
транзиције, па већ годинама не могу да се снађу. Ту спадају и дугорочно незапослени без 
икаквих квалификација, старији од 50 година, Роми, избеглице... 

У Националној служби за запошљавање планирају да упосле скоро сваког десетог грађанина са 
бироа и из тог разлога су саставили 11 различитих програма. Ипак, превелика померања на 
тржишту рада не очекују, јер им је руке везао буџет: 
- У Словенији се за покретање сопственог бизниса даје 4.000, а код нас 1.500 евра - пореди 
Срђан Андријанић из НСЗ. - А то, пре свега, зависи од државе и од њених могућности. Код нас 
су издвајања за активне мере скромна, па самим тим ни учинак не може бити исти као у другим 
земљама. У Мађарској је, на пример, у време кризе кроз јавне радове било ангажовано 100.000 
грађана, а код нас 20 пута мање. 
Он, међутим, тврди да се ефекти, ипак, не могу потцењивати јер, како каже, осим ових 
програма постоји и низ ”нефинансијских” метода којима скраћују редове на бироу: 
- Директним финансијским подстицајима (потрошено 3,7 милијарди динара) 2010. је упослено 
55.000 грађана са бироа, у 2011. години 67.000, у шта је уложено 5,5 милијарди динара, а лане 
је са 3,4 милијарде динара ангажовано 71.500, колико се очекује и ове године јер је исти и буџет 
- рачуна Андријанић. - Ипак, сваке године је још најмање толико грађана до посла долазило 
захваљујући ”нефинансијским” методама НСЗ као што су саветовања, посредовања... Тако је у 
2010. са бироа укупно запослено 140.577 грађана, у 2011. години 183.452 грађана, а лане је до 
посла дошло 205.297 грађана. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:428994-Posao-nadje-svaki-deseti
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ЗА ИСКУСТВО 200 ЕВРАКРОЗ програм ”Стручна пракса” ове године ће проћи 4.000 особа без 
икаквог радног искуства. Они неће заснивати радни однос већ ће се само стручно 
оспособљавати. За то време (а најдуже две године) од државе ће добијати ”плату” од 12.000 до 
20.000 динара. 

У НСЗ кажу да се зато ни овогодишњи програми не разликују превише од оних из 2012.  
Незапослени који буду желели да учествују у јавним радовима добијаће плату од 23.000 до 
26.000 динара, и ту ће шансу моћи да искористи 5.100 грађана.  
Послодавцима ће НСЗ давати од 100.000 до 400.000 динара за свако ново радно место које 
отворе, чиме се планира збрињавање 2.770 незапослених.  
Чек са 160.000 динара добиће 2.500 грађана који планирају да покрену сопствени бизнис, 
власници фирми ће добијати по 150.000 динара за обучавање сваког шегрта којег ангажују са 
бироа чиме ће 3.000 незапослених добити прилику да се извеште у одређеним занатима и 
остану у фирми. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:428979-Standard-Tanjir-je-sve-prazniji 

Стандард: Тањир је све празнији 
Б. ЦАРАНОВИЋ  

Дневно сваки члан просечног домаћинства на менију има 100 грама меса и пола 

чаше млека. Све мање једемо, а све више трошимо на храну. Чак и хлеб купујемо 

мање 

СВАКИ грађанин Србије у просеку дневно поједе 115 грама меса, 280 грама хлеба и попије пола 
шоље млека. Ручак у просечном домаћинству у нашој земљи далеко је оскуднији од менија 
породице у Европској унији. Можемо да приуштимо упола мање млека, говеђе месо једемо 
четири пута мање, а у поморанџама житељи Старог континента уживају десет пута више. 
 

