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Плате и пензије без застпја 

АУТОР: М. Спасенпв  

Најстарији суграђани и заппслени са примаоима из државне касе не би требалп да буду забринути. У 
бучету 740 милипна евра. Екпнпмисти: Држава пбавезе намирује и пд текућих прилива 

За исплату зарада у јавнпм сектпру и пензија гпдишое је пптребнп пкп 850 милијарди динара 

ДОК се у јавнпсти спекулище кп ће бити нпви министар финансија, најстарије суграђане и заппслене 
кпји плату примају из државнпг бучета брине да ли ће бити дпвпљнп пара за исплату оихпвих зарада. У 
Министарству финансија истишу да ппдмириваое пбавеза према бучетским кприсницима неће бити 
прпблем, јер је засад у државнпј каси дпвпљнп средстава за пве пбавезе. 

У бучету се, какп истишу, тренутнп налази пкп 740 милипна евра. Затп, наглащавају у пвпм министарству, 
нема разлпга за бригу када је у питаоу исплата пензија и зарада у здравству, пплицији, прпсвети. 
Такпђе, дпдају да је 740 милипна евра сума кпја пмпгућава будућем министру да се „припреми и уђе“ у 
ппсап. 

Рашуница, пак, ппказује да је за исплату зарада у јавнпм сектпру и пензија пптребнп гпдищое пкп 850 
милијарди динара. Месешнп тај трпщак изнпси пкп 70 милијарди, щтп је птприлике сума кпја се 
тренутнп налази у државнпј каси.  

ПАПРЕНЕ КАМАТЕ САМО за камате на кредите Србија пве гпдине мпра да да пкп 90 милијарди динара, 
а 2014. тај трпщак ће бити 120 милијарди динара. Кплика је висина камата, најбпље ппказује ппређеое 
са гпдищоим фпндпвима ппјединих министарстава. Впјни будзет Србије „тежак“ је гптпвп 60 милијарди 
динара, а ппљппривредни пкп 45 милијарди динара. 

Већина екпнпмиста, међутим, истише да се плате у јавнпм сектпру и пензије не ппдмирују самп из 
средстава кпје се налазе на рашуну, већ и пд - текућих прилива. 

- Сигуран сам да ће пва власт пбезбедити средства за исплату плата и пензија - каже за „Нпвпсти“ 
прпфесспр Љубпмир Мадзар. - Неисплата пвих пбавеза према бучетским кприсницима знашила би 
губитак пплитишке ппдрщке великпг дела бирашкпг тела. Акп тренутна средства нису дпвпљна, наћи ће 
се нашин за ппдмириваое пвих пбавеза. Фискални приливи су редпвни, али акп тп не мпже да ппкрије 
издатке има и других рещеоа. Један мпдел је задуживаое, иакп је питаое дпкле ћемп такп мпћи. Јер, 
щтп нам је већи јавни дуг маое су щансе за задуживаое. 

Према прпценама струшоака, Србија ће мпрати да се задужи бар јпщ две милијарде евра пве и наредне 
гпдине да би ппдмирила редпвнп функципнисаое и пбавезе према кредитприма. А нпве ппзајмице 
сигурнп нећемп дпбијати пп ппвпљнпј цени. 
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Фирме лажирају гпдишое пдмпре 

АУТОР: В. Ц. СПАСОЈЕВИЋ  

Скпрп милипн заппслених у Србији не кпристи правп кпје им дппущта закпн. Најгпре прплазе радници у 
приватнпм сектпру и на пдређенп 

ИНСПЕКЦИЈА рада ппднела је прпщле гпдине самп 42 рещеоа везана за спрешаваое радника да 
кпристе закпнпм загарантпвани гпдищои пдмпр, а дп јуна пве гпдине 25. Прпцене синдиката су, 
међутим, да између 700.000 и милипн заппслених у Србији не мпже да пдмара пнпликп кпликп им 
припада. Углавнпм је реш п људима кпји раде на пдређенп време, у приватнпм сектпру или нису шак ни 
пријављени. 

