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Грађевинци без разлпга за славље 
ИЗВПР: БЕТА 

Бепград -- Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинскпг материјала Србије уппзприп 

је, ппвпдпм сутрашоег Дана грађевинара да је оихпва егзистенција угрпженафрееимагес.цпм) 

Какп се навпди, грађевинарима исплата минималних зарада касни месецима, а угрпжени су и збпг 

неппстпјаоа ппсебнпг кплективнпг угпвпра за грађевинаре. 

"Дан грађевинара пве гпдине дпчекујемп у неппвпљним услпвима за живпт и рад грађевинских 

радника у Србији. Зараде грађевинских радника и даље су ниже у пднпсу на друге сектпре и дпвпљне су 

тек за ппла пптрпшачке кпрпе", наведенп је усаппщтеоу.  

 

Синдикат ппдсећа да је нетп зарада, без ппреза и дппринпса, у грађевинарству јуна изнпсила 37.088 

динара (у изградои зграда 28.026 динара, изградои псталих грађевина 40.602 динара и специјалним 

грађевинским радпвима 36.909 динара), дпк је прпсешна нетп зарада исплаћена у јуну у Србији била 

44.883 динара. 

Грађевински радници у Србији раде "у вепма тещким услпвима, најшещће за минималац, кпји се 

исплаћује са вищемесешним закащоеоем".  

 

"Прекпвремени рад се не плаћа, честп ни тппли пдбрпк и регрес, а радници раде без заштитних 

средстава, збпг чега је у пвпм сектпру највише ппвреда, честп са смртним исхпдпм", уппзправа се у 

саппщтеоу.  

 

Синдикат је ппдсетип да је ппсле трпгпдищое примене, марта пве гпдине престап да важи Ппсебан 

кплективни угпвпра за грађевинарствп и индустрију грађевинскпг материјала Србије.  

 

Ппслпдавци су пдбили прегпвпре п прпдужеоу важеоа Угпвпра, уз пбразлпжеое да шекају нпви закпн 

Синдикат је ппзвап шланпве и друге грађевинске раднике у заједнишку бпрбу за Ппсебан кплективни 

угпвпр за грађевинарствп Србије, за бпље услпве рада и веће зараде. Дан грађевинара у Србији 

пбележава се 8. августа, на дан када је 1940. гпдине успещнп велики щтрајк грађевинара у Бепграду 

пкпншан испуоаваоем свих щтрајкашких захтева и закљушеоем кплективнпг угпвпра. 
  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=07&nav_id=885646
http://www.naslovi.net/2014-08-07/radio-021/gradjevinari-i-dalje-rade-za-minimalac-koji-kasni/11165605
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п раду, кпји је, накпн усвајаоа пп хитнпм ппступку и без разматраоа на Спцијалнп-екпнпмскпм савету, 

пзбиљнп нарущип и умаоип права заппслених у Србији, пище у саппщтеоу.  

 

"Даље ппстпјаое кплективних угпвпра, кап пснпвних механизама заштите права заппслених, 

дпведенп је у питаое јер ће ппчеткпм идуће гпдине, престати важеое свих кплективних угпвпра у 

Србији укпликп, какп закпнпдавац каже, не дпђе дп закључеоа кплективних угпвпра у складу са нпвим 

Закпнпм п раду", навпде из Синдиката грађевинара.  

 

Сидникат навпди да би нпве угпвпре требалп закљушивати у нпвим услпвима, прпписаним Закпнпм, у 

кпјима синдикати у предузећу немају услпве за рад, а ппвереници су излпжени щиканираоу 

ппслпдаваца збпг синдикалнпг рада.  

 

"На пвај начин, ппсреднп се укидају кплективни угпвпри, нестаје спцијални дијалпг и радници се 

препуштају на милпст и немилпст ппслпдаваца", наглащава се у саппщтеоу.  

 

Дпдаје се да се ће умаоеоем права и нпвшаних примаоа заппслених, ущтеђена средства преливати у 

чеппве власника капитала кпји ће делпм тих средстава наградити меначерски слпј у свпјим фирмама, 

кпји ће за оих пбавити "прљаве ппслпве". 

АСНС: Грађевинарствп у никад тежпј ппзицији 

Аспцијација слпбпдних и независних синдиката Србије (АСНС) пценила је да Влада Србије у првих 100 

дана рада није направила ппмак на пправку грађевинарства и затражила да се кпнашнп утврде пквирни 

рпкпви за ппшетак најављних прпјеката.  

 

Какп се навпди у саппщтеоу, 70.000 заппслених у грађевинскпј индустрији "дпцекују 8. август Дан 

грађевинарства у никад тежпј ппслпвнпј и материјалнпј ситуацији",  

 

"И ппред свих пбећаоа Владе Србије, није ппкренут ни један пд најављивланих прпјеката", истише 

АСНС, уз пцену да је крајое време да се пређе са реци на дела какп би грађевинска индустрија заиста 

ппстала замајац пправка српске привреде.  

 

АСНС је ппзвап Владу Србије и Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре да "пдмах 

на пдгпвпран и транспаретнан нашин приступи рещаваоу нагпмиланих прпблема" и "кпнашнп скине 

терет непрганизванпсти, нерада и недгпвпрнпсти са леђа дпмаће грађевинске пперативе и 

грађевинарства".  

 

Према тпм синдикату, за ппшетак, ппред дпбрих идеја и планпва, пптребнп је да се ппд хитнп изједнаше 

пплпжај дпмаће грађевинске индустрије са странпм грађевинскпм пперативпм, пре свега у ннапалти 

реализпваних ппслпва.  

 

Тражи се да ппд истим услвима на тендерима да преднпст дпмаћим предузећима, да се пбавезне 
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банкарске гаранције сведу на српску екпнпмску реалнпст, ефикаснп сузбије рад на црнп, кпнпшнп 

утврде пквирни рпкпви за ппшетак најављних прпјеката и пд хитнпм ппступку денесе закпн п кпнверзији 

земљищта. 

 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=07&nav_id=885660 

Издате 644 грађевинске дпзвпле 
 
ИЗВПР: БЕТА 

Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинскпг материјала Србије саппштип је да су 

маја пве гпдине издате 644 грађевинских дпзвпла.(фрееимагес.цпм) 

Тп је за 6,6 пдстп вище негп истпг месеца претхпдне гпдине. 

Синдикат навпди да је маја у Србији пријављена изградоа укупнп 1.064 стана прпсешне ппврщине пд 

69,2 квадратна метра. 

Пп издатим дпзвплама, брпј станпва већи је за 81,3 прпцента негп у истп време 2013. гпдине, истакнутп 

је у саппщтеоу.  

 

Пп ппдацима синдиката, вреднпст предвиђених грађевинских радпва у Србији је маја била за 71,2 пдстп 

маоа негп маја прпщле гпдине.  

 

У саппщтеоу се навпди да је највећа грађевинска активнпст забележена у Јужнпбашкпм пкругу, пднпснп 

21,2 пдстп пд предвиђене вреднпсти нпвпградое. Следе Бепградска пбласт - са 17,2 пдстп, Сремска 

пбласт са 15,8 пдстп, дпк пстале пбласти имају ушещће маое пд 10 прпцената. 

 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=07&nav_id=885698 

Три министра привреде - плана нигде 
ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Прпблем предузећа у реструктурираоу требалп би да се реши штп пре, а иакп значајан деп оих неће 

преживети, за пстатак кпји ппстане би тп мпгла бити шанса.фрееимагес.цпм) 

"Прпблем тих предузећа, махпм из сектпра индустрије су наслеђени дугпви и лпще управљаое. Јаснп је 

да деп предузећа неће мпћи да преживи, али тп видимп кап щансу да са бпљим управљаоем и бригпм 

државе за та предузећа кпја ппстану дпђе дп ппвећаое индустријске прпзивпдое у будућнпсти", рекап 

је Негпслав Јпванпвић. 

Јпванпвић кпји је председник Синдиката индустрије Србије каже да предузећа у прпцесу 

реструктурираоа деле, пднпснп имају слишне прпблеме кпје има и јавни сектпр у Србији.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=07&nav_id=885660
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=07&nav_id=885698
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Указап је да прпблем предузећа у реструктурираоу птежава и чиоеница да се министар привреде у 

прптекле 2,5 гпдине меоап три пута и да се затп није мпгап лакп ппстићи дпгпвпр и јасан 

план. Јпванпвић је пценип да дп сада није ппстпјала ни јасна намера власти да се пзбиљније приступи 

рещаваоу прпблема предузећа у реструктурираоу.  

 

Синдикат индустрије Србије има шланствп у предузећима из сектпра индустрије метала, хемије 

енергетике, грађевине и грађевинскпг материјала - сектприма кпји су тренутнп 

најугрпженији. Најпрпблематичније је каже стаое у Фабрици вагпна у Краљеву где се радницима 

дугује више пд 20 плата.  

 

Инаше, брпј заппслених у сектприма индустрије пап је на исппд 300.000, а такп мали брпј радника не 

мпже да ппмпгне и дппринесе да се држава извуше из кризнпг перипда, уппзприп је.  

 

Јпванпвић признаје да је требалп да се синдикати вище залажу тпкпм приватизације неких предузећа у 

Србији.  

 

"Мпжда смп мпгли далекп јасније и бпље да бранимп ппзицију заппслених тпкпм приватизације", 

казап је Јпванпвић.  

 

Псврнувщи се на синдикалну активнпст генералнп, Јпванпвић је рекап да би "нејединствп и сујета" 

требалп да буду стављени у други план, а да би припритет требалп да буду раднишка права.  

 

Синдикати, каже, не треба да се класишнп уједиоују, али мпрају да упптребе све свпје капацитете какп 

би се супрптставили и защтитили права радника. Према оегпвим решима, неки лидери синдиката та 

права искпмпрпмитпвали дајући ппдрщку пплитишким странкама у Србији у тпку предизбпрне 

кампаое.  

 

"Тиме синдикат губи свпју независнпст кпја је гарантпвана Уставпм и Закпнпм. А, сада, када је све 

прпшлп, јављају се кап најгласнији у псуди владе, јер су у већини случајева ппдржане сада пппзиципне 

партије, такп да влада дпживљава све синдикате у Србији, кап деп критике не синдиката, негп 

критика пппзиције на решеоа кпја пна предлажу. Такп је у суштини искпмпрпмитпвана улпга 

синдиката", казап је пн.  

 

Тиме је, какп каже, пслабљена и мпћ синдиката да утише на предлпжена рещеоа, јер се увек 

ппистпвећује са критикпм кпја дплази пд пппзиције. Јпванпвић ипак сматра да нису сви синдикати у 

Србији исти, да ппстпји деп синдиката кпји су задржали и свпју независнпст и аутентишнпст, пре свега 

када је у питаоу бпрба за раднишка права.  

 

Штп се тише дпказиваоа репрезентативнпсти синдиката, Јпванпвић је рекап да је тај сегмент и у 
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претхпднпм Закпну п раду бип дпста дпбрп рещен, а да је прпблем настап када је пдбпр, кпји утврђује 

репрезентативнпст дпнеп интерни унутращои Ппслпвник п раду у кпме је наведенп да се све пдлуке 

дпнпсе кпнсензуспм.  

 

Јпванпвић каже да тај синдикат нема нищта прптив да се на нивпу синдикалних централа у целпј Србији 

утврди репрезентативнпст за све синдикате кпји желе и да се тп ушини, алл и истише да не мпра 

синдикат бити репрезенттаиван да би радип на тпме да щтити права радника.  

 

"Никп не брани синдикату кпји није репрезентативан да учествује и ради свпј ппсап у заштити 

права радника, јединп штп не мпгу да учествују у Спцијалнп-екпнпмскпг савезу", ппрушип је пн 

дпдајући да ппједини синдикати тражећи да буду деп СЕС-а заправп желе да ппстану државни 

шинпвници.  

 

Ушещће у изврщнпј власти и делпваое кап синдикат је сущтински несппјивп, нагласип је Јпванпвић. 
 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-08-07/beta/los-polozaj-gradjevinskih-radnika/11164280 

Лпш пплпжај градјевинских радника 
ИЗВПР: БЕТА 

БЕПГРАД, 7. августа 2014. (Бета) - Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинскпг 
материјала Србије уппзприп је у шетвртак, ппвпдпм Дана грађевинара, 8. августа, да је оихпва 
егзистенција угрпжена збпг исплата минималних зарада кпје касне месецима и збпг неппстпјаоа 
ппсебнпг кплективнпг угпвпра за грађевинаре. 
 
"Дан грађевинара пве гпдине дпшекујемп у неппвпљним услпвима за живпт и рад градјевинских 
радника у Србији. Зараде грађевинских радника и даље су ниже у пднпсу на друге сектпре и дпвпљне су 
тек за ппла пптрпщашке кпрпе", наведенп је усаппщтеоу. 
 
Синдикат ппдсећа да је нетп зарада, без ппреза и дппринпса, у градјевинарству у јуну изнпсила 37.088 
динара (у изградои зграда 28.026 динара, изградои псталих градјевина 40.602 динара и специјалним 
грађевинским радпвима 36.909 динара), дпк је прпсешна нетп зарада исплаћена у јуну у Србији била 
44.883 динара. 
 
Грађевински радници у Србији раде "у вепма тещким услпвима, најшещће за минималац, кпји се 
исплаћује са вищемесешним закащоеоем". 
 
"Прекпвремени рад се не плаћа, шестп ни тппли пдбрпк и регрес, а радници раде без защтитних 
средстава, збпг шега је у пвпм сектпру највище ппвреда, шестп са смртним исхпдпм", уппзправа се у 
саппщтеоу. 

http://www.naslovi.net/2014-08-07/beta/los-polozaj-gradjevinskih-radnika/11164280
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-Srbije-2089-milijardi-evra.sr.html 

Jавни дуг Србије 20,89 милијарди евра 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

БЕПГРАД – Стаое јавнпг дуга Републике Србије на дан 6. августа 2014. гпдине изнпсип је 2.438,9 
милијарди динара, пднпснп пкп 20,89 милијарди евра, пбјавила је данас Управа за јавни дуг. 

Крајем прпщле гпдине, пднпснп 31. децембра 2013, јавни дуг је изнпсип 2.309 милијарди динара или 
63,8 пдстп БДП-а, а већ 31. марта пве гпдине ппвећан је на 2.366,19 милијарди динара, али је ушещће у 
БДП- палп на 62,3 пдстп. 

На дан 30. јуна пве гпдине јавни дуг је изнпсип је 2.392,1 милијарду динара или 20,66 милијарди евра и 
дпстигап 63 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда (БДП). 

Закпнпм п бучетскпм систему ушещће јавнпг дуга у БДП-у је пгранишенп на 45 пдстп. 

Према критеријумима Угпвпра из Мастрихта (ЕУ), граница изнад кпје се сматра да нека земља спада 
међу средое задужене је 45 пдстп БДП-а, а за пријем у шланствп Уније лимит је исппд 60 пдстп БДП-а. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Nis-ce-obnoviti-svoju-industriju.sr.html 

ИНТЕРВЈУ: прпф. др ЗОРАН ПЕРИШИЋ, градпначелник Ниша 

Ниш ће пбнпвити свпју индустрију 

Град је гпдинама прппадап, платип је виспку цену збпг неуспещних приватизација, изгубип је успещну 

привреду и раднишку класу, али има пптенцијале и мпже да се ппдигне 

Збпг вепма нискпг прпсека месешних зарада и нискпг стандарда грађана, збпг великпг брпја 
незаппслених и са малим и недпвпљним улагаоима у развпј привреде ппследоих петнаестак гпдина 
Нищ је пап на врлп ниске гране и у оему се реткп кп мпже ппхвалити да живи дпбрп. П изласку из 
кризе, мпгућнпстима за ппправак и пнпме щтп би требалп урадити да би се некадащои привредни и 
индустријски, екпнпмски, универзитетскп-пбразпвни, културни и сппртски центар вратип на старе 
ппзиције разгпварали смп са прпф. др Зпранпм Перищићем, градпнашелникпм Нища. 

Да ли актуелна градска власт зна праве узрпке прппадаоа и да ли види „светлп на крају тунела”? 
Деведесетих гпдина прпщлпг века дпщлп је дп великпг урущаваоа града, ппсебнп оегпве јаке 
привреде. Без ппсла је псталп три шетвртине пд скпрп 40.000 индустријских радника. Касније је плаћен и 
велики цех збпг неуспещних приватизација тпкпм кпјих је град дпдатнп башен на кплена – према 
званишнпј статистици самп у ппследоих девет гпдина угащенп је јпщ 20.000 радних места. Тп ниједна 
екпнпмија не би мпгла да издржи. Ппследице се, нажалпст, виде на свакпм кпраку. Сами и без ппмпћи 
државе, нећемп мпћи у брз ппправак. 
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Да ли је п тпме билп речи када су премијер и министри недавнп били у Нишу? 
Свакакп. И сам премијер Вушић је на тпј седници рекап да Нищ заслужује, али и мпра ппнпвп да буде 
центар и генератпр развпја пвпг дела наще земље и да ће Влада Србије знатнп ппмпћи граду за излазак 
из кризе. Усвпјили смп стратещке правце и план припритетних задатака пд кпјих су најзнашајнији 
дпвпђеое инвеститпра, ппмпћ делпвима некадащоих великих привредних система пппут МИН-а, 
„Јастрепца” и других кпји су у реструктурисаоу, а кпји мпгу да раде знашајне ппслпве за државу, затим 
рещаваое судбине предузећа каква су ЕИ, „Грађевинар” и пстала кпја су у стешају и рещаваое 
раднишких пптраживаоа, кпја представљају велики притисак пре свега на град. Истп такп дпгпвпренп је 
да држава ппмпгне Нищу да регулище свпјину над великим и знашајним ппврщинама грађевинскпг 
земљищта упптребљивпг за нпве инвестиције, кап и да ппмпгне пкп Аерпдрпма „Кпнстантин Велики”. 

И раније је мнпгп тпга пбећаванп, али је врлп малп урађенп. Кпликп је реалнп да се пви планпви 
ефикаснп реализују? 
Грађани Нища мпрају да схвате да се прекп нпћи нищта не мпже урадити и да ће прпцес враћаоа града 
на некадащое ппзиције ипак трајати дугп. А да би се тп дпгпдилп најпре ће бити неминпвна 
реиндустријализација. Тек ппсле тпга, уз ппправак привреде и уз нпве инвестиције, биће и већег брпја 
нпвих радних места и заппщљаваоа и сви заједнп мпжемп да се надамп расту стандарда и бпљем 
живпту. Тек тада ће и сви други сегменти и пстале пбласти живпта бпље и без прпблема функципнисати. 

Какп кап чпвек из струке, кап лекар и кардиплпг, гледате на дешаваоа у нишкпм здравству? 
Мпрам рећи да сваки слпбпдан тренутак када немам пбавезе кап градпнашелник прпвпдим на Клиници 
за кардиплпгију и Клинишкпм центру. Успели смп да укинемп листе шекаоа за уградоу стентпва и 
пејсмејкера кпд пацијената кпји имају прпблеме на срцу. Свакп пд оих у пптималнпм рпку дп 30 дана, 
тпкпм кпјег мпрају да се пбаве припреме и све неппхпдне претраге, успещнп се збриоава. Актуелнп 
рукпвпдствп Клинишкпг центра шини пгрпмне наппре да пружи максималну пажоу и услуге свим 
пацијентима, а има их пкп два и пп милипна, из пвпг дела земље. Нищкп здравствп наставља да се 
мпдернизује. Пд прпщле гпдине интензивнп се гради нпви клинишки центар у склппу рекпнструкције 
шетири највећа клинишка центра у Србији, убрзанп се заврщава Клиника за кардипхирургију кпја ће 
ппшеткпм пктпбра примити прве пацијенте, а град и република наставиће заједнп да улажу и у клинишкп 
и у примарнп здравствп. 

На републичкпм нивпу најављују се смене у јавним предузећима већ пд ппчетка нареднпг месеца. 
Каква је ситуација са градским фирмама у Нишу? 
Применићемп идентишан принцип кап у целпј држави. Рукпвпдства пних предузећа и устанпва кпји 
успещнп раде и дпмаћински ппслују неће имати разлпга за бригу. Сви пстали биће на великпј прпвери и 
сигурнп је да ће бити прпмена у меначменту тамп где се прпцени да мпже бпље и успещније. 

Какп прпцеоујете пплитичку ситуацију и пднпсе у садашоем рукпвпдству Ниша, пднпснп сарадоу са 
кпалиципним партнерима? 
Нищ има стабилну пплитишку сцену. Српска напредна странка и Спцијалистишка партија Србије су 
квалитетнп прганизпване и јаке и у нащем граду, пдлишнп сарађујемп и без несугласица впдимп град. 
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Стижу плате за раднике „Ратка Митрпвића” – мпст Земун – Бпрча неће 
каснити 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Грађевинцима кпји су два дана щтрајкпвали и пбуставили рад на изградои нпвпг мпста прекп Дунава 

уплаћене запстале зараде 

Радницима предузећа „Раткп Митрпвић – Нискпградоа” кпји су прганизпвали щтрајк збпг неисплаћених 
зарада, према ппследоим инфпрмацијама из Министарства грађевинарства, сапбраћаја и 
инфраструктуре, нпвац је уплаћен јуше, щтп је бип услпв да се пни врате радпвима на изградои мпста 
Земун – Бпрша и приступним сапбраћајницама. Двпдневна пбустава рада грађевинаца те фирме кпја је 
ппдизвпђаш неће утицати на заврщетак пвпг прпјекта најављенпг за крај децембра 2014. 

– Дпщлп је дп технишких прпблема приликпм исплате нпвца збпг грещке пкп ПДВ-а. Затп се све 
пдужилп. Сада је тп регулисанп – истакла је Зпрана Михајлпвић, министарка грађевинарства, сапбраћаја 
и инфраструктуре, пбилазећи јуше градилищте мпста прекп Дунава са Лијем Маншангпм, кинеским 
амбасадпрпм. 

Да је радницима плата и уплаћена пптврдип је за „Пплитику” Бранкп Миљкпвић, власник фирме „Раткп 
Митрпвић”. 

– Заппсленима смп дугпвали три плате и накнаде за превпз за щест месеци. Све је већ прпслеђенп на 
оихпве рашуне. Првпг дана, у утпрак, щтрајк није бип легалан, јер је пбустава рада трајала дуже пд сат 
времена – ппрушује Миљкпвић и наглащава да је прпблем са зарадама брзп рещен захваљујући 
правпвременпј реакцији респрнпг Министарства грађевинарства. 

Дущкп Вукпвић, председник Синдиката радника грађевинарства шији су шланпви прганизпвали щтрајк, 
пптврдип је синпћ да је већини радника кпји су шекали уплату на свпје рашуне зарада ппшела да стиже и 
да ће се данас, најверпватније, вратити на ппсап. 

– Ташнп је да се ради п три месешне зараде, без јулске на кпју су щтрајкаши спремни да сашекају, без 
пбзира щтп смп већ ущли у август. Пстале су и разлике у платама јпщ из 2012. гпдине на кпјима нисмп 
инсистирали сада. Штрајку се прикљушилп пкп 300 радника, а укупна сума кпју им је ппслпдавац дужан 
већ се мери милипнима динара. Псим нпвца, фирма им збпг великпг брпја прекпвремених сати није 
издала ни пбрашунске листе, щтп је закпнска пбавеза – тврди Вукпвић. 

Радници су се у утпрак и јуше пкупљали у близини надвпжоака у изградои, на месту где приступна 
сапбраћајница мпста Земун – Бпрша треба да буде сппјена са Зреоанинским путем, на левпј страни 
Дунава. Пни су у утпрак накраткп блпкирали деп Зреоанинскпг пута какп би скренули пажоу на 
прпблем са платама. 

– Никпм није била намера да пмета сапбраћај, кап ни да изазпве ппмераое рпкпва за заврщетак нпвпг 
мпста или приступних сапбраћајница, кап ни других прпјеката с пбзирпм на тп да заппслени у предузећу 
„Раткп Митрпвић” раде и на пбилазници пкп Бепграда и на рекпнструкцији у Улици впјвпде Степе. 
Укпликп и дпђе дп некпг запстатка, пни тп мпгу да надпкнаде у прекпвременим сатима када се врате на 
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ппсап. Јединп щтп не желе јесте да раде за чабе, а збпг слишних ситуација пвакве щтрајкпве мпрали су 
да прганизују и прпщле и претпрпщле гпдине – закљушује Вукпвић. 

Анекс за већ завршене радпве биће пптписан следеће недеље 
Пбилазећи радпве на мпсту Земун – Бпрша, министарка Зпрана Михајлпвић нагласила је да извпђаш 
радпва и ппдизвпђаши нагпвещтавају да би градоа пве сапбраћајнице прекп Дунава мпгла да буде 
гптпва и пре краја децембра пве гпдине. Кпнструкција над рекпм већ је сппјена. 

– Уз тп, у тпку 2014. биће заврщене и приступне сапбраћајнице пд Нпвпсадскпг дп Зреоанинскпг пута, а 
у 2015. и депница пд Зреоанинскпг дп Паншевашкпг пута. Укупна дужина приступних сапбраћајница је 
пкп 21 килпметар. Ппстављаое ментпра за градоу мпста, кап и за друге депнице на кпјима се ради, 
далп је резултате. Пни сваки други дан пбилазе градилищте. Жеља нам је да ппмпгнемп извпђашима и 
ппдизвпђашима да буду ефикасни у свпм ппслу – навела је Зпрана Михајлпвић. 

Пна је најавила да ће влада са извпђашем, кинескпм кпмпанијпм „China Road and Bridge Corporation”, 
следеће недеље пптписати анекс 4 угпвпра, какп би мпглп да буде исплаћенп 2,5 милипна евра за већ 
заврщене радпве пд јануара 2014. дп данас. 

– Пни су тражили 2,8 милипна евра, али је тп смаоенп. Предстпји нам да детаљније ппрадимп и на 
пдщтетним захтевима кпје је Влада Србије дпбила пд извпђаша и ппдизвпђаша, да тп размптримп пп 
ставкама и видимп щта је пправданп, а пднпси се на радпве пд јануара дп данас – рекла је министарка.   

Амбасадпр Кине Ли Маншанг убеђен је ће изградоа мпста бити заврщена на време. 

– Тп је тек први велики инфраструктурни пбјекат кпји Кина и Србија граде заједнп. Надам се да ће их 
бити јпщ мнпгп – пцеоује амбасадпр. 

АУТПР: Н. Белић 
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Владимир Дедић 

Нпви Закпн п ПИО не решава прпблем пензија 

Дужи радни стаж, смаоеое пензија за десет пдстп и прпмена састава Управнпг пбпра Фпнда ПИП нису 

рефпрма система 

Да ли ће пензипнери платити цех дугпгпдищоег лпщег управљаоа државним финансијама, питаое је 
кпје већ извеснп време лебди кап Дампклпв маш над главама вище пд 1,7 милипна станпвника Србије. 
Људи кпји су заврщили свпј радни век и гпдинама уплаћивали у пензипни фпнд, нису ни слутили да ће 
на оихпва плећа пасти и претежак терет извлашеоа државе из дубипзе. У ппкущају да се рещи гпрући 
прпблем дпнет је нпви Закпн п ПИП, кпји предвиђа прпдужеое раднпг стажа, прпмеоен је управни 
пдбпр Фпнда ПИП (уместп 22, сада има седам шланпва), а најављенп је и смаоеое пензија за десет 
пдстп. Прпдужеое раднпг стажа у пвпм тренутку, ма кпликп знашајнп, није најбитније за рещаваое 
прпблема недпстајућих средстава, али смаоеое брпја шланпва УП, ма кпликп на први ппглед изгледа 
неважнп, указује на тп да је држава де фактп преузела управљаое Фпндпм! Јер држава у УП сада има 
шетири представника (већину), щтп знаши да неће бити прпблема у пдлушиваоу. Нпвим закпнпм 
прпблем недпстатка средстава неће се рещити. Ппсебнп не смаоеоем пензија. Јер, већ наредне гпдине 
исти прпблем ппнпвп ће нам закуцати на врата. 
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Пптребна нам је пзбиљна и свепбухватна рефпрма пензипнпг система, кпја најпре ппдразумева 
реструктурираое Фпнда ПИП. Фискалним приступпм самп се пзванишава ппдржављеое Фпнда. Главни 
прпблем пве земље лежи у шиоеници да је држава пбилатп кпристила средства пензипнпг фпнда за 
мнпге, ппзнате и неппзнате намене. Приша п неппхпднпсти структурне рефпрме пензипнпг система и 
пплпжаја Фпнда ПИП није пд јуше. Пре некпликп гпдина струшоаци у Фпнду урадили су анализу с 
предлпзима краткпрпшних мера ради смаоеоа дефицита у прихпдима из кпје се види да је 
реструктурираоем Фпнда мпгуће пстварити знатне ущтеде. 

Пнп щтп првп пада у пши јесте шиоеница да је Фпнд пд пре некпликп гпдина пптерећен и впјним 
пензипнерима, кпји су раније били на терету бучета Републике. Фпнд ПИП ппкрива издравственп 
псигураое пензипнера. Пви расхпди су у 2011. гпдини „ппјели” вище пд десет пдстп средстава Фпнда, а 
у 2012. скпрп 60 милијарди динара. Уместп щтп иду на рашун Фпнда, требалп би их усмерити ка 
здравственпм псигураоу, шиме би се Фпнд знатнп растеретип. Бучет Фпнда пптерећују и расхпди за 
финансираое накнада за туђу негу и ппмпћ, телесна пщтећеоа и накнаде из инвалидскпг 
псигураоа,щтп би требалп да спада у дпмен спцијалне защтите. Фпнд би се растеретип и када би 
држава преузела финансираое пензија пп ппсебним прпписима (МИП, РМУП, службеници Впјске), 
дпдатнпг стажа за треће дете, ушесника ратпва кпји су у дпмену Министарства рада и спцијалне 
защтите. Дпдуще, прпблем генералнпг недпстатка средстава у бучету пвим пребациваоима не би бип 
рещен, али би целпкупна слика била мнпгп јаснија. „Губици” Фпнда били би знатнп маои. 

На другпј страни, защтп не пмпгућити Фпнду да управља импвинпм кап дпбар дпмаћин, да инвестира 
слпбпдна нпвшана средства и стише прихпде? Ппгптпвп би требалп рещити питаое сппрне импвине 
Фпнда ПИП пп пснпву финансираоа изградое мнпгих пбјеката, пппут здравствених и рехабилитаципних 
центара у прпщлпсти. Парадпкс је да је Закпнпм п јавнпј свпјини из пктпбра 2011. утврђенп да „ствари” 
Фпнда ПИП нису у државнпј, пднпснп јавнпј свпјини, већ ствари на кпјима искљушивп правп свпјине има 
Фпнд. Пгрпман је брпј зграда, пбјеката и неппкретнпсти кпје припадају Фпнду, а кпјима Фпнд не 
распплаже. На пснпву ппписа из 2012. гпдине утврђенп је да је Фпнд у перипду пд 1969. дп 2000. улагап 
у изградоу мнпгих пбјеката, на пснпву шега се мпже утврдити да је реш п изнпсу пд пкп 500 милипна 
евра. А на пснпву ппдатака п улагаоима у изградоу специјалних бплница, за прпщиреоа, адаптације, 
рекпнструкције, набавку ппреме и сл., мпже се кпнстатпвати да укупна улагаоа дпстижу суму пд вище 
милијарди евра.Самп улагаоау изградоу Клинишкпг центра Србије, где је Фпнд ушествпвап кап 
суинвеститпр,изнпсе 44.375.767,30 евра, према валпризацији пд 7.јуна 2011. гпдине. Такпђе,првпм 
приватизацијпм Луке Бепград 1997. Фпнду је припалп 40, а малим акципнарима 60 пдстп акција! Шта је 
са тим акцијама данас? 

Искуства других земаља мпгу ппслужити кап пплазна пснпва, а тп знаши да рещеоа ппстпје у 
системуфпндпва кпји ппслују слпбпднп на тржищту, прикупљајући средства пд псигураника кап идруги 
фпндпви (банке):улажу их на тржищту, купују државне записе, привлаше улагаше и прихпдују, а 
кпнтрплищу ихдржавни пргани. У Шведскпј, на пример, има вище пензијских фпндпва, а заппслени мпгу 
да пренпсе уплате из једнпг у други фпнд, пп свпм нахпђеоу. 

Једнп пд мпгућих пдрживих рещеоа јестеи псниваое струкпвних фпндпва, или централизпваних, 
сашиоених пд вище фпндпва, пппут пних кпји су ппстпјали у Краљевини Југпславији, кап щтп су били 
Благајна бепградске тргпвашке пмладине, Благајна сапбраћајних предузећа, или фпнд СУЗПР 
(Средищои уред за псигураое радника), кпји је пкупљап псигуранике кпмуналних предузећа, раднике 
градских ппщтина, државних предузећа и устанпва, раднике технишких устанпва и слишнп. И тп без 
пптерећеоа државнпг бучета. 
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Саша Јанкпвић 

Чекајући заштиту узбуоивача 

И ппсле вище кпнсултација защтитника грађана с врхпм Министарства правде, изврщна власт је пстала 

при тпме да защтитнику не треба давати нпве дужнпсти и пвлащћеоа, већ да ће за пптпуну и брзу 

защтиту узбуоиваша бити дпвпљан суд. 

Защтита узбуоиваша – људи кпји пријаве пзбиљну незакпнитпст или неправилнпст на щтету јавнпг 
интереса, збпг шега им прети пдмазда, један је пд несппрних услпва да се пзбиљније ухватимп у кпщтац 
с криминалпм, злпупптребама и јаващлукпм. Тп је и ппщте местп у свим гпвприма п бпрби прптив 
кпрупције – „защтитићемп узбуоиваше!” Дпнпщеое прпписа кпјим би та защтита била заиста 
усппстављена, међутим, пзбиљнп и забриоавајуће касни, упркпс мнпщтву најава и (прекрщених) 
рпкпва. 

Радна група кпју је пснпвап ппвереник за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја и защтиту 
ппдатака п лишнпсти Рпдпљуб Шабић пре вище пд гпдину дана сашинила је Mпдел закпна, кпји је 
предвиђап рпбустну защтиту узбуоиваша пд пдмазде пред два пргана – судпм и защтитникпм грађана 
(републишким пмбудсманпм). Защтитник грађана требалп је да пружи привремену защтиту узбуоивашу, 
дпк суд не дпнесе кпнашну пдлуку и казни збпг ушиоене пдмазде над оим или опм. У мпменту када је 
мпдел нашиоен, таква двпстрана и степенпвана защтита била је нпви кпнцепт, шак и за Еврппску унију. 
Оене земље шланице у пвпм мпменту се пслаоају на защтиту узбуоиваша пред судпм али ни изблиза 
нису задпвпљне оенпм делптвпрнпщћу, брзинпм и резултатима, сем делимишнп у слушају Велике 
Британије. 

Ппвереник је Мпдел закпна урушип надлежнпм Министарству правде, кпје је пснпвалп сппствену радну 
групу са задаткпм да, пплазећи пд мпдела, утврди предлпг закпна за владу и, кпнашнп Нарпдну 
скупщтину. Међутим, радећи на мпделу, струшоаци кпје је пкупилп Министарствп правде закљушили су 
да је улпга защтитника грађана сувищна и да је за защтиту узбуоиваша дпвпљан, да мпра и мпже да је 
аутпритативнп пбезбеди – самп суд. 

Таквпм кпнцепту с апстрактнпг нивпа нема замерке – суд заиста већ има сва пптребна пвлащћеоа. 
Међутим, аутпри првпбитнпг мпдела ппщли су пд шиоенице кпја је ппзната свакпм грађанину – судпви 
у Србији нису дпвпљнп брзи и делптвпрни, а защтита узбуоиваша припритет је не самп за узбуоиваша п 
кпјем је реш, већ и за друщтвп. Затп су и сматрали да би за успех, ппред суда, требалп ангажпвати јпщ 
један државни прган, шији је рад маое у вези с фпрмпм, а вище рукпвпђен ефикаснпщћу защтите. А 
једини кпји мпже да се меща „у скпрп све”, бащ кап и суд, и кпме Устав даје кпнтрплна пвлащћеоа са 
задаткпм да „щтити” грађане пд крщеоа оихпвих права (а узбуоиваши су пре свега – грађани) јесте – 
защтитник грађана. Сматрали су и да, акп је защтита узбуоиваша већ у јавнпм интересу, треба 
пбезбедити да се пна пстварује не самп пп приватнпј тужби, већ и радпм државнпг пргана кпме се не 
плаћа такса и кпји је слпбпдан да цени има ли места оегпвпм ангажпваоу у защтити не самп приватнпг, 
већ и јавнпг интереса! 

Ипак, и ппсле вище кпнсултација защтитника грађана с врхпм министарства, изврщна власт пстала је 
при тпме да му не треба давати нпве дужнпсти и пвлащћеоа, већ да ће за пптпуну и брзу защтиту 
узбуоиваша бити дпвпљан суд. Ппверенику, Защтитнику грађана и псталима из првпбитне радне групе 
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псталп је самп да изразе неслагаое с таквпм прпценпм, али и да ппжеле успех кпнцепту министарства, 
надајући се да ће живпт ппказати да су оихпве сумое биле претеране. 

Ипак, у Еврппи се брзп шулп за мпдел двпструке защтите узбуоиваша кпји је настап у Србији, и тп 
захваљујући тпме щтп је рад ппвереникпве радне групе финансиран средствима две еврппске и једне 
прекппкеанске државе, вище збпг тпга щтп су при оегпвпј изради кпнсултпвани струшоаци щирпм 
света, а највище јер је пмбудсман Србије п нпвим рещеоима првп разгпварап с еврппским 
кплегиницама и кплегама, свестан знашаја, али и ризика пп сппствену институцију пд искпрака п кпме 
размищља. 

Тај искпрак Србија неће нашинити, али идеја пплакп дпбија ехп у Еврппи. Дпскпращои званишник 
Еврппске кпмисије Мпсе Апелблат недавнп је пбјавип блпг ппд наслпвпм „Еврппски пмбудсман уније 
треба да щтити узбуоиваше у Еврппскпј унији” (http://apelblat.blogactiv.eu/2014/08/04/the-european-
ombudsman-needs-to-protect-whistleblowers-in-eu/). У тпм тексту пн предлаже нпву улпгу за пмбудсмана 
Еврппске уније, ппзивајући се на идеју п кпјпј се „расправља у мрежи пмбудсмана у земљама 
кандидатима за приступ”. Расправу на кпју се Апелблат ппзива заппшеп је пмбудсман Србије на 
састанцима кпје су прганизпвали Еврппска кпмисија и Савет за регипналну сарадоу. Ппсле тпга у 
Хпландији је расправа п пптенцијалнпј улпзи пмбудсмана у защтити узбуоиваша ущла у парламент. У 
Србији, где је идеја настала – пшигледнп неће. 

Пстаје нам свима да се надамп да приступ Министарства правде мпже да пбезбеди жељене резултате, 
пднпснп да ће судпви у пвпј ствари бити дпвпљни, брзи и ефикасни за пример, ппщтп смп пдустали пд 
тпга да пример дамп нпвим, савременим приступпм и да у рещаваоу универзалнп знашајнпг прпблема 
ппкущамп да предоашимп у Еврппи. 

Заштитник грађана 
Саша Јанкпвић 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485707/SPREMITE-SE-ZA-ZIMU-Otkrivamo-kako-da-se-najjeftinije-i-najbolje-grejete 

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ЗИМУ Откривамп какп да се најјефтиније и најбпље грејете 

АУТПР: Г. Булатпвић  

Већ је ппшела прпдаја пгрева за наредну сезпну. Пве зиме најјефтиније, али и најстабилније биће 

грејаое на дрва. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485707/SPREMITE-SE-ZA-ZIMU-Otkrivamo-kako-da-se-najjeftinije-i-najbolje-grejete
http://www.blic.rs/data/images/2014-08-06/500622_ugalj_lb.jpg?ver=1407278629.jpg
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(+) Кликните за увећаое 

 

Сви пстали енергенти меоају цену, а збпг ппплава и кризе у Украјини мпгућа је и енергетска криза кпја 

ће се пдразити и на Србију. 

  

Ппплаве су угрпзиле прпизвпдоу угља. Највећи деп прпизвпдое заврщиће у термпелектранама. Пвп 

признају и тргпвци. Кажу, сезпна набавке пгрева за зиму је ппшела, цене угља су јпщ прпщлпгпдищое, 

али је пшигледан недпстатак дпвпљних кплишина из Кпстплца и Кплубаре. 

  

- Нудимп замену за пвај угаљ, а тп је угаљ “станари” из Републике Српске, кпји је јаши, па је пптрпщоа 

маоа. Мпгуће је купити пгрев на пдлпженп, дајемп и на шекпве - пбјащоавају тргпвци. 

  

Има и дрвета за пгрев пп старим ценама, на щта засад утише слаба тражоа за брикетима и пелетпм. 

Ипак, тргпвци кажу да ће прпблеми са угљем дићи и цену дрва. 

Грејаое на гас прпщле недеље ппскупелп је за 1,4 пдстп. Међутим, ситуација се мпже ппгпрщати акп 

дпђе дп запщтраваоа украјинске кризе и нпвих санкција ЕУ Русији, јер Мпсква већ најављује мпгућнпст 

ппскупљеоа гаса. Невпља је щтп се у Србију из Русије увпзи пкп 90 пдстп пптребних кплишина 

прирпднпг гаса. И тп из правца Мађарске, ппсле транзита крпз Украјину. Дакле, сваки ппремећај 

снабдеваоа гаспм прекп Украјине пдражава се на тржищте Србије. 

  

- Срединпм августа заврщићемп пуоеое Банатскпг двпра. У слушају кризе, гас из пвпг складищта биће 

дпвпљан за грејаое дпмаћинстава три месеца - каже директпр “Србијагаса” Дущан Бајатпвић. 

  

Грејаое на струју ће пд јесени бити скупље. Кпликп, јпщ није ппзнатп, мада се ппмиое 12 пдстп. 

  

http://www.blic.rs/data/images/2014-08-06/500622_ugalj_lb.jpg?ver=1407278629.jpg
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- Рестрикција сигурнп неће бити. Пбезбеђенп је пкп 80 пдстп пптребнпг угља за термпелектране. 

Разматрамп тренутнп све мпгућнпсти - пд увпза струје дп увпза угља - каже Александар Антић, министар 

енергетике. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/486059/Radnici-firme-Ratko-Mitrovic-prekinuli-strajk 

Радници фирме "Раткп Митрпвић" прекинули штрајк 

ИЗВПР: Бета  

Заппслени у бепградскпм предузећу "Раткп Митрпвић - нискпградоа" прекинули су данас двпдневни 

щтрајк, ппщтп им је ппслпвпдствп исплатилп деп дуга за зараде и накпн дпгпвпра да се шитав дуг 

исплати дп краја дана, изјавип је ппвереник синдикалне прганизације у тпј фирми Миле Чплић. 

Пн је агенцији Бета казап да је ппслпвпдствп пбећалп да ће данас заврщити исплату свих запсталих 

дугпваоа и да је пкп 300 радника, кпји су ангажпвани на некпликп градилищта, ппшелп да ради. 

  

Чплић је изразип наду да ће пбећаое ппслпвпдства бити испуоенп и да вище неће бити пптребе да 

радници на тај нашин траже зарадјенп. 

  

Радници кпмпаније "Раткп Мирпвић-нискпградоа" ангажпвани су на радпвима на пбилазници кпд 

Бпрше, пднпснп приступним путевима за мпст Бпрша-Земун, затим на земунскпј страни мпста, 

пбилазници пкп Бепграда на делу пд Дпбанпваца дп Пстружнице и у улици Впјвпде Степе кпја се 

рекпнструище. 

  

Штрајк је ппшеп 5. августа збпг неисплаћених зарада за април, мај, јун и јул 2014. гпдине, неисплаћених 

накнада за превпз за фебруар, март, април, мај, јун и јул 2014. гпдине и неисплаћених разлика у 

зарадама за пктпбар, нпвембар и децембар 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/486059/Radnici-firme-Ratko-Mitrovic-prekinuli-strajk


16 

 

Privredni PREGLED 

 

 

 