Да криза опасно прети нашем тањиру, показују последњи подаци Привредне коморе Србије, да 
је током прошле године драстично опала потрошња прехрамбених производа - рибе за готово 
15 одсто, јагњећег меса за 22 одсто, поврћа за три, а воћа за 10 процената. Према речима 
Војислава Станковића, експерта Привредне коморе Србије, потрошња свих врста свежег меса у 
2012. години износила је укупно 41,9 килограма, за 6,5 одсто мање него годину раније. То не 
чуди, када је месо поскупело у просеку за 18,4 одсто. Убедљиво смо највише трошили 
свињетину, а затим пилетину, које су и најјефтинија на тржишту. 
- Актуелна потрошња основних прехрамбених производа у константном је паду - каже 
Станковић.  
- Опадање стандарда најбоље се види по храни коју купујемо, по одрицању од скупљих 
производа, нарочито по воћу где смо далеко иза Европљана, али и по томе што је код нас удео 
хране у укупној потрошачкој корпи знатно већи него у развијеном свету. Све мање једемо, а све 
више издвајамо за храну. 
ПОЛА БУЏЕТАПРОСЕЧНИ месечни приход српског домаћинства, прошле године био је 46.751 
динар, у Београду 60.712, Војводини 48.189, Шумадији - 38.461, а јужној и источниј Србији - 
40.884 динара. Храна је у личној потрошњи највише места заузимала на југу - и до 50 одсто, и 
Београду - 44,6 одсто, а најмање у Шумадији - 39,5 одсто. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:428979-Standard-Tanjir-je-sve-prazniji
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Хлеб нам је и даље доминантан у исхрани, којим компензујемо мањак скупљих намирница на 
трпези - меса и воћа. Међутим, чак и хлеб смо лане мање куповали него у години раније. 
Просечно је сваки члан домаћинства у Србији које броји непуна три члана, појео 104,7 
килограма хлеба и пецива, за готово осам векни мање него у 2011. години. Свако је у просеку 
потрошио 12,6 килограма шећера и рафинисаног уља, јестивог 11,9, свињског меса 15,1, а 
пилећег 17,1 килограма. 
- По члану домаћинства се појело по 1,7 килограма лимуна, 6,8 килограма банана, 800 грама 
кајсија - прича Станковић.  
- Готово све ставке потрошње ниже су за пола до чак 32 одсто, у односу на претходну годину. 
Једноставно, новчаници су нам све тањи, а самим тим и оскуднија трпеза. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_pocetka_krize_broj_zaposlenih_se_prepolovio.4.html?news_id=258978 

Грађевинска индустрија у никад тежој ситуацији 

Од почетка кризе број запослених се 
преполовио 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Незадовољни радници грађевинске индустрије коју је криза у Србији готово потпуно 

сломила окупиће се данас, најпре у 12 часова на Тргу Николе Пашића, а потом и испред зграде 

Владе Србије, не би ли од власти затражили хитну седницу на којој ће се расправљати о томе на 

који начин и колико држава може да помогне грађевинарство. 

 
- Инсистираћемо на томе да домаће грађевинске фирме у Србији имају предност над другим, да 
им се омогући да раде, како би се запосленима обезбедиле достојанствене зараде и спречио рад 
на црно - каже за Данас председник Самосталног синдиката грађевинара Душко Вуковић. Овај 
синдикат је и организатор данашњег протеста који је нека врста штрајка упозорења, коме је 
циљ да скрене пажњу власти на велики проблем који овај сектор има последњих година. 

Вуковић је јуче поподне био на састанку са министром грађевинарства Велимиром Илићем, 
коју му је, како каже, рекао да подржава захтеве синдиката, као и да је „на њиховој страни“. 
„Нећемо сутра тражити да нас приме, већ ћемо инсистирати на томе да одрже хитну седницу 
Владе на којој ће расправљати о грађевинарству. Желимо да свет политике промени слику о 
нама, да почне да размишља како да помогне“, напомиње Вуковић. 

Ситуација у грађевинској индустрији никада није била гора. Вуковић је описује као страшну, а 
то поткрепљује и податком да је прошле године у односу на 2011. пад грађевинских радова био 
чак 25 одсто. „Од оних грађевинских фирми које раде легално готово 50 одсто је остало без 
посла“, истиче Вуковић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_pocetka_krize_broj_zaposlenih_se_prepolovio.4.html?news_id=258978
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Тренутно, број радника запослених у грађевинарству у Србији је нешто већи од 70.000, од чега 
готово 30.000 ради „на црно“. До пре шест година грађевински сектор је имао 120.000 
запослених, а до пре 10 или 12 година чак 150.000 запослених. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/grad_i_dalje_zeli_da_preuzme_ustanovu.4.html?news_id=258983 

Настављен штрајк запослених у Центру за стрна у Крагујевцу 

Град и даље жели да преузме установу 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Представници запослених у Центра стрна жита, који су у генералном штрајку од 

почетка недеље, разговарали су јуче са руководством града, које им је обећало да ће 

посредовати код Владе Србије да решавање проблема те научно истраживачке установе почне 

одмах. 