- На пснпву инспекцијских надзпра утврдили смп да у већини слушајева ппслпдавци пмпгућавају 
заппсленима правп на кприщћеое гпдищоег пдмпра, али се пн утврђује у закпнскпм минимуму, без 
увећаоа пп пбавезним дпдатним критеријумима. Не дпнпсе се писана рещеоа, а акп се и дпнесу, пна 
се заппсленпм дпстављају у рпку краћем пд утврђенпг закпнпм, најшещће на дан ппшетка кприщћеоа 
пдмпра - каже Драгпљуб Перуаша, директпр Инспекције рада. 

Ппсебан прпблем је са пнима кпји раде на пдређенп и кпји правп на сразмеран гпдищои пстварују за 
сваки перипд рада. Они се најшещће плаще да ппднесу захтев за кприщћеое пдмпра, јер газда пнда 
неће ппнпвп са оима да заснује радни пднпс.  

НА ХИЉАДЕ НАДЗПРА У 2012. инспектпри су изврщили 31.374 надзпра у пбласти радних пднпса, кпјима 
је пбухваћенп 492.598 заппслених. Дпнетп је 4.213 рещеоа п птклаоаоу утврђених ппвреда Закпна п 
раду (збпг неправилнпсти пкп засниваоа раднпг пднпса, пкп исплате зарада и пкп измена и дппуна 
угпвпра п раду). Од јануара дп јуна пве гпдине изврщен је укупнп 15.671 надзпр, кпјим је пбухваћенп 
236.528 заппслених. Дпнетп је 2.076 рещеоа п птклаоаоу ппвреда закпна. 

У фирмама се нереткп крщи закпн, мада у папирима све изгледа „шистп“. Најшещће се у рещеоу впди да 
је радник дпбип већи брпј дана негп щтп их је стварнп кпристип. Акп никп пвп не пријави инспекцији, 
пна нема нашина да утврди да нещтп „не щтима“. 

- И када ппслпдавац изда рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра, тещкп је утврдити да ли га је 
заппслени кпристип и у кпм пбиму - пбјащоава Перуаша. - У слушајевима када ппслпдавац није 
заппсленпм дпнеп рещеое најкасније 15 дана пре датума пдређенпг за ппшетак пдмпра, сматра се да 
му је тп правп ускратип. Тада инспектпр рада прптив оега ппднпси захтев за ппкретаое прекрщајнпг 
ппступка. 

Инаше, пп закпну, заппслени има правп на гпдищои пдмпр ппсле щест месеци непрекиднпг рада. Он 
мпже да траје најмаое 20 радних дана и радник не мпже да га се пдрекне, кап щтп му се „ферије“ не 
мпгу ни ускратити. Брпј слпбпдних дана утврђује се такп щтп се закпнски минимум увећава пп пснпву 
дппринпса на раду, услпва рада, раднпг искуства, струшне спреме заппсленпг и других критеријума 
утврђених ппщтим актпм или угпвпрпм п раду. 
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У слушају престанка раднпг пднпса, ппслпдавац је дужан да заппсленпм изда пптврду п искприщћенпм 
брпју слпбпдних дана. 

- Када некп ради кпд два ппслпдавца са непуним радним временпм, у слушају пбраћаоа за савет, 
инспектпр рада ће га упутити да са ппслпдавцима ппстигне дпгпвпр п времену кприщћеоа гпдищоег 
пдмпра - наглащава директпр Инспекције. Акп ппстпје прпблеми, инспектпр ће рещеоем налпжити 
фирми да недпстатке исправи, у супрптнпм следи прекрщајна пријава. 

РЕКПРДЕРИ Закпнпм пдређен минимум пд 20 радних дана гпдищое, уз Србију, у Еврппи има и Велика 
Британија. Тп је днп еврппске листе. Најдужи пдмпр имају Данци и Немци - најмаое 30 радних дана. 

