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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:452446-Gradjevinci-zapretili-Prestace-da-placaju-

porez 

Грађевинци запретили: Престаће да плаћају 
порез 
Т. С.  

Грађевинске фирме најавиле могућност организовања протеста због 

катастрофалног стања у српском грађевинарству 

 
СРПСКЕ грађевинске фирме највероватније ће престати да плаћају порез држави, а постоји и 
могућност организовања протеста запослених због катастрофалног стања у српском 
грађевинарству, неактивности државе на решавању проблема у овој области и високог 
процента сиве економије. Коначна одлука о протестима и различитим видовима грађанске 
непослушности биће донета почетком октобра. Ово су у среду најавили представници 
Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије, Гранског синдиката грађевинарства 
“Независност” и Уније послодаваца Србије. 
 

Директор Уније послодаваца Србије, Драгољуб Рајић, каже да ће ова организација послати 
писмо премијеру Ивици Дачићу и првом потпредседнику Владе Александру Вучићу и тражити 
објашњење “како је могуће да годину дана имају министре у влади, који ниједан једини 
проблем нису решили?” 
- Нама не требају министри који су манекени, већ људи који решавају проблеме - нагласио је 
Рајић. - Тринаест година живота су нам потрошили разни људи који причају приче, обећавају, а 
њихови резултати су никакви. Да министар грађевине ради у некој приватној компанији, и да 
су његови резултати за годину дана овакви, он би добио отказ.  
 
ВЕЛИМИР ИЛИЋ: НЕ МИНИРАЈТЕ! 
- НЕ знам у чему је проблем, разговори са грађевинарима су започети - каже за “Новости” 
Велимир Илић, министар грађевинарства. - Ми хоћемо да решимо проблеме и на нашу 
иницијативу укључена су у разговоре и сва друга надлежна министарства, пре свега финансија 
и привреде. Међутим, имали смо реконструкцију владе и због тога застој, јер је био најављен 
одлазак неких министара. Никада није било више посла, много је грађевинских радова у плану 
за које се тендери расписују већ од следећег месеца. Али наши грађевинари треба да се 
организују, а не да једни другима минирају послове. 
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:452469-Krusevac-Gasi-se-jos-700-radnih-mesta 

Крушевац: Гаси се још 700 радних места! 
С. БАБОВИЋ  

После социјалног програма у неколико крушевачких фирми у реструктурирању. 

Раднике мука натерала да узму отпремнине 

 

КРУШЕВАЦ - Армији незапослених од око 16.000 Крушевљана, ускоро ће се придружити још 
700 радника, који ће узети социјални програм у предузећима у реструктурирању. Тако ће се 
угасити још 700 радних места. У Самосталном синдикату, који ће остати без толико чланова, 
упозоравају да ће тако број запослених у производњи пасти на - 2.000 радника! 
 

У синдикату, који тренутно има око 12.000 чланова, наводе да постоји опасност да у реалном 
сектору скоро нико не ради. У ХИ „Жупа“ се од 334 радника 314 одлучило на социјални 
програм, у Уљари 125 од 134, у Конфекцији „Звезда“ 316 од 337, а слично је и расположење и у 
Фабрици „Савремени дом“ са 80 радника. 
Има најава, кажу синдикалци, да ће се социјални програм понудити и ИМК „14. октобар“ (1.550 
радника), па и фирмама које и поред статуса у реструктурирању имају редовне плате и 
обезбеђен посао: Пекарско предузеће „Бранко Перишић“ (224) и ФАМ (214). 
- У ХИ „Жупа“ и у другим предузећима, остајемо без 700 радних места, јер је људе којима се 
дугује на десетине плата мука натерала да пристану на социјални програм - износи за 
„Новости“ Миленко Михајловић, председник Самосталног синдиката. - То нису била сва 
активна радна места, али је чињеница да се сада гасе. 
ЦРНА СЛИКА ГРАДАУ ПОСЛЕДЊОЈ деценији у граду под Багдалом приватизоване су 32 
фирме, а у 14 раскинут купопродајни уговор. Изгубљено је око 10.000 радних места. Од седам у 
реструктурирању, лошу приватизацију доживело је пет предузећа. Социјалну помоћ прима 
3.500 људи, што је за 1.200 више него лане. 