 
Градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић радницима Центра казао је да је град, као и 
пре годину дана, спреман да преузме ту установу, под условом да претходно буду регулисани 
њени дугови. 

Председница Синдиката у Центру за стрна жита Љиљана Мијаиловић поновила је јуче да је 
рачун те установе у блокади од августа 2009., због дуга који сада износи 4,5 милиона динара, 
док је за исплату 14 заосталих зарада запосленима потребно 75 милиона динара. 

Поред исплате 14 заосталих зарада, радници Центра за стрна жита, који од понедељка 
блокирају зграду Шумадијског округа, захтевају право на лечење за све запослене и уплату 
доприноса за ПИО за претходне две године. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_kredita_zaposlili_70_radnika_u_planu_jos_52.4.html?news_id=258977 

Од кредита запослили 70 радника, у плану 
још 52 

АУТОР: Р. Д. 

„Нишауто група је јавно акционарско друштво које је приватизовано по законима Републике 

Србије. Фирма МД Нини, господина Јовице Стефановића је један од власника која поседује 

12.987 управљачких акција (24,84 одсто) које су купљене на берзи 2006. године. 

 Поред наведене фирме, Агенција за приватизацију поседује 11.218 управљачких акција (21,46 
одсто) а остатак акција 247 акционара. Структура може да се види на сајту ЦРХОВ и не 
представља никакву тајну“, наводи се у реаговању компаније Нишауто на текст објављен у 
Данасу у којем се помиње и кредит који је та фирма добила од Фонда за развој. „Тачно је да смо 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/grad_i_dalje_zeli_da_preuzme_ustanovu.4.html?news_id=258983
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_kredita_zaposlili_70_radnika_u_planu_jos_52.4.html?news_id=258977
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добили средства од Фонда за изградњу и набавку опреме за наше погоне у селу Прва Кутина 
код Ниша. Из добијених средстава изградили смо нову хладњачу са сушарама за воће и поврће 
и погон за израду масивних плоча дужине до шест метара од букових елемената. У погонима 
смо за сада запослили 70 радника а треба да запослимо још 52 радника. Целокупна 
производња из оба погона је намењена извозу. Ради обезбеђења добијених кредита Фонд је 
добио гаранције бивше Агробанке на основу хипотека на објектима чија је тржишна вредност 
више од два пута већа од износа кредита, о чему поседујемо валидне тржишне процене. 

Напомињем да господин Јовица Стефановић није члан ниједног органа управљања у нашем 
друштву већ је обичан акционар који има само права утврђена Законом. Тренутно његова 
фирма МД Нини има привремену меру забране отуђења и оптерећења акција издаваоца, а на 
основу решења Вишег суда у Београду бр. 25/12 од 06.03.2013. године. Он никада није користио 
средства компаније у било ком износу и по било ком основу, а наш текући рачун од формирања 
1975. никада није био блокиран, па је утолико зачуђујућа констатација Вашег новинара да је он 
добио средства од Фонда“, навео је председник Одбора директора Нишаута Душан 
Милисављевић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/377163/Gradjevinari-odustali-od-zahteva-za-smenu-Ilica-ali-ne-i-Mrkonjica 

Грађевинари одустали од захтева за смену 
Илића, али не и Мркоњића 

Тањуг  

Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије одустао је од 

захтева за смену министра грађевине Велимира Илића, али ће ипак сутра одржати штрајк 

упозорења са захтевом да се хитно реше проблеми у тој привредној грани. 

Министар Илић је рекао да ће сутра на седници владе затражити да се формира радна група 

састављена од представника више министарстава како би се решили нагомилани проблеми 

грађевинара. 