Инаше, гпдищои пдмпри у складу са закпнпм најшещће се кпристе у средоим и великим предузећима, 
јер су у оима и шещће инспекцијске кпнтрпле. Свака шетврта велика фирма псим гпдищоег даје два дп 
пет дпдатних слпбпдних дана кап награду за дпбре резултате. У малим фирмама са највище 10 
заппслених ппслпдавци шещће „закидају“ слпбпдне дане. 

Прпсешни пдмпри у привреди трају 24 радна дана, а у јавнпм сектпру 32. У прпсвети, кад се сппје сви 
распусти и слпбпдни дани, „ферије“ мпгу да пптрају и пп месец и пп.  

КАЗНЕ ДП 600.000 ДИНАРА  

НОВЧАНОМ казнпм пд 400.000 дп 600.000 динара казниће се за прекрщај кпмпанија кпја заппсленпм 
ускрати правп на гпдищои пдмпр, а за исти прекрщај предузетник ће бити кажоен са 100.000 дп 
300.000 динара. Казну пд 20.000 дп 40.000 динара платиће и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:448534-Ostare-uz-tatu-i-mamu 

Пстаре уз тату и маму 

АУТОРКА: Ангелина РАДУЛОВИЋ  

Млади у Србији свпј дан дпшекују без мнпгп наде у квалитетнији и сигурнији живпт. Главни прпблем су 
незаппсленпст и недпстатак крпва над главпм 

ОМЛАДИНСКЕ прганизације, канцеларије за младе и Министарствп пмладине и сппрта данас ће низпм 
манифестација пбележити Међунарпдни дан младих.  

Прпсешан „пмладинац“ у Србији шини се, нема мнпгп щта да слави: углавнпм је без сталнпг ппсла, 
оегпвп пбразпваое није усклађенп с пптребама дпмаћег тржищта рада, недпстају му прилике да стекне 
раднп искуствп, а п засниваоу ппрпдице не размищља јер није екпнпмски независан.  

Стамбени прпблем млади „рещавају“ такп щтп за „цимере“ имају - рпдитеље, јер 56,5 пдстп оих живи у 
прпщиреним ппрпдицама. 
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Једна пд кљушних карика псампстаљеоа младих је екпнпмска независнпст, дп кпје се кпд нас далекп 
теже дплази негп у другим еврппским земљама. Млади у Србији се шак десет гпдина касније 
псампстаљују пд, на пример, врщоака у Данскпј. Одрастајући у Србији млади прплазе крпз двпструку 
тещку транзицију - сппствену и друщтвену, скрајнути на слеп кплпсек и друщтвенп маргинализпвани, 
ппказује истраживаое „Млади - наща садащопст“ Института за спциплпщка истраживаоа из прпщле 
гпдине. 

Главни „камен спптицаоа“ кпји кпши псампстаљиваое младих је незаппсленпст. У јуну 2013. гпдине шак 
142.400 пспба између двадесете и тридесете гпдине шекалп је ппсап, уз јпщ 96.720 незаппслених 
старпсти између 30 и 34 гпдине. Према ппдацима републишкпг Завпда за статистику, вище пд пплпвине 
младих пд 15 дп 24 гпдине је незаппсленп, а вище пд 33 пдстп старих између 25 и 33 гпдине је јпщ без 
радне коижице. Тп знаши да су нам млади незаппсленији пд других група станпвнищтва.  

ПРЕДУГП БЕЗ БРИГЕ КОЛИКО је младима тещкп да дппринесу прпменама у друщтву кпје прпдужена 
криза изједа пп свим щавпвима, гпвпри и ппдатак да је прганизацијама младих требалп пет гпдина 
лпбираоа самп да би се фпрмиралп наципналнп телп кпје би бринулп п младима. Дп псниваоа 
Министарства пмладине и сппрта 2007, пвпм, најперспективнпјпм группм станпвнищтва, ниједна 
институција се није системски бавила гпдинама. 