Он додаје да држава мора да активира празне погоне када радници оду. Синдикат, признаје, 
остаје без чланства. Упозорава да је повезивање стажа и измиривање на десетине плата колико 
се дугује радницима у већини предузећа обавеза будућег купца или се може измиривати из 
стечаја. 
- Дугују нам се плате од маја прошле године, тако да немамо куда - износи Марина Димић из 
Конфекције „Звезда“, где штрајк траје месец дана. - Надамо се да ће социјални програм бити 
кроз месец-два. Више не радимо без плата. 
У ИМК „14. октобар“, са 1.550 радника, верују да ће бар половина одлучити да искористи 
социјални програм. Љубиша Велимировић, председник синдиката ИМК, каже да су запослени 
депримирани и да чекају отпремнине, а њима се надају и у „Савременом дому“. 
- Реструктурирање фирме значи њено гашење ради продаје у бесцење - сматра Милосав 
Вукојичић, из Самосталног синдиката „Трајала“, додајући да социјални програм може да 
задеси и ФАМ, као и да држава мора да испита пословање ових предузећа. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:452431-Urugvaj-Srpski-radnici-umesto-plate-dobijaju-

kazne 

Уругвај: Српски радници уместо плате, добијају 
казне 
В. Ц. С. - А. П.  

Да би изашли из Уругваја радници морају да плаћају пенале. Прекорачење визе 

кошта сваког монтера по 600 долара 

ДЕСЕТАК српских радника, који већ скоро месец дана штрајкују на градилишту „Монтес дел 
Плате“ у Уругвају, сваког дана дочекује по једно ново непријатно изненађење. Осим што су 
ушли у судски спор са послодавцем око неисплаћених зарада, после чега су им укинуте дозволе 
за улазак на градилиште и храна, сазнали су да, чак и да хоће да се врате у Србију, сада то не 
могу а да не плате велике казне због прекорачења боравишне дозволе. 
 

Како се испоставило, наши монтери, који су легално, преко своје фирме „Термоелектро“, још у 
мају отишли у Латинску Америку да граде највећу фабрику целулозе на свету, нису имали 
обезбеђене радне, већ само туристичке дозволе на три месеца. То значи да би десетак 
најупорнијих, који су остали да чекају зарађене паре (њих тридесетак је већ одустало и вратило 
се у Србију), морали за излазак из земље да плате пенале од око 20 долара по дану за 
прекорачење визе. То је за сада око 600 долара, али износ свакодневно расте. 
Српски радници тврде да им аустријска компанија „Креста“, која их је ангажовала, и уругвајска 
„Монтес дел плата“, која организује цео посао, дугују око 10.000 долара по особи. Послодавци 
ово негирају и уједно су покренули судски поступак да их избаце из радног кампа. То би их 
натерало да се врате кући и смањило шансе да добију зарађено. 
ТРОШИМО ПОСЛЕДЊЕ ПЕЗОСЕНАДАМО се да ће о нашој тужби суд одлучивати по хитном 
поступку, који траје 10 дана, а не у редовној процедури, која траје месецима. Сада трошимо 
последње пезосе од оних мрвица које нам је компанија до сада исплатила. Давали су нам новац 
на кашичицу и крали радне сате. До краја недеље знаћемо и да ли су наш адвокат и амбасада 
успели да обезбеде визе код Министарства рада, да не морамо да платимо пенале - каже један 
од радника Бранко Дринић. 

Адвокат који заступа српске раднике Алба Берета за „Новости“ каже да је, након неуспеле 
арбитраже пре Министарством рада случај у среду проследила Врховном суду. Он ће одлучити 
да ли ће проблеми наших људи у Уругвају бити решени по хитном поступку. 
- Верујем да ће нам Врховни суд одобрити одлучивање по хитном поступку, јер не можемо да 
чекамо редовну процедуру која уме да потраје месецима. Овде је реч о људима који се налазе у 
страној земљи, чији језик не говоре, и преостало им је врло мало новца. Они нису у ситуацији 
да чекају неколико месеци - каже Алба Берета. 
По њеним речима, одговор би могао да стигне наредне недеље, а у зависности од тога какав 
буде планираће и даљи поступак: 
- Ја сам велики оптимиста. Али, иако је правда на нашој страни, не мора да значи да је и право. 
До сада смо се, од кад је ово све почело, неколико пута разочарали. Нарочито сам била 
шокирана после сусрета са представницима јединственог синдиката „Сунка“, који су ми 
приликом другог сусрета рекли да „браним убице“ и да „не желе да помогну буржоаским 
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радницима“. И још су ми рекли да тражим помоћ од Србије. Борба против система зна да буде 
тешка и дуготрајна, али верујем да ћемо следеће недеље добити добре вести! 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:452339-Radulovic-Glavni-cilj-je-zaposljavanje 