 

У Синдикату радника грађевинарства је речено да ће у петак, како што је раније најављено, 

ипак бити организован једносатни штрајк упозорења у грађевинским предузећима широм 

земље, као и у Београду протестна шетња у подне од Трга Николе Пашића до Владе Србије. 

 

Тај синдикат и даље тражи смену министра саобраћаја Милутина Мркоњића, али је одустао од 

захтева за смену Илића, са којим су данас поново разговарали у влади. У разговорима су 

учествовали и представници Уније послодаваца Србије, Привредне коморе Београда и 

Министарства финансија. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/377163/Gradjevinari-odustali-od-zahteva-za-smenu-Ilica-ali-ne-i-Mrkonjica
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- Захтеви грађевинара Србије су потпуно оправдани и тачно је да је та грана привреде у кризи 

већ годинама - истакао је Илић. 

 

Он је рекао да држава пуно дугује грађевинарима и путарима, напомињући да само 

Министарство грађевине тренутно не дугује ни један динар. 

Илић је истакао да држава мора да реши тај проблем, али и друге проблеме у вези са стечајем 

многих фирми и лоше спроведеним приватизацијама. 

 

Министар грађевине је казао да је неопходно да се формира мешовити тим састављен од 

представника више минситарстава, као и да је неопходно укључити Министарство финансија и 

привреде и Министарство правде. 

 

Председник Синдиката радника грађевинарства Душко Вуковић је рекао да ће у сутра од 12 до 

13 часова у протесту учествовати око 20.000 радника у земљи и око 400 представника радника 

у протестној шетњи у Београду. 

 

Грађевинари траже да се хитно изради стратегија развоја грађевинарства и дугорочни план 

подстицаја грађевинске производње. 

 

Уколико у року од 30 дана од штрајка упозорења држава не почне да реализује захтеве и мере 

за помоћ грађевинарству синдикат је најавио да ће организовати генерални штрајк. 
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Траже хитну седницу Владе за опоравак 

грађевинарства 

Душко Вуковић је раније на конференцији за новинаре 

упозорио да је грађевинарство у 2012. имало пад од 25,7 

одсто изведених радова и да је производња цемента пала за 

15 одсто, као и да се тај тренд наставља и у овој години. 

Он је рекао да је запосленост пала на критичних 72.000 

формално запослених радника у грађевинарству, као и да 

се повећавао број запослених у "сивој зони" на више од 40 

одсто односно да је око 30.000 радника ангажовано на "на 

црно". 

Грађевинари, према његовим речима, имају зараду за 

10.000 динара нижу од просечне у Србији, по чему је 

грађевинарство на 15. мету од 19 рангираних делатности. 

Вуковић је истакао да тај синдикат окупља укупно 72.000 

радника, од чега је око 25.000 искључиво грађевинских, 

који ће се штрајковати 12. априла, а биће позвани и 

грађевински радници других синдиката.Он је казао да је 

држава тренутно дужна грађевинарима између 600 

милиона и милијарду евра и да су грађевинске фирме 

морале да се задужује по веома високим каматама, због је 

сада велики број њих пред стечајем. 

У Србији се годишње заврши, како је рекао, око 1.500 

станова, а неколико пута више остане недовршено. 

Вуковић је нагласио да се некада само у Београду годишње 

завршавала градња око 10.000 станова. 

Грађевевинари траже хитну седницу Владе Србије уз 

присуство представника синдиката и послодаваца за 

утврђивање краткорочних мера за опоравак 

грађевинарства и пуну упосленост. 

Синдикат, такође, тражи исте услове на тендерима за 

домаћа и страна предузећа и да када стране компаније 

добију послове које финансирају инострани кредитори 

најмање 49 одсто уговорених радова да се повери домаћим 

фирмама, помоћ приликом наступа у иностранству, 

наплату ПДВ - а тек по наплаћеним реализацијама, а не као 
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сада унапред, затим редовну исплату зарада и друго. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mali-akcionari-rbv-ostali-bez-prebijene-pare 

Мали акционари РБВ-а остали без пребијене 
паре? 

Некадашњи депоненти и клијенти Развојне банке Војводине у стечају стрпљиво 
чекају у реду пред шалтерима да би добили новац или отворили нове рачуне у 
Поштанској штедионици. 