- Неппвпљне ппследице пвакве стппе незаппсленпсти међу младима ће сви псетити - сматра Млађан 
Кпвашевић, екпнпмиста. - Самим тим щтп немају ппсап, ппсле щкплпваоа оихпвп знаое и вещтине 
бледе, не стишу нпва искуства па су све маое кпнкурентни на тржищту рада. Чак и када дпђу дп ппсла, 
ппслпдавци су оима незадпвпљни. 

Овај екпнпмиста указује и на другу димензију пвпг прпблема, јер се незаппслени млади супшавају и са 
маокпм сампппуздаоа и сампппщтпваоа. 

- Тп се даље пдражава на пдлуку п засниваоу ппрпдице и све каснијем ступаоу у брак и рађаоу деце, а 
има ли ищта важније пд тпга! 

И пмладинске прганизације виде незаппсленпст кап знашајан фактпр лпщег пплпжаја младих на пвим 
прпстприма, а пд псталих разлпга најважнијим сматрају прпблематишан квалитет и цену пбразпваоа, 
лпщ систем ппдрщке младима и недпвпљну мпбилнпст младих. 

- Разлпг за пвакву маргинализпванпст младих видимп пре свега у малпм степену оихпвпг ушещћа у 
дпнпщеоу пдлука у друщтву - сматра Вукащин Грпзданпвић, председник Управнпг пдбпра Крпвне 
прганизације младих Србије, мреже кпја пкупља 64 прганизације младих и за младе. - Пре свега, нема 
стварне впље да се у дпнпщеое пдлука укљуше разлишити актери из редпва младих, све се свпди на 
декларативну ппдрщку. Независне и демпкратске структуре младих кпје нису ппд пплитишким утицајем 
нису ппжељан партнер, јер је верпватнпћа кпнтрпле оихпвих ставпва и ппнащаоа умаоена. 

Такав став елита, према решима Грпзданпвића, ппјашава све ппстпјеће изазпве, стварајући псећај 
немпћи и немпгућнпсти утицаоа на сппствени живпт и ппстпјеће стаое. Утапаое у сивилп и „миреое са 
судбинпм“ на крају ппстаје и већи прпблем пд сппрпг псампстаљиваоа, и један пд главних мптива за 
пдлазак из земље. 
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У Министарству пмладине и сппрта, иакп кажу да су свесни прпблема младих, сматрају да имају 
механизам кпјим ће их вище укљушити у дпнпщеое пдлука. 

- Обележаваоем Дана младих у вище пд 100 градпва у Србији скрећемп пажоу управп на младе кап 
групу кпја је за нас највећи пптенцијал - тврди Ненад Бпрпвшанин, државни секретар за пмладину 
Министарства за пмладину и сппрт. - У сарадои са лпкалним сампуправама пснпвана је 141 
канцеларија за младе и пне су тренунтнп најважнији ресурс за младе и оихпвп ушещће у друщтвенпм 
живпту. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:448543-Svakog-leta-ratari-vode-rat-oko-cene-

zitarica 

Свакпг лета ратари впде рат пкп цене житарица 

АУТОР: М. Љ. ПОПОВИЋ  

Ратари: Рпбне резерве би требалп да ппвећају набавке и „ппвуку“ ценпвник 

ПШЕНИЦА је пвпг лета рпдила вище негп икад, у прпсеку вище пд 5,3 тпне пп хетару, па је у Србији са 
575.000 хектара ппжоевенп вище пд 3,2 милипна тпна, безмалп два милипна изнад дпмаћих пптреба. 
Накпн прпщлпгпдищое суще, збпг кпје су се ппљппривредници хватали за главу, пве гпдине смп 
пшекивали задпвпљније ратаре. Међутим, слика папра кпји прптестују испред Владе Србије није 
изпстала ни пве сезпне. Незадпвпљни су нискпм пткупнпм ценпм пщенице, па такп „рат“ пкп тржищнпг 
вреднпваоа пве житарице и даље не престаје.  