Радуловић: Главни циљ је запошљавање 
Тањуг  

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да је главни циљ Владе да повећа 

запосленост и најавио да се позитивни помаци могу очекивати већ наредне 

године 

БЕОГРАД - Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да је главни циљ Владе да 
повећа запосленост и најавио да се позитивни помаци могу очекивати већ наредне године. 
“Кључни проблем који хоћемо да решимо је проблем запошљавања. Морамо да повећамо број 
запослених и то је опредељење целе владе и кључни параметар по коме ће успех ове владе бити 
мерен”, рекао је Радуловић за Тањуг. 
 
Министар је оценио да се српска привреда налази у стању тихог колапса и да је огроман део 
привреде или у предстечајном стању или је већ отишао у стецај, а ликвидност је огроман 
проблем. 
"Приватизација је тако лоше урађена, свела се на грабеж за грађевинским земљиштем, ништа 
није уложено у развој производње, није уложено у развој извоза, у поспешење иновативности и 
конкурентности привреде и самим тим запошљавање које је требало да уследи није се 
догодило”, навео је Радуловић. 
 
Према његовим речима, привредна друштва су након приватизације узимала велике кредите, 
које нису утрошила на развој бизниса и ширење производње, већ су их иложили у неке мртве 
некретнине и мртав капитал, и терет кредита које су узели од банака сада ствара двоструки 
проблем. 
„С једне стане, банке су у проблему јер имају велики део кредита који не могу да наплате, а са 
друге стане, привреда је у проблему, пошто нема обртних средстава да функционише и налази 
се у једном заиста тешком стању”, оценио је он. 
 
Према његовим речима, Србија има јако лош порески систем, који оптерећује рад, а то 
дестимулише запошљавање, производњу и извоз. 
 
Радуловић је рекао да у Србији постоји шума прописа који немају смисла, оптерећују привреду 
и поскупљују пословање, тако да је, како наводи, моментално потребна "гиљотина прописа". 
Тржиште рада је, према његовој оцени, неадекватно, а Закон о раду лош и треба га променити. 
"Не треба све променити тако да послодавци добију све што би желели да добију, али има 
неких ствари које објективно спрецавају ново запошљавање, ствари које су лоше и те ствари 
треба променити”, објаснио је Тањугов саговорник. 
 
Радуловић је као кључне мере најавио растерећење рада, пореску реформу и гиљотину прописа 
која ће ослободити привреднике разних намета. 
"Потребан нам је низ системских мера, да поставимо један здрав систем. Нама треба здрава 
држава и треба предузети системске мере да дођемо до здраве државе”, рекао је он. 
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Влада ће сигурно, како је навео, у наредних пар месеци изаћи са врло конкретним плановима. 
"Предстоји нам планирање буџета за 2014. годину у оквиру којег ће се јасно видети којим путем 
идемо даље”, рекао је министар привреде. 
 
Радуловић је казао да је потребна измена закона о стечају, јер је доста стечајних поступака 
закочено, а како је додао, мора да дође до конверзије потраживања у капитал, да би се 
растеретила привреда и да би могла даље добро да функционише. 
 
Он је навео да је Србија преузела обавезу да до 30. јуна 2014. године реши проблем 179 
предузећа у реструктурирању и најавио да ће тај рок бити испоштован. 
"Покушаћемо све да оживимо што већи део тих предузећа и да нађемо инвеститоре који ће 
желети да их преузму. Кроз измене закона о приватизацији, гледаћемо како да то учинимо 
флексибилније, како би што боље окончали тај процес”, објаснио је Тањугов саговорник. 
 
Радуловић је најавио и професионализацију јавних предузећа. 
„Ми морамо да их поставимо на здраве тржишне основе, морају да послују по тржисним 
принципима. Основни циљ предузећа је стицање добити и потребно је да изместимо социјану 
политику из јавних предузећа”. 
 
"Опредедељење ове владе је да одговорно смањује учешће државе на тржисту и препушта га 
приватном сектору”, рекао је он. 
 
