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Необичан третман државе према фирми иза поплочавања Трга републике 

Министарство рада избрисало Штрабаг са списка послодаваца „на 
црно“ 
Пише: М. Н. Стевановић - Љ. Буквић 

 
 
Недељу дана након што смо објавили текст од томе се аустријска компанија Штрабаг налази на 
листи послодаваца који запошљавају раднике на црно јер је инспекција рада код њих затекла 
42 непријављена радника, на новообјављеној „црној“ листи Министарства рада овог предузећа 
нема уопште. 
     
 
На питање Министарству да ли то значи да је Штрабаг исправио неправилности одговор нисмо 
добили. Нисмо добили ни обећани одговор од компаније, којој је иначе држава, односно Град 
Београд поверила и радове на Тргу републике. 
Уместо одговора Данасу, стигло је „скидање“ са „црне“ листе, што судећи према осталима који 
се на њој налазе није пракса. Наиме, прошле седмице на листи је било 2.170 послодаваца који 
су од почетка године до 4. септембра у неком тренутку упослили раднике без папира, да би за 
седам дана (закључно са 11. септембром) тај број нарастао до 2.300. 
У неким случајевима у загради поред броја непријављених радника постоји допуна да је 
послодавац продужио радни однос са једним или више радника, међутим, у случају Штрабага 
то се није десило. Он је једноставно избрисан са листе. 
Штрабаг је приликом ванредне инспекције у РК ИКЕА на радном месту имао 42 непријављена 
радника, махом чистачице. Против ове компаније је због тога поднета прекршајна пријава, што 
се све могло видети на листи Министарства рада до пре неколико дана, али више не може. 
Иначе, међу стручњацима, пословање аустријског концерна Штрабаг у Србији важи за 
релативно солидно. Истина је да се та компанија сматра привилегованом на домаћем тржишту, 
да нису увек били најјаснији услови тендера на којима су побеђивали а неке од конкурентских 
фирми често су тврдиле да је конкурс обликован тако да само недостаје назив аустријске 
компаније. 
Ни грађани нису увек били задовољни радовима које је у њиховој средини обављао, па се осим 
последњег случаја са реконструкцијом Трга републике, помиње и изградња топловода у Ваљеву 
од пре пет година, када је градилиште са раскопаним улицама у центру града дуго било 
неактивно. 
Помиње се и не тако мали број запослених „на црно“ што је објавило Министарство рада, а о 
чему је Данас писао. 
Подсећања ради, Штрабаг је био задужен и за још увек неокончану изградњу приступних 
путева ка Прокопу, станици на коју је измештен железнички саобраћај још пре више од годину 
дана, било је пре три године проблема и са радовима на индустријској прузи у ТЕ Костолац, као 
и на градилишту Београда на води, где су страдала два радника након пада са висине од 50 
метара. Штрабаг се пре десетак година суочио и са оптужбама у јавности да је умешан у 
корупцију, јер је склопио уговор по коме би морао да издвоји три одсто од сваког посла који 
склопи у Србији а новац уплати на рачун потпуно непознате агенције у власништву једне 
чиновнице у Железници. 
Често се помињала као спорна и власничка структура крајњег посредног друштва Штрабаг. 
Наиме, није спорно то што су највећи појединачни власници Рајфајзен-Уника, са уделом од 
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26,5 одсто акција и породица Хеселстеинер са 25,5 процената. Али, остало су мањи акционари 
међу којима је до пре две године, са уделом од око 25 процената и правом вета био и чувени 
руски олигарх Олег Дерипаска. Спекулисало се и да је међу мањим деоничарима бивши 
аустријски канцелар Адолф Гузенбауер, за кога се тврди и да је једно време био саветник 
премијера а сада председника Александра Вучића. 
Међутим, чак и да је био или јесте на списку акционара Штрабага, аустријски политичар због 
висине удела није био у прилици да оствари већи утицај осим што је евентуално могао да 
лобира за послове који су доносили профит. Иначе, Штрабаг је присутан не само у региону 
Балкана, где дуже од две деценије има значајне послове, него и у читавој Европи као и на 
градилиштима широм света. 
Реч је мултинационалном систему компанија са седиштем у Аустрији, претежно 
специјализованих за грађевинске и инфраструктурне пројекте, који је у нашој земљи прве 
послове добио 2002. године. Од тада је на овом простору ширио спектар добијених пројеката 
али и развијао нову мрежу фирми, која је у просеку, прошле године запошљавала близу хиљаду 
радника и остварила укупан профит од око 300 милиона динара. 
На тржишту Србије сада послује најмање осам предузећа из тог система, а у појединим 
периодима било их је и више од десет. Нека од њих Штрабаг је купио пошто су доспела у стечај, 
попут Војводина пута које је отишло „под лед“ када је бивши власник Душан Боровица 
ухапшен због проневера. На том списку је и Београд пут, раније из система Нибенс групе, а 
купљена је опет после хапшења већинског власника Мила Ђурашковића. 
На сличан начин Штрабаг је постао власник Зајечар пута, јер је фирма запала у тешкоће после 
хапшења директора, док је Нискоградњу Чачак пут, после неуспеле приватизације, купио из 
стечаја. У та четири случаја реч је о грађевинским предузећима са дугогодишњом традицијом и 