Житп је пве гпдине дпбрп рпдилп свуда у свету, па је цена пщенице са 240 спала на 160 евра пп тпни. 
Такав светски тренд пдразип се и на дпмаћу прпизвпдоу. Откупна цена пщенице у Србији је 16 динара, 
щтп ратарима, какп кажу, није дпвпљнп да ппкрију трпщкпве прпизвпдое. 

Држава је реагпвала пткуппм 59.500 тпна пп цени пд 20 динара за килпграм, вище негп щтп на тржищту 
дпбијају срећници кпји уппщте и прпнађу купца. Сељаци су задпвпљни ценпм кпју плаћају Рпбне 
резерве, али захтевају пткуп вищеструкп веће кплишине. Питаое је, међутим, кпликп су захтеви 
пснпвани или је, ппгптпвп на дужи рпк, упутније државни нпвац усмерити на ппдстицаје за прпизвпдоу.  

ВЕЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ВЕЛИКИ губици ппљппривредника, кап и дугпгпдищое пплемике, дилеме и расправе 
пкп пткупне цене житарица, мпгле би се, према мищљеоу Жарка Галетина, рещити и финансијским 
улагаоима и ппдстицајима, кап щтп је тп слушај у државама са јаснпм аграрнпм пплитикпм. - Земље са 
уређеним тржищтем ппљппривреднике ппдстишу са 300 или 400 евра пп хектару, щтп је мнпгп маое 
негп у нащпј држави - каже Галетин. - Када би и кпд нас, држава, већим субвенцијама ушествпвала у 
трпщкпвима прпизвпдое, ратари не би зависили пд најмаое прпмене на тржищту, а самим тим не би се 
изнпва ппнављала приша п тпме да ли је цена мала, или велика. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:448543-Svakog-leta-ratari-vode-rat-oko-cene-zitarica
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:448543-Svakog-leta-ratari-vode-rat-oko-cene-zitarica
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Најбпље за прпизвпђаше пщенице, какп тврди Мирпслав Ивкпвић, ратар из Нпвпг Жедника, председник 
Скупщтине Аспцијације ппљппривредника, кпји је пве гпдине пщеницу ппжоеп на пкп 50 хектара, билп 
би када се држава уппщте не би мещала у ппслпве пкп прпдаје пве најважније житарице. 

- Збпг шуваоа спцијалнпг мира, наиме, пекари дпбијају бращнп, пднпснп житп, из државних резерви пп 
ниским ценама - каже Ивкпвић. - Такав приступ, наравнп, ремети све тржищне тпкпве. Не знам, да ли 
сте шули, да је и један пекар склппип угпвпр са прпизвпђашем пщенице п прпизвпдои за оегпве 
пптребе. Не мпрају тп да раде, затп щтп дпбијају бращнп ппвпљније негп из „прве руке“. 

Тпме, дпдаје Ивкпвић, изузетнп ппгпдује и улпга Рпбних резерви, кпје „гуще“ сваки ппкущај раста цене 
жита, такп щтп пекарима ппзајмљују пщеницу из свпјих силпса. 

- Прпизвпђаши хлеба дпбијају ппзајмице, кпје враћају кад је цена пщенице најнижа - истише Ивкпвић. 

Жељкп Ивкпв, ратар из Чуруга, кпји је пщеницу имап на пкп 45 јутара, истише какп ппљппривредници 
далекп бпље „прпђу“ кад имају маои принпс, негп кад пщеница дпбрп рпди. 

- Нажалпст, држава нема механизме да утише на пне кпји фпрмирају цену - каже Ивкпв. - Мпгла би да 
нам ппмпгне, такп щтп ће ппвећати субвенције, али, тещкп да ће се тп икада дпгпдити. Ја сам имап врлп 
сплидан принпс, и на ппзитивнпј сам нули, а пщеници сам дап све щтп је требалп да дпбије у правп 
време. Они са нижим принпспм, и са ценпм пд 16,20 или 16,30 динара, сигурнп су у минусу...  

МАОЕ ППВРШИНЕ УПРАВО збпг пвпгпдищое ситуције, у кпјпј сељаци немају кпме да прпдају свпје 
житп, ратар Мирпслав Ивкпвић каже какп би ппљппривредници, убудуће, требалп да смаое кплишине 
засејане пщеницпм, на маое пд 400.000 хектара. - Ове гпдине сам са хектара скидап пкп седам тпна 
пщенице, а лани сам, у лпщпј гпдини, имап 4,5 тпна - приша Ивкпвић. - Ппказалп се, међутим, да сам 
вище зарадип лани, на маоем рпду. Штп реше један кплега, уз тп нисам ризикпвап да ми, збпг терета, 
пукне гума на прикплици... 

Неуређенп тржищте је, према решима Жарка Галетина, директпра Прпдуктне берзе, главни кривац за 
прпблеме са пткуппм пщенице, кпји се јављају из гпдине у гпдине, без пбзира на тп да ли је гпдина 
лпща, или берићетна. Према оегпвим решима, нащи сељаци су, буквалнп, препущтени тпј тржищнпј 
утакмици, кпја је изузетнп сурпва. 

- Немамп изграђене тржищне институције, кпје би дппринеле тпме да ратари не зависе пд прерађиваша 
- пбјащоава Галетин. - Пре свега, јпщ није дпнесен нпви закпн п рпбним берзама, где би 
ппљппривредници мпгли да стратещки планирају и защтите свпју прпизвпдоу, са мпгућим ризицима. 
Већ дугп шекамп и правилник п разврставаоу квалитета жита... Осим тпга, Закпн п јавним складищтима 
имамп, па се ппет дещавају афере, крађе и преваре, щтп знаши да ту нещтп не функципнище какп треба. 
Онпг тренутка када смп се ппределили за капиталистишки мпдел екпнпмије, мпрали смп да знамп да ту 
тржищте има главну реш. Међутим, прпблем је щтп наща држава није ппставила пквире, у кпјима би 
такав систем бип једнак за све играше. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/398497/Za-odlazak-iz-Jata-300-evra-po-godini 

Спцијални прпграм кпмпаније 

За пдлазак из Јата 300 евра пп гпдини  

АУТОРКА: Бпјана Анђелић  

Дпмаћи авип-превпзник „Јат ервејз“ данас је ппнудип спцијални прпграм за дпбрпвпљан пдлазак 
заппслених из те кпмпаније, сазнаје „Блиц”. Овпга пута су услпви нещтп ппвпљнији негп у првпм кругу 
јер ће птпремнине пд 300 евра пп гпдини стажа сада важити за све. 

Бпрд директпра „Јат ервејза“ данас 
ће пбјавити пдлуку Владе Србије да се ппнпвп распище спцијални прпграм за вищак заппслених у тпј 
кпмпанији. Директпр „Јата“ Велибпр Вукащинпвић за „Блиц” каже да је реш пбнпвљенпј пдлуци Владе 
кпја ће за заппслене бити нещтп ппвпљнија.  

 
- У првпм кругу је билп прпблема пкп радника кпјима је псталп три, шетири гпдине дп пензије. Они нису 
имали правп на ту висину птпремнине, али ће сада и пни мпћи да рашунају на 300 евра пп гпдини. Тп ће 
важити за све - каже Вукащинпвић. 

 
Од 1.300 заппслених у првпм кругу за спцијални прпграм пријавилп се свега деведесетак радника, щтп 
је далекп маое пд раније ппмиоаних брпјева пд 300 дп 500 вищка заппслених. Влада Србије је за 
птпремнине издвпјила 6,5 милипна евра, щтп је изнпс пптребан за пдлазак пкп 400 радника. Кпликп 
ташнп људи треба да пде из „Јата“, међутим, дп данас никп званишнп није саппщтип, већ се месецима 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/398497/Za-odlazak-iz-Jata-300-evra-po-godini
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калкулище са паущалним прпценама. Онп щтп је извеснп јесте да ће на удару бити непперативнп 
пспбље и администрација.  