Радуловић је најавио и промене у политици подстицаја страних инвеститорима и додао да ће 
све преузете обавезе бити поштоване. 
“Улазимо у поступак промене и реформе тог система, који ће трајати пар година. Стране 
инвестиције су јако битне за српску привреду. Ми ћемо наставити са агресивном политиком 
привлачења страних инвеститора, али мислим да ћемо поред директних подстицаја, прећи и на 
неке друге мере”, рекао је он. 
 
Ако Србија направи пословни амбијент, како је казао, који је бољи од пословног амбијента у 
окрузењу, и ако унапреди правну сигурност, тако да су потраживања наплатива и да судски 
поступци не трају дуго, све ће то утичати на одлуку страних инвеститора. 
“Ако променимо порески систем и растеретимо рад, то ће бити подстицај и бићемо јако 
конкуретни у односу на окружење”, оценио је министар привреде. 
 
Он је најавио и чврсту и врло добру сарадњу са Министарством финансија и рекао да врло 
слично гледају на проблеме и решења која предлажу влади. 
"Имамо агресивну агенду, политика ја утврђена, ради се на конкретним мерама и убрзо ћете 
видети и које су те мере", рекао је министар привреде и додао да влада има велику енергију и 
велику жељу да постигне добар резултат и да је сигуран да ће у томе успети. 
 
"Очекујем од грађана Србије да када виде да Влада Србије заиста ради ствари о којима 
говоримо, да се укључе и да својом позитивном енергијом изведу Србију на прави пут”, 
закључио је Радуловић. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-svakoj-trecoj-opstini-u-Srbiji-vise-penzionera-nego-zaposlenih.sr.html 

У свакој трећој општини у Србији више 
пензионера него запослених 

У Барајеву је три пута више оних који подижу пензију него плату 

Вест да у Румунији данас има више пензионера него запослених и да у овом часу ради 4,3 

милиона њих, а пензију прима милион више, готово да важи и за нас, јер на једног запосленог 

у Србији долази 1,4 пензионера, а из буџета се за исплату пензија издваја око 50 одсто укупних 

средстава.  

Мирослав Здравковић, економиста, који је радио истраживање о односу броја запослених и 

пензионера, каже, да је ситуација најкритичнија у топличком крају где је чак шест пута више 

пензионера од запослених. Ништа боља ситуација, додаје, није ни у источној Србији, где је број 

пензионера три пута већи од запослених.  

У већини општина у Војводини је два пута више пензионера од запослених, осим у Новом Саду 

и Панчеву где је ситуација нешто боља, каже он. 

Највећи број радних места концентрисан је у два највећа града: Београду где је у јуну 2013. 

године било 294.429 пензионера и око 624.209 запослених и Новом Саду где је дупло више 

оних што раде око 149.354, а 70.202 прима пензију. 

Број пензионера се још пре годину и по дана драматично приближио броју запослених. У 

централној Србији и Војводини, кад се изузму Београд и Нови Сад, има 996.657 пензионера и 

1.699.236 запослених (они који су пријављени и за које се уплаћују доприноси. За једног 

радника има више пријава за доприносе). Својевремено је на четири запослена долазио један 

пензионер, а пензије су са 100 одсто пратиле раст зарада, тако је, каже Милан Ненадић, 

преседник Савеза пензионера Војводине, било до 2000. године. Данас је њихово учешће 

преполовљено на око 50 процената, а пензионери у стопу прате број радника. 

Према статистичким подацима ПИО фонда из јуна 2013. године у Барајеву три пута више њих 

подиже пензију него плату – 12.159 према 4.017, Раковица има 27.145 пензионера и 11.762 

запослених, у Владичином Хану је 4.538 пензионера према 4.013 који раде, у Зајечару пензију 

прима 18.228, а плави коверат кући носи 16.270, Бољевцу 3.844 пензионера и 2.997 запослених, 

Књажевцу 10.614 радника и 6.662 пензионера. 

Ситуација је критична и на КиМ где има дупло више пензионера 31.132 а запослено је 15.170. 

Проблем је што је, показује статистика ПИО фонда, широм Србије све више градова у којима су 

пензионери бројнији од радника. У чак 33 општине, односно готово свакој трећој, на 

шалтерима пошта и банака сваког месеца исплаћује се више пензија него плата. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-svakoj-trecoj-opstini-u-Srbiji-vise-penzionera-nego-zaposlenih.sr.html
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Од свих општина у Србији, данас само три имају идеалан однос запослених и пензионера и све 

су у Београду – на Врачару има 16.293 пензионера, а 52.976 осигураника, на Старом граду је 

14.501 пензионер, а 113.809 запослених, на Савском венцу однос је 17.206 према 160.304 

радника, скоро 10 пута више. 