она су сада у врху профитабилних из система Штрабаг. 
Грађевинске фирме чине већину у мрежи аустријског концерна и оне се баве не само 
нискоградњом него и изградњом стамбених, комерцијалних објеката и пројектовањем, али је 
делатност почела да се шири и на експлоатацију грађевинског камена, трговину енергентима, 
затим на истраживање руда, консултантске и рачуноводствене услуге, изнајмљивање и лизинг 
машина или техничко испитивање и анализе. 
Пажљивије бирати подизвођаче 
Штрабаг је у Србији одмах регистровао фирму и пословао као домаће грађевинско предузеће, 
овде су плаћали порез, доприносе за запослене а имали су и по 800 људи на платном списку. 
Радили су и још увек се налазе на великим инфраструктурним пројектима, од реконструкције 
Газеле, деоница на коридорима. Обично се појављују као главни извођачи а за конкретне 
послове узимају домаће подизвођаче. Зна се да поштено плаћају кооперанте и запослене, али је 
чињеница да би морали мало више пажње да посвете томе кога узимају за подизвођаче како 
им се не би поновиле ситуације попут спорне реконструкције Трга републике – каже за Данас 
Горан Родић из Грађевинске коморе Србије. 
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Подршка Европе за српска микро и мала предузећа 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Европска унија ће преко развојног програма ЕУ ПРО подржати са преко 600.000 
евра реализацију 20 нових пројеката који ће допринети већој конкурентности и одрживости 
микро и малих предузећа, одлучено је на састанку Управног одбора ЕУ ПРО-а који је одржан 
данас у Сокобањи. 
Како је саопштено, организације за подршку пословању чији су пројекти путем јавног позива 
оцењени као најбољи помагаће кроз своје активности малим и средњим предузећима да 
унапреде производне процесе као и квалитет производа и услуга, а пружиће им подршку у 
увођењу релевантних стандарда и освајању нових тржишта. 
Председник општине Сокобања Исидор Крстић је истакао захвалност Европској унији и Влади 
Србије на подршци економском развоју Сокобање у којој се у оквиру ЕУ ПРО реализују два 
пројекта у вредности од преко 950.000 евра. 
Поред увођења и развоја географског информационог система у функцији развоја туризма, у 
Сокобањи се реконструише постројење за прераду питке воде "Царина" које су данас обишли 
представници Делегације ЕУ, Министарства за европске интеграције, Министарства привреде, 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и УНОПС-а који спроводи ЕУ 
ПРО. 
"Овај пројекат економске инфаструктуре у Сокобањи треба пре свега да допринесе унапређењу 
туристичке понуде јер ће корист имати не само пружаоци туристичких услуга већ и сви туристи 
који током године долазе у ову бању која је проглашена међу пет туристичких дестинација у 
Србији за 2018. годину“, рекао је Бранко Будимир, вршилац дужности помоћника министра за 
европске интеграције и председавајући Управног одбора ЕУ ПРО-а. 
Уз подршку ЕУ и Владе Србије од скоро 750.00 евра, општина Сокобања ће кроз 
реконструкцију постројења за прераду воде за пиће "Царина" и изградњу 2.700 метара нове 
примарне водоводне мреже, моћи да реши проблем водоснабдевања и несташице воде с којим 
се суочава годинама. 
Шефица Канцеларије УНОПС-а Микела Телатин навела да ће пројекат унапредити туристички 
потенцијал општине, привући инвеститоре, отворити нова радна места, али и унапредити 
квалитет живота локалног становништа. 
На састанку УО у Сокобањи је такође представљен досадашњи напредак који се огледа у 224 
одобрена пројекта вредна преко 18 милиона евра. Тренутно кроз програм 56 локалних 
самоуправа реализују 96 пројеката из области инфраструктуре, израде планске и техничке 
документације и увођена географских информационих система. Важан успех остварен је кроз 
подршку дату у виду опреме за 94 предузећа која су отворила 115 нових радних места. 
"ЕУ ПРО програм је јединствен програм по броју општина које обухвата као и разноврсности и 
броју пројеката који се финансирају из средстава Европксе уније а спроводе у партнерству са 
Министарством за европске интеграције“, рекао је Зоран Лакићевић, државни секретар у 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
"У партнерству са ЕУ успели смо да усмеримо средства у пројекте приоритетне за локални 
економски развој, укључујући ту и подршку развоју домаће привреде, фокусирајући се на 
подручја где су средства мање доступна,“ рекла је Катарина Обрадовић Јовановић, помоћница 
министра привреде. 
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"Европска унија је кроз ЕУ ПРО првенствено ту због вас, ми желимо да унапредимо живот на 
локалу, да улажемо у конкурентност привреде, да побољшамо пословно окружење, локалну 
инфраструктуру као и социјалну инклузију“, рекла је Ана Станковић, менаџерка пројеката у 
Делегацији Европске уније. 
Активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси равномернијем друштвено-економском 
развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да 
допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног 
окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: 
Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. 
Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 
 