 За то време мали акционари обијају прагове: упркос чињеници да их закон штити, нико не 
жели да им помогне да остваре своја права, односно да од њих откупи акције у складу са 
законима који их штите. 

 Они кажу да су спремни да, ако не могу то да остваре редовним путем, потраже заштиту на 
суду. Подаци о власништву РБВ-а у стечају говоре да је око десет одсто те Банке било у 
власништву малих акционара којих је више од 2.000. 

Највише се уздају у Закон о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања 
стабилности финансијског система Републике Србије. Он је донет у октобру прошле године јер 
се показало да Закон о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање има прилично 
мањкавости, посебно када је у питању била трансакција око преузимања Нове Агробанке од 
стране Поштанске штедионице. Тачније, он није предвидео изричито право малих акционара 
на обештећење у случају преузимања банке. Онај донет у октобру је то детаљно регулисао. У 
члану осам изричито се наводи да акционари банака које учествују у преузимању, а на дан 
закључења уговора о тој трансакцији у року од 15 дана од обавештења о закључењу уговора о 
преузимању, имају право да од банке чији су акционари затраже да од њих откупи акције које 
поседују према вредности која је регулисна законом. Као једини додатни услов помиње се да то 
треба да затраже. Право се односи на све сем на државу Србију као акционара и друге 
акционаре који су ту у директном или индиректном њеном власништву. 

Уговор о преузмању РБВ-а од стране Поштанске штедионице закључен је пре седам дана а с 
обзиром на то да поменути закон стриктно наводи рок од 15 дана, сувласници РБВ-а у стечају се 
плаше да неће остварити своје право. 

– Банка преузималац, као и она која је преузета, обавезне су да од малих акционара откупе 
поменуте хартије од вредности. Оне су такође дужне да одмах по закључењу уговора о 
преузимању обавесте акционаре о томе и дају понуду за откуп акција – каже један од малих 
акционара Драган Опанковић. – Јасно је да је и РБВ у стечају и Поштанска штедионица одмах у 
понедељак требало да објаве понуду за нас. Покушали смо у понедељак да у главој згради РБВ-
а предамо свој захтев с образложењем да је банка у стечају. Чуо сам да се један од малих 
акционара обраћао Поштанској штедионици, али да је у неформалном разговору с једним 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mali-akcionari-rbv-ostali-bez-prebijene-pare
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службеником добио одгвор да ћемо ми вероватно морати да се намиримо из стечајне масе.То је 
незванично. 

Акционари су прилично озлојеђени и ценама које ће остварити продајом акција када до тога 
дође: имали би право на највишу – то је обично берзанска – али ће,по свој прилици, морати да 
иду с оном која је обично најнеповољнија а то је књиговодствена. Чак и та вредност акција 
РБВ-а у последње три године знатно је опала. Још 2011. била је 4.902 динара па 2012. – 2.992, а 
сада је само 1154. Берзанска вредност обично је већа, али је због лоших пословних резултата 
пала испод поменуте. 

Д. Вујошевић 
 

Марш кроз институције 

  

Ко је надлежан за овај проблем? У НБС-у кажу да је њихова ингеренција престала оног 
тренутка када су РБВ-у одузели дозволу за рад. Комисија за хартије од вредности такође се не 
бави тиме – то јој није у опису посла. 

Изгледа да мале акционаре чека оно што се зове марш кроз институције ако желе да остваре 
оно што им закон гарантује. Они се између себе не познају, али сва је прилика да ће их 
проблеми зближити. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strah-zbog-mogucih-otkaza-u-nis-u 

Страх због могућих отказа у НИС-у 

Испред зграде Владе Војводине јуче је одржан протест Независног синдиката 
„Нафатагас”, а његови представници су покрајинског секретара за привреду 
Мирослава Васина упознали с проблемима с којима се суочавају, међу којима је 
најважнији проглашење технолошког 

вишка у Нафтној индустрији Србије. По речима председника Независног синдиката Саве 
Благојевића, Васин је казао да ће од надлежних тражити одговоре, после чега ће синдикат 
обавестити о резултатима.  

– Покрајински секретар је истакао да ће од Националне службе за запошљавање захтевати 
поштовање закона, те да ниједан радник не може бити проглашен технолошким вишком док се 
не испуне сви законом прописани услови – понуда новог радног места, преквалификација, 
доквалификација, запослење код другог послодавца... – рекао је Благојевић. – Уз то, будући да 
смо још раније министра  рада, запошљавања и социјалне политике упознали с нашим 
захтевима, Васин је рекао да ће успоставити конктакт и с тим минситарством. 

Да подсетимо, до јучерашњи протеста Независног синиката дошло је јер њихов захтев да их 
прими генерални директор НИС-а Кирил Кравченко да би се разговарало о проглашавању 
технолошког вишка у компанији, није испуњен. По Благојевићевим речима, наставак протеста 
зависиће од резултата јучерашњих разговора с Мирославом Васином, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strah-zbog-mogucih-otkaza-u-nis-u
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–- У међувремену је Инспекција рада поднела прекршајну пријаву против НИС-а за незаконито 
издавање решења о годишњем одмору за део радника који је планиран да буде проглашен за 
технолошки вишак  – каже Благојевић. 

       

Д. Млађеновић 
  

Поштују се све законске процедуре 
  

Из НИС-а истичу да поштују све законске процедуре, раде у складу са Законом и о раду, те да 
технолошки вишкови неће бити проглашавани без сагласности Националне службе за 
запошљавање и одобрења репрезентативних синдиката и док Одбор директора не усвоји 
одговарајући програм. 

У тој компанији кажу да је Транзициони центар основан да би се запослени који добровољно 
напусте компанију оспособили за проналазак новог посла и подржили и у предузетништву. 
Такође, НИС константно улаже у развој, обуке и тренинг својих запослених, материјалне и 
нематеријалне стимулације, као и у побошљање квалитета кадрова, истичу из те компаније, и 
сваке године износ за те намене увећава се 70 посто, а ове и претходне три године је издвојено 
више од 850 милиона динара. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=12&nav_category=12&nav_id=704289 

Штрајк упозорења грађевинара 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Синдиката радника грађевинарства оџаће штрајк упозорења. Они 

захтевају стратегија развоја грађевинарства и дугорочни план подстицаја 

грађевинске производње. 

 Председник синдиката Душко Вуковић каже да ће у 12 сати бити организована протестна 

шетња са Трга Николе Пашића до Владе Србије и да су до сада о својим захтевима разговарали 

са министром Велимиром Илићем. 

„Министар Илић сматра да смо апсолутно у праву, да су наши захтеви апсолутно оправдани 

везано за позицију грађевинарства. Не сматра да је једини одговоран и да треба да тражимо 

само његову одговорност. Водили смо разговоре у смислу реализације наших основних захтева 

а то је пре свега хитна седница владе на којој ће се утврдити краткорочне мере за опоравак 

грађевинарства и путу упосленост домаћих предузећа пре свега на српском тржишту и донети 

одређени низ мера који ће омогућити лакше пословање“, каже Вуковић. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=12&nav_category=12&nav_id=704289
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=04&dd=11&nav_id=704193 

Грађевинци не траже смену Илића 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Синдикат радника грађевинарства одустао је од захтева за смену 

министра Велимира Илића, али ће ипак сутра одржати штрајк упозорења. 

 Захтев на штрајку ће бити да се хитно реше проблеми у тој привредној грани. 

Министар Илић је рекао Тањугу да ће сутра на седници владе затражити да се 

формира радна група састављена од представника више министарстава како би се 

решили нагомилани проблеми градјевинара.  

 

У Синдикату радника градјевинарства је речено Тањугу да ће у петак, како што је раније 

најављено, ипак бити организован једносатни штрајк упозорења у градјевинским предузећима 

широм земље, као и у Београду протестна шетња у подне од Трга Николе Пашића до Владе 

Србије.  

 

Тај синдикат и даље тражи смену министра саобраћаја Милутина Мркоњића, али 

је одустао од захтева за смену Илића, са којим су данас поново разговарали у влади. У 

разговорима су учествовали и представници Уније послодаваца Србије, Привредне коморе 

Београда и Министарства финансија.  

 

"Захтеви градјевинара Србије су потпуно оправдани и тачно је да је та грана привреде у 

кризи већ годинама", истакао је Илић. 

Он је рекао да држава пуно дугује градјевинарима и путарима, напомињући да само 

Министарство градјевине тренутно не дугује ни један динар.  

 

Илић је истакао да држава мора да реши тај проблем, али и друге проблеме у вези са стечајем 

многих фирми и лоше спроведеним приватизацијама.  

 

Министар градјевине је казао да је неопходно да се формира мешовити тим састављен од 

представника више минситарстава, као и да је неопходно укључити Министарство финансија и 

привреде и Министарство правде.  

 

Председник Синдиката радника градјевинарства Душко Вуковић је рекао да ће у 

сутра од 12 до 13 часова у протесту учествовати око 20.000 радника у земљи и око 

400 представника радника у протестној штењи у Београду.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=04&dd=11&nav_id=704193
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Градјевинари траже да се хитно изради стратегија развоја градјевинарства и дугорочни план 

подстицаја градјевинске производње,.  

 

Уколико у року од 30 дана од штрајка упозорења држава не почне да реализује захтеве и мере 

за помоћ градјевинарству синдикат је најавио да ће организовати генерални штрајк.  

 

Вуковић је раније на конференцији за новинаре упозорио да је градјевинарство у 2012. имало 

пад од 25,7 одсто изведених радова и да је производња цемента пала за 15 одсто, као и да се тај 

тренд наставља и у овој години.  

 

Он је рекао да је запосленост пала на критичних 72.000 формално запослених 

радника у градјевинарству, као и да се повећавао број запослених у "сивој зони" на 

више од 40 одсто односно да је око 30.000 радника ангажовано на "на црно".  

 

Градјевинари, према његовим речима, имају зараду за 10.000 динара нижу од просечне у 

Србији, по чему је градјевинарство на 15. мету од 19 рангираних делатности.  

 

Вуковић је истакао да тај синдикат окупља укупно 72.000 радника, од чега је око 25.000 

искључиво градјевинских, који ће се штрајковати 12. априла, а биће позвани и градјевински 

радници других синдиката.  

 

Он је казао да је држава тренутно дужна градјевинарима измедју 600 милиона и милијарду 

евра и да су градјевинске фирме морале да се задужује по веома високим каматама, због је сада 

велики број њих пред стечајем.  

 

У Србији се годишње заврши, како је рекао, око 1.500 станова, а неколико пута 

више остане недовршено.  

 

Вуковић је нагласио да се некада само у Београду годишње завршавала градња око 10.000 

станова. 

 

Градјевевинари траже хитну седницу Владе Србије уз присуство представника синдиката и 

послодаваца за утврдјивање краткорочних мера за опоравак градјевинарства и пуну 

упосленост.  

 

Синдикат, такодје, тражи исте услове на тендерима за домаћа и страна предузећа и да када 

стране компаније добију послове које финансирају инострани кредитори најмање 49 одсто 

уговорених радова да се повери домаћим фирмама, помоћ приликом наступа у иностранству, 
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наплату ПДВ - а тек по наплаћеним реализацијама, а не као сада унапред, затим редовну 

исплату зарада и друго. 
 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/protest-radnika-gradjevinarstva_384678.html 

Протест радника грађевинарства 

БЕОГРАД  

Самостални синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског 

материјала најавио је да ће данас у Београду организовати протестни скуп због 

тешког живота грађевинских радника. 

Протест ће почети у 12 сати на Тргу Николе Пашића у центру Београда, а планирана је шетња 

до Владе Србије, где ће бити предати синдикални захтеви. 

Захтеви су да се хитно одржи седница Владе Србије на којој би се расправљало о мерама 

опоравка грађевинске индустрије, сузбијање рада на црно и нелојалне конкуренције, доследна 

примена Посебног колективног уговора, исплата дуговања и убрзање реструктурирања 

грађевинских фирми. 

Грађевинска индустрија је, по подацима синдиката, прошле године имала пад од 25,7 одсто, а 

број запослених у тој грани смањен је на 72.000, од којих половина ради "на црно". 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/protest-radnika-gradjevinarstva_384678.html