Како би се решио овај горући проблем, Ненадић каже, да би требало скратити рокове за 

реформу пензијског система која је започета, а која би требало да се оконча до 2022. године. 

– То је предугачак рок. Треба га скратити, како би се наставило даље, ако желимо да 

поправимо стање у фонду и буџету, каже он и додаје да нови министри у влади који се залажу 

за реформу нису ни упознати шта је до сада урађено, али би одмах да подижу старосну границу 

и уводе пенале за оне који оду пре времена у пензију. 

– То можда јесу нека решења, али она не могу дати ефекте на кратак рок, а Србији је то сада 

потребно, па би уместо пооштравања граница за одлазак у пензију прво требало да држава 

остане при одлуци о нултој пореској толеранцији, чиме би се наплата доприноса знатно 

повећавала, а буџет пунио. 

Неопходно је, да се међу пензионерима не би више ширила сиротиња, утврдити формулу за 

обрачун пензија према којој ће оне наставити да прате потрошачке цене. 

– За то већ сада постоје објективни услови, јер је предвиђен раст укупне производње, дошло је 

до раста БДП и извоза, инфлација би требало да остане у границама планираних од пет до шет 

одсто. Пензионери више немају ниједну рупу на каишу да би се даље стезали, каже он. 

Реформа пензијског система је већ дала прве резултате. Смањен је на минимум број 

инвалидских пензија, решено је питање породичних пензија. Оно на чему треба радити на 

кратак рок је преиспитивање бенефицираних радних места, закључује он. 

Јасна Петровић 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/403462/Nezadovoljni-seljaci-nastavlju-protest-i-blokadu-Dijamanta 

Незадовољни сељаци настављу протест и 
блокаду "Дијаманта" 

Пољопривредници са подручја Средњобантског округа, незадовољни понуђеном откупном 

ценом сунцокрета од 27,08 динара са ПДВ-ом, настављају данас протест и тракторску блокаду 

око Фабрике уља "Дијамант", док у Новој Црњи траже дозволу надлежних за блокаду 

саобраћаја. 

У очекивању наставка разговора са новим министром пољопривреде Драганом Гламочићем, 

ратари у Средњебанатском округу, где предстоји жетва сунцокрета на 45.000 хектара, пре два 

дана су повукли паркиране тракторе испед улазних капија две фабрике уља, и померили их са 

стране фабричког круга да би омогућили уљарама откуп и прераду. 

  

- После јучерашњих вести из Београда, Управни одбор пољопривредника у Зрењанину синоћ је 

одлучио да наставимо и појачамо тракторску блокаду 'Дијаманта - рекао је председник 

зрењанинског удружења Огњен Рацков. 

  

Председник Банатске асоцијације пољопривредника Јан Хусарик изјавио је синоћ, после 

разговора у Министарству пољопривреде, да им је понуђено повећање откупне цене сунцокрета 

на 25 динара по килограму без ПДВ, односно 27,08 динара са ПДВ, и оценио да 

пољопривредници неће бити задовољни понудјеном ценом. 

  

- Министар пољопривреде нас је обавестио да је јутрос разговарао са представницима 

прерадјивача, односно са уљарама, и речено нам је да је цена од 24 динара током ових 

разговора доживела помак према 25 динара - рекао је Хусарик. 

  

Рацков је додао да очекује да ће сутра, код новог министра пољопривреде, у наставку разговора 

производјача и прерадјивача сунцокрета, доћи до помака и производјачима бити понуђена 

виша откупна цена. 

  

Он је казао да ће се пољопривредници протестовати по сменама, како би могли да обављу и 

радове на пољу. 

Председник удружења у општини Нова Црња Петар Матијевић изјавио је да се за наставак 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/403462/Nezadovoljni-seljaci-nastavlju-protest-i-blokadu-Dijamanta
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протеста припремају и сељаци у тој пограничној банатској општини , који су од надлежних 

органа затажили дозволу за блокаду саобраћаја на једној раскрсници, да би уљари "Банат" , 

поред које су и даље паркирани трактори, омогућили редован откуп сунцокрета. 

  

Сељаци су се у новоцрњанској општини одлучили на такав вид протеста и због тога што им је 

за време протеста и прошлонедељне блокаде уларе "Банат" полиција пописивала имена и 

највила кривичнне пријаве, за ометање у раду фабрике уља, што се 

дешавало и око уљаре "Дијамант" , за време тракторске блокаде. 