 

Раст српске економије у јулу 4,4 одсто 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Стопа раста српске економије у јулу ове године износи 4,4 одсто, изјавио је данас 
министар финансија Синиша Мали и додао да се, ако се тај тренд настави у августу и 
септембру, у 2019.години може очекивати раст домаћег БДП-а од најмање три одсто. 
Мали је рекао да је за ову годину пројектован раст БДП-а од 3,5 одсто, али да су подаци за први 
и други квартал указивали да економија успорава, што је последица кризе у Немачкој и другим 
земљама које су велики спољнотрговински партнери Србије. 
''У јулу ове године стопа раста српске економије је 4,4 одсто и, ако се тако настави, сигурно 
ћемо достићи раст од три одсто у овој години. С обзиром на то да смо најавили велики 
национални инвестициони програм и да ћемо12 милијарди евра инвестирати у 
инфраструктуру, очекујем више стопе раста у наредним годинама'', рекао је Мали на радном 
састанку у Београду с привредницима Словеније, у организацији Словеначког пословног клуба 
у Србији. 
Мали је оценио да неће бити једноставно одговорити изазовима из окружења и света, као што 
су трговински рат и односи САД и Кине, али да је, ако Србија и даље буде шампион у 
привлачењу страних инвестиција и ако расту лична потрошња, јавне инвестиције и извоз, 
могуће да БДП достигне пет, шест и или седам одсто. 
''С фискалном консолидацијом, коју смо завршили, пред нама је само један изазов - како да 
нађемо могућност да наша економија још брже расте'', рекао је Мали и додао да је национални 
инвестициони програм једна од компоненти која је веома важна за развој српске економије. 
Економска и политичка сарадња Србије и Словеније никада није била боља, оценио је 
министар финансија и истакао да је са милијарду и 100 милиона евра, Словенија међу десет 
највећих инвеститора у Србији. 
Мали је рекао да словеначке инвестиције у Србији расту из године у годину и да око 25.000 
грађана Србије ради у словеначким фирмама у земљи. 
''То су важне цифре које показују степен наше економске сарадње. Прошле године смо имали 
спољнотрговински суфицит са Словенијом, што се раније није дешавало, жеља нам је да та 
размена још више расте'', рекао је Мали на радном састанку у Београду с привредницима 
Словеније, у организацији Словеначког пословног клуба у Србији. 
Мали је истакао да га охрабрује чињеница да однос са Словенијом више није једностран и да је 
све више српских инвеститора у Словенији. 
''Не можемо да утичемо на глобална дешавања, али можемо на сарадњу Словеније и Србије, на 
унапређење нашег привредