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Дан грађевинара Србије 
Извор: Бета 
 
Грађевинари у Србији обележавају свој дан у знак сећања на штрајк у којем су се пре 76 година 
на улицама борили за своја права. Подсећају да су некад били лидери у области грађевинске 
индустрије, а да су наши стручњаци били међу најцењенијим мостоградитељима у свету. 
Грађевинари траже више посла, веће плате и бољу безбедност на раду.   
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић честитала је 
грађевинарима 8. август, Дан грађевинара иистичући да је период стагнације у тој индустрији 
пошлост. 
Она је у честитки навела да је удео грађевинарства у бруто домаћем производу Србије повећан у 
претходне две и по године са четири на 5,5 одсто, а да је предвиђена вредност радова у прва 
четири месеца за 68,6 одсто већа у односу на исти период прошле године.  
"Реформисали смо систем издавања грађевинских дозвола, па смо у мају ове године 
забележили највише издатих дозвола у последњих десет година. Све ово даје ми наду да је ово 
узлет грађевинарства", рекла је Михајловић.  
Она је додала и да ће за Владу та индустрија и даље бити један од приоритета, због чега ће 
обезбеђивати новац за капиталне пројекте. 
 

 

 

Назире се решење за „Галенику” 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Позитиван нето финансијски резултат прошле године имало је 350 јавних предузећа од укупно 
485 у Србији.  
На тај начин су се, после деценије негативног пословања, придружили профитабилном делу 
привреде. Од тог броја, у три јавна предузећа је у току приватизација, а 11 је у стечају и 
ликвидацији. 
У протекле две године, од доношења новог Закона о приватизацији, нове власнике добила су 
само 43 предузећа, а након продаје хотела „Европа” на Власини, број би могао бити за један 
већи, док је од 526 предузећа у реструктурирању, већина је завршила у стечају. 
Процес приватизације обустављен је у 71 предузећу, док је у 226 покренут стечај. Од краја маја 
ове године ниједно предузеће држава више не штити од наплате потраживања, тако да се у 
овом тренутку чека решавање статуса 186 фирми у којима је запослено 45.000 радника. 
То су подаци Министарства привреде, у којем истичу да судбину предузећа одређује тржиште, 
додајући да ниједно од њих више није заштићено од плаћања дугова. 
Од 11 стратешких предузећа, седам је успело да се кроз Унапред припремљени план 
приватизације пред судом договори о динамици отплате дуговања. Решење за „Галенику” се, 
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под условом да три заинтересована стратешка партнера допуне документацију, назире, а 
преостала три ће највероватније завршити у стечају. 
По објашњењу државног секретара у Министарству привреде Драгана Стевановића, тамо где је 
стање на тржишту потврдило да нема потенцијалних инвеститора, морало се, као решење, ићи 
на стечај. 
– За предузећа за која нема интересовања инвеститора, били смо принуђени да изаберемо 
стечај, али нека су продата, имовина је добила новог власника, ствари су се промениле, 
решавају се и више нису на терету државе – рекао је Стевановић. 
Држава није одустала од законских рокова за решавање судбине предузећа у реструктурирању, 
као што није одустала ни од исплате отпремнине од 200 евра по години стажа за све раднике 
који остају без посла након ликвидације фирми у којима су годинама били запослени само 
формално, иако оне, заправо, нису радиле. 
За исплату отпремнина издвојен је новац у буyету Србије за ову годину, али је због избора цео 
посао мало утихнуо и чека се избор нових министара да би се до краја ове године привео крају. 
За неке катанац на брави једино решење 
Шта ће бити с преосталим предузећима и запосленима у њима показаће тржиште. Она која 
успеју да стану на здраве ноге и заузму ново место на домаћем тржишту, али и страном, 
задржаће запослене. Предузећа која то не успеју, мораће да се помире с тим да је катанац на 
брави једино решење. 
 
 

Нови погони и радна места 
Аутор:Д.Мл 
 
Министар привреде Жељко Сертић и директор компаније „Леони” Клеменс Сакс потписали су 
уговор о подстицајима за изградњу два нова погона и запошљавање нових радника у Прокупљу 
и Дољевцу. Уз тај, уговор о подстицајима потписан је и с компанијом „Синтерфус”. 
Инвестиција компаније „Леони” вредна је око 22.000.000 евра, а предвиђено је да изградња 
нових погона у којима ће се производити кабловски сетови за „бе-ем-ве”, „јагуар” и „ландровер” 
буде завршена у наредне три године. 
Обезбеђена су подстицајна средстава од 5.500.000 евра, што је 25 одсто оправданих трошкова 
инвестиције, предвиђено је запошљавање најмање 1.000 нових радника на неодређено време у 
периоду од три године, а на крају имплементације пројекта, у тој компанији радиће 5.202 
радника. 
Инвеститор има обавезу да не смањује број запослених у периоду од пет година од завршетка 
пројекта и да редовно исплаћује зараде у висини минималне цене рада увећане најмање 20 
одсто. 
Уговор с компанијом „Синтерфус”, које послује у сектору аутомобилске индустрије и бави се 
ливењем обојених метала, предвиђа да инвеститор уложи најмање 2.500.000 евра и запосли 
најмање 100 радника у наредне три године. 
Држава ће ту инвестицију подржати с 315.000 евра, а инвеститор не може смањивати број 
запослених у периоду од три године од завршетка пројекта и мора да редовно исплаћује зараде 
у висини минималне цене рада увећане најмање 20 одсто. 
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Вулин: Смањен број незапослених за 5,3 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да је приоритет Владе Србије запошљавање људи и да се на евиденцији Националне 
службе за запошљавање налази 706.311 људи, што је у односу на исти период прошле године 
смањење од 5,3 одсто. 
"Са евиденције Националне службе запошљавања није избрисано, већ је запослено  132.970 
лица и то су људи за које можемо да документујемо да су пронашли посао", рекао је Вулин 
током посете предузећу Рудник код Горњег Милановца. 
Он каже да је захваљујући запошљавању повећан ниво уплата у ПИО фонд, те је у пензиони 
фонд уплаћено девет милијарди динара више него што је планирано, а само током овог месеца 
3,6 милијарди динара. 
"Са тим не може да се манипулише, то је новац који је уплаћен у нашу касу и који показује да 
привреда ради, показује буђење нечег што ми зовемо предузетнички дух", рекао је министар 
рада. 
Он каже да је ове године регистровано 4.317 нових привредних друштава, што је повећање од 
три одсто, те да је регистровано 18.299 нових послова - реч је мали приватни предузетничким 
подухватима од угоститељских до аутолимарских радњи, што је повећање 24 одсто. 
"Наравно не успеју сви у послу тако да је из Агенције за привредне регистре избрисано  неких 
10.000 послова, што је за 39 одсто мање него у истом периоду прошле године.То говори да су 
нам послови бољи, да су нам привредници сигурнији, да нам је амбијент  бољи и отворенији за 
нове привредне подухвате", наглашава министар. 
Он је данас, поводом Дана рудара, обишао улаз у јаму и флотацију "Рудник" код Горњег 
Милановца где је разговарао са рударима и руководством и нагласио да је, за разлику од 
бројних пљачкашких приватизација, тај рудник пример добре приватизације у Србији. 
"Ово је једна од пет најуспешнијих приватизација у Србији и можемо само да будемо захвални 
власницима што су се толико потрудили око рудника, али да будемо тужни што се овај модел 
није применио у читавој Србији", нагласио је министар. 
Како каже, за њега као министра најважнија ствар је безбредност људи, а Рудник је пример 
колико се власници труде за безбедност и заштиту на раду. 
Он је нагласио да је рударски и сељачки посао најпоштенији, јер се од земље не може украсти, 
већ се у њу мора уложити, дати да би се од ње нешто и добило. 
 

Када је профит сигуран, помоћ државе није потребна 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Представници турске текстилне компаније „Тибет мода” потписали су уговор о закупу хале и 
управне зграде бивше штампарије „Младост” у Ћурпији, у којој ће отворити погон и до краја 
наредног месеца започети производњу. Та компанија, која се бави производњом одеће, за 
почетак ће запослити 250 радника, следеће године још 600, а у трећој фази биће укупно 1.000 
запослених. Вредност инвестиција је око милион евра, а при том су, потврдио је председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић, турски инвеститори одбили субвенције државе и општине за 
запошљавање радника, истичући да желе да улажу свој капитал јер су сигурни у то да им се то 
исплати. 
За разлику од те компаније, Фабрика за производњу алуминијумске фолије за фармацеутску 
индустрију „Ламп ист”, која је била прва страна компанија у Технолошком парку у Вршцу, ових 
дана је прекинула производњу чекајући новог власника. Она је за отварање радних места од 
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тадашње СИЕПЕ, дакле државе Србије, добила бесповратно 10.000 евра по раднику, 
обавезуући се на то да ће их запослити 120. Међутим, за четири године та компанија никада 
није имала више од 28 запослених и сада чека новог власника, а радници који су се надали 
запослењу, остали су кратких рукава, као и оних 28 који су посао имали. 
Неспорно је да последњих година све европске државе воде љуту борбу за инвеститоре и 
привлачење инвестиција на своју територију, али и даље је отворено питање шта је све 
потребно учинити и које све погодности дати да би неко отворио фабрику и запослио раднике. 
Неки инвеститори – а учинио је то својевремено и немачки „Бош“ – долазе у Србију због тога 
што су уверени у то да ће профитирати, а некима ни повелике државне субвенције и 
привилегије које Србија даје нису довољне да се дуже у њој задрже. „Бош“ је показао да се у 
Србији може успешно радити и зарадити и без државних субвенција за запошљавање јер 
планира да током ове године повећа број запослених за 500, иако за то неће узети ни динара 
пореских обвезника. 
Директор пројеката одрживог локалног развоја УСАИД-а Хауард Окман тврди да постоје 
компаније које би инвестирале у Србији и без пореских олакшица јер очекују профит. Наиме, 
он сматра да добри инвеститори, они које неће отићи сутра, улажу у стране земље из пословних 
разлога, а не због пореских олакшица. 
– Ако дајете олакшице и субвенције, сви их траже – истиче Окман. – Али без те политике и 
даље би било компанија које би улагале, и то због профита. Једноставно, компаније неће доћи 
на неко тржиште ако им то није профитабилно, а ако је већ профитабилно, питање је зашто им 
давати још и новац преко тога. 
Додаје да је радио у Украјини, где су компаније имале профит од 20 до 25 одсто, враћале 
уложени новац за две до три године, и да не види разлог да се таквим компанијама дају још и 
државне субвенције. Ипак, има разумевања за то што држава даје новац малим предузећима 
јер то, како каже, свака влада мора да ради. 
– Тај новац би требало да буде искоришћен за обуку менаyера и власника фирми. Новац који се 
даје у виду грантова или за набавку опреме могао би бити боље искоришћен ако би се људи 
научили како да повећају продуктивност јер би тада могли сами да зараде новац за опрему – 
сматра Окман. 
Креатори економске политике Србије још почетком године схватили су да морају водити 
другачију политику субвенцинисања радних места код домаћих и страних инвеститора. У 
многим случајевима уложен новац није оправдан јер су инвеститори, чим су потрошили 
добијено, напустили Србију. Такође, овога пута води се рачуна и о регионалној развијености па 
је Влада Србије уредбом прописала да се за радно место у неразвијеним регионима даје 7.000 
евра по запосленом  а у развијенијим 3.000 евра. Тиме је, заправо, смањена граница за 
подстицање инвеститора за отварање радних места, која је претходних година била и до 10.000 
евра по запосленом. 
Број новозапослених диктира субвенцију 
Уколико страни, па и домаћи, инвеститор жели да добије 150.000 евра државне помоћи, мора 
да запосли најмање 20 радника, уз 300.000 евра има обавезу за обезбеди најмање 30 радних 
места, а они који би хтели 600.000 евра државних подстицаја, морају обезбедити између 40 и 
50 радних места. При том, морају се обавезати на одржавање инвестиције најмање пет година, 
током којих ће редовно исплаћивати плате радницима, које морају бити 20 одсто веће од 
минималне зараде. 
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Марија не може да добије нови посао, јер јој је стари послодавац у 
затвору  
Аутор:И. Анђелковић  
 
Марија Проловић, која је радила у туристичкој агенцији у Нишу, не може да заснује нови радни 
однос јер је власник у затвору и њој нема ко да прекине радни однос. 
Проловићева тврди да је власник именовао, без њеног знања, за шефа пословнице и да је то 
тако остало иако агенција више не постоји. 
Она каже да проблеми почињу крајем 2013, када власници продају "Уницо травел", а нове газде 
из Београда после неколико месеци затварају пословницу у Нишу и отварају је у Београду. Тада 
Проловићеву стављају на место шефа без њеног знања, како тврди, док је у Нишу била на 
трудничком боловању. 
- Била сам на породиљском, које ми нису плаћали. И сада ми све скупа дугују око 300.000 
динара. Сада ми је важније од тога да заснујем стални радни однос, што је немогуће. Власник 
агенције Ненад Филиповић је у затвору због преваре стотину путника за Грчку и Египат, и 
мени сада нема ко да раскине уговор - прича Марија. 
У инспекцији рада су ми рекли да се стрпим Марија Проловић  
Мајка двоје деце, са супругом, из Ниша се преселила у Брус код родитеља, где каже има посла, 
али нико не може да је запосли. 
- Обратила сам се инспекцији рада, где су ми одговорили да се стрпим. Незванично су ми 
препоручили да радим на црно. Да ли је могуће да за овакве ситуације не постоје никакви 
посебни правни лекови? Један власник је у затвору, други, који је учествовао у афери, у бекству 
је, а ја сам ту да трпим последице - каже огорчено Проловићева. 
 

 

 