  

Протести ратара из Баната и Панчева почели су још 28. августа. Њихов захтев је био да откупна 

цена сунцокрета 45 динара, уместо тадашња 24 динара. У више наврата су се састали са 

министром трговине, пољопривреде, као и првим потпредседником владе, али решење до сада 

није решено. 
 

АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/gradevinci-protiv-velje/29826 

СИНДИКАТИ И ПОСЛОДАВЦИ 
НЕЗАДОВОЉНИ РАДОМ РЕСОРНОГ 
МИНИСТРА 

Грађевинци против Веље! 

Аутор: Екипа Ало!  

Запослени и послодавци у грађевинарству оценили су да је министар 

грађевинарства и урбанизма Велимир Илић лоше водио ресор и најавили да ће, 

уколико се ситуација у тој области не поправи у наредних месец дана, затражити 

његову смену. 

Због катастрофалног стања у грађевинарству, неактивности државе на решавању проблема у 

овој области и високог процента сиве економије и рада на црно, они су најавили могућност 

организовања протеста и позива грађевинским фирмама да држави престану да плаћају порез! 

Председник Синдиката грађевинарства Душко Вуковић навео је да се учешће грађевинске 

индустрије у укупном бруто домаћем производу смањило са 10 на два процента за само 

неколико година, број запослених пао је са око 150.000 на мање од 70.000, а од 2010. угасило се 

више од 2.500 грађевинских фирми. Притом се и новац који су грађевинари зарађивали у 

иностранству смањио са скоро две милијарде долара на око 200 милиона евра. 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/gradevinci-protiv-velje/29826
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- За годину дана смањен је и број издатих грађевинских дозвола за 20 одсто, као и вредност 

радова за 30 процената, док је зарада грађевинских радника за 30 одсто мања од републичког 

просека - рекао је Вуковић, који је подсетио да више од годину дана грађевинска индустрија 

тражи хитно увођење прогресивног опорезивања зарада, решавање проблема рада на црно, 

усвајање закона о инспекцијама и увођење главног грађевинског инспектора. 

Запослени најављују протесте и позиве фирмама да престану да плаћају порез  

Грађевинари су оценили и да је неодговорно понашање државе довело до тога да 

прошлогодишњи пад грађевинске индустрије буде 25 одсто, а број запослених у сивој зони у 

области грађевинарства порасте на више од 40 одсто. 

 

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић замерио је надлежном министарству што у 

последњих годину дана није ништа урадило да се побољша стање у грађевинској индустрији. 

- Да је министар грађевинарства и урбанизма радио у приватној компанији, а да су му 

резултати за годину дана овакви, добио би отказ и нико га више не би запослио - рекао је Рајић. 

Министар Илић до закључења овог издања “Ало!” није био доступан за коментар на критике 

грађевинаца. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=04&nav_id=749807 

Незадовољни учинком Велимира Илића 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Самостални синдикат радника грађевинарства и индустрије 

грађевинског материјала Србије и Унија послодаваца Србије незадовољни су 

радом министра Велимира Илића. 

Они су оценили да је министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић лоше водио ресор и 

најавили да ће, уколико се ситуација у тој области не поправи у наредних месец дана, 

затражити његову смену. 

У Београду, на заједничкој конференцији за новинаре представници синдиката и послодаваца 

у области грађевинарства навели су да ће почетком октобра размотрити и да ли да грађевинске 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=04&nav_id=749807
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фирме позову на непослушност, односно да не плаћаују порезе, јер је, по њиховој оцени, "стање 

у грађевинарству Србије алармантно лоше".  

 

Председник Синдиката грађевинарства Душко Вуковић је казао је да више од годину дана, 

поред осталог, грађевинска индустрија тражи хитно увођење прогресивног опорезивања 

зарада, решавања проблема рада на црно, усвајање закона о инспекцијама и увођење главног 

грађевинског инспектора.  

 

Вуковић је подсетио да се учешће грађевинске индустрије у укупном бруто домаћем производу 

смањило са 10 на два процента за само неколико година, број запослених пао је са око 150.000 

на мање од 70.000, а од 2010. године угасило се више од 2.500 грађевинских фирми.  

 

Како је додао и новац који су грађевинске фирме зарађивале у иностранству смањио се са скоро 

две милијарде долара на око 200 милиона евра.  