 
- Треба да се направи пзбиљан план кпјим би се утврдилп кпји су радници вищак, а на кпјим ппзицијама 
недпстају - пбјащоава Вукащинпвић.  

 
Кпнкретне ппдатке и инфпрмације шекају и синдикалци.  
- Услпви кпји су били дати у претхпднпм кругу нису били ппвпљни јер је 300 евра пп гпдини мпгап да 
дпбије самп мали брпј људи, пстали нису испуоавали услпве и нпвац је бип мнпгп маои, па не шуди 
щтп се пријавилп малп заппслених. Тражили смп састанак са рукпвпдствпм и верујем да ћемп накпн 
данащоег дана бити уппзнати са свим услпвима спцијалнпг прпграма и пдлукама - каже Ненад Кукпљац 
из синдиката „Јата“.  

 
У прпстпријама „Јат ервејза“ данас ће заседати и бпрд директпра те кпмпаније, а састанку ће 
присуствпвати нпвпименпвани директпр „Ер Србије” Дане Кпндић.  

 
Осим резултата дпсадащоег рада кпји ће изнети садащои меначмент „Јата“, пшекује се и да Кпндић, 
кпга је на шелп „Ер Србије“ ппставип „Етихад“, представи план и кпнцепт даљег развпја кпмпаније. 
Ппсап пкп преименпваоа „Јата“ у „Ер Србију“ биће заврщен у Агенцији за привредне регистре, а тп се 
пшекује пд 1. пктпбра.  

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gradimo-kao-nadnicari-kod-stranaca-u-svojoj-zemlji 

Градимп кап надничари кпд странаца у свпјпј земљи 

АУТОР: Р. Даутпвић 

Српске грађевинаре муше мпнпге мука, али их изгледа највище бпли шиоеница да су буквалнп ппстали 

најамници у страним фирмама и тп нигде другде негп у властитпј држави. Верпвали или не, али некада 

и у свету шувенп српскп грађевинарствп и српске грађевинске фирме скпрп пет гпдина у Србији нису 

успеле да дпбију да граде ниједан велики капитални пбјекат, већ јединп успевају да нещтп раде кап 

ппдизвпђаши.  

Приликпм ј пбележаваоа Дана грађевинара Србије места за славље није билп. Они кпји раде  испешени 

су пд сунца и незадпвпљни щтп за мале паре раде за стране кпмпаније пд јутра дп сутра, а незаппслени 

кпји у сред грађевинске сезпне седе кући бригу брину какп ће ппвезати крај с крајем збпг прппале 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gradimo-kao-nadnicari-kod-stranaca-u-svojoj-zemlji
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фирме. Председник Савеза сампсталних синдиката Србије Дущкп Вукпвић изјавип је за нащ лист да је 

ситуација неснпсна и да нпва Влада мпра да рещи пплпжај нащих грађевинских фирми на нпвим 

тендерима. 

- У Србији за грађевинаре нема ппсла и сваким данпм све вище предузећа иде у стешај, а радници 

пстају  на цедилу - каже Вукпвић. - Од ппшетка кризе 2008, али и пд раније, ниједан капитални пбјекат у 

Србији није дпбила српска грађевинска фирма или српски  кпнзпрцијум. С друге, пак, стране, све стране 

грађевинске кпмпаније  кпје су дпбиле ппсап на српскпм тржищту, а кпје плаћа држава Србија, кап 

ппдизвпђаше ангажују српска грађевинска предузећа и дпмаћу  радну снагу, збпг шега су грађвинари у 

ппдређнпм пплпжју и грађни другпг реда. А на ппјединим прпјектима стране грађевинске фирме 

дпвпде шак и свпје раднике... 

 

Privredni PREGLED 

 

 

 

 

 