 

"За годину дана, од јуна до јуна, смањен је и број издатих грађевинских дозвола за 20 одсто, 

као и вредност радова за 30 процената, док је зарада грађевинских радника за 30 одсто 

мања од републичког просека", казао је Вуковић.  

 

Председник Гранског синдиката грађевинарства и индустрије грађевинског материјала 

Независност Саша Симић позвао је државу да почне да ради свој део посла у области 

грађевинарства.  

 

Према његовим речима, неодговорно понашање државе довело је до тога да прошлогодишњи 

пад грађевинске индустрије буде 25 одсто, а број запослених у сивој зони у области 

грађевинарства порасте на више од 40 одсто.  

 

"У Србији се појавило модерно ропство, а то су људи који раде на црно у грађевинској 

индустрији, јер им је због економске кризе очајнички потребан посао, који пристају да раде 

без обзира на немогуће услове", рекао је Симић.  

 

Синдикат Независност се залаже за хитно враћање судова рада по угледу на земље ЕУ, увођење 

обавезних регистрованих уговора о раду и израду идентификационих картица за сваког 

радника у грађевинарству.  

 

Тај синдикат тражи и хитно доношење националне стратегије за грађевинску индустрију и 
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нови закон о грађевинарству.  

 

На конференцији је речено и да још није утврђено тачно дуговање државе према грађевинским 

фирмама које се процењује од 400 милиона до милијарду евра, јер покушај да се преко 

званичних институција позову грађевинске фирме да доставе податке о дуговању локалних 

самоуправа, јавних предузећа и других буџетских корисника није успео.  

 

Истакнуто је и да се још увек буџетска средства преливају у страна предузећа приликом 

уговарања великих инфраструктурних послова, јер се посебним клаузулама фаворизују страна 

предузећа на уштрб домаћих.  

 

Представник Уније послодаваца Веско Ражнатовић рекао је да Влада Србије хитно мора да 

донесе уредбу да док незапосленост не падне испод 15 одсто, све радове, који се обављају у 

Србији и плаћају новцем из буџета, добјају домаћа предузећа.  

 

Он сматра да би таква уредба помогла да почне опоравак домаћег грађевинарства, истичући да 

она не би била дискриминациона јер наручилац посла има право да бира ко ће да ради посао.  

 

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић замерио надлежном министарству што у 

последњих годину дана није ништа урадило да се побољша стање у грађевинској индустрији.  

 

"Да је министар грађевинарства и урбанизма радио у приватној компанији, а да су му 

резултати за годину дана овакви, добио би отказ и нико га више не би запослио", казао је 

Рајић. 
 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2013-09-04/beta/velimir-ilic-lose-vodio-resor/6988711 

Велимир Илић лоше водио ресор 

  Бета  

БЕОГРАД, 4. септембра 2013. (Бета) - Самостални синдикат радника градјевинарства и 
индустрије градјевинског материјала Србије и Унија послодаваца Србије оценили су у среду да 
је министар градјевинарства и урбанизма и најавили да ће, уколико се ситуација у тој области 
не поправи у наредних месец дана, затражити његову смену. 
 

http://www.naslovi.net/2013-09-04/beta/velimir-ilic-lose-vodio-resor/6988711
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У Београду, на заједничкој конференцији за новинаре представници синдиката и послодаваца 
у области градјевинарства навели су да ће почетком октобра размотрити и да ли да 
градјевинске фирме позову на непослушност, односно да не плаћаују порезе, јер је, по њиховој 
оцени, "стање у градјевинарству Србије алармантно лоше". 
 
Председник Синдиката градјевинарства Душко Вуковић је казао је да више од годину дана, 
поред осталог, градјевинска индустрија тражи хитно уводјење прогресивног опорезивања 
зарада, решавања проблема рада на црно, усвајање закона о инспекцијама и уводјење главног 
градјевинског инспектора. 
 
Вуковић је подсетио да се учешће градјевинске индустрије у укупном бруто домаћем производу 
смањило са 10 на два процента за само неколико година, број запослених пао је са око 150.000 
на мање од 70.000, а од 2010. године угасило се више од 2.500 градјевинских фирми. 
 
Како је додао и новац који су градјевинске фирме зарадјивале у иностранству смањио се са 
скоро две милијарде долара на око 200 милиона евра. 
 
Председник Гранског синдиката градјевинарства и индустрије градјевинског материјала 
Независност Саша Симић позвао је државу да почне да ради свој део посла у области 
градјевинарства. 
 
Према његовим речима, неодговорно понашање државе довело је до тога да прошлогодишњи 
пад градјевинске индустрије буде 25 одсто, а број запослених у сивој зони у области 
градјевинарства порасте на више од 40 одсто. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/nezadovoljni-radom-ministra-ilica_418733.html 

Незадовољни радом министра Илића 

БЕОГРАД  

Самостални синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског 

материјала Србије и Унија послодаваца Србије оценили су данас да је министар 

грађевинарства и урбанизма Велимир Илић лоше водио ресор и најавили да ће, 

уколико се ситуација у тој области не поправи у наредних месец дана, затражити 

његову смену. 

У Београду, на заједничкој конференцији за новинаре представници синдиката и послодаваца 

у области грађевинарства навели су да ће почетком октобра размотрити и да ли да грађевинске 

фирме позову на непослушност, односно да не плаћају порезе, јер је, по њиховој оцени, "стање 

у грађевинарству Србије алармантно лоше". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/nezadovoljni-radom-ministra-ilica_418733.html
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Председник Синдиката грађевинарства Душко Вуковић је казао је да више од годину дана, 

поред осталог, грађевинска индустрија тражи хитно увођење прогресивног опорезивања 

зарада, решавања проблема рада на црно, усвајање закона о инспекцијама и увођење главног 

грађевинског инспектора. 

Вуковић је подсетио да се учешће грађевинске индустрије у укупном бруто домаћем производу 

смањило са 10 на два процента за само неколико година, број запослених пао је са око 150.000 

на мање од 70.000, а од 2010. године угасило се више од 2.500 грађевинских фирми. 

Како је додао и новац који су грађевинске фирме зарађивале у иностранству смањио се са скоро 

две милијарде долара на око 200 милиона евра. 

"За годину дана, од јуна до јуна, смањен је и број издатих грађевинских дозвола за 20 одсто, као 

и вредност радова за 30 процената, док је зарада грађевинских радника за 30 одсто мања од 

републичког просека", казао је Вуковић. 

Председник Гранског синдиката грађевинарства и индустрије грађевинског материјала 

Независност Саша Симић позвао је државу да почне да ради свој део посла у области 

грађевинарства. 

Према његовим речима, неодговорно понашање државе довело је до тога да прошлогодишњи 

пад грађевинске индустрије буде 25 одсто, а број запослених у сивој зони у области 

грађевинарства порасте на више од 40 одсто. 

"У Србији се појавило модерно ропство, а то су људи који раде на црно у грађевинској 

индустрији, јер им је због економске кризе очајнички потребан посао, који пристају да раде без 

обзира на немогуће услове", рекао је Симић. 

Синдикат Независност се залаже за хитно враћање судова рада по угледу на земље ЕУ, увођење 

обавезних регистрованих уговора о раду и израду идентификационих картица за сваког 

радника у грађевинарству. 

Тај синдикат тражи и хитно доношење националне стратегије за грађевинску индустрију и 

нови закон о грађевинарству. 

На конференцији је речено и да још није утврђено тачно дуговање државе према грађевинским 

фирмама које се процењује од 400 милиона до милијарду евра, јер покушај да се преко 

званичних институција позову грађевинске фирме да доставе податке о дуговању локалних 

самоуправа, јавних предузећа и других буџетских корисника није успео. 
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Истакнуто је и да се још увек буџетска средства преливају у страна предузећа приликом 

уговарања великих инфраструктурних послова, јер се посебним клаузулама фаворизују страна 

предузећа на уштрб домаћих. 

Представник Уније послодаваца Веско Ражнатовић рекао је да Влада Србије хитно мора да 

донесе уредбу да док незапосленост не падне испод 

15 одсто, све радове, који се обављају у Србији и плаћају новцем из буџета, добјају домаћа 

предузећа. 

Он сматра да би таква уредба помогла да почне опоравак домаћег грађевинарства, истичући да 

она не би била дискриминациона јер наручилац посла има право да бира ко ће да ради посао. 

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић замерио надлежном министарству што у 

последњих годину дана није ништа урадило да се побољша стање у грађевинској индустрији. 

"Да је министар грађевинарства и урбанизма радио у приватној компанији, а да су му резултати 

за годину дана овакви, добио би отказ и нико га више не би запослио", казао је Рајић. 
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
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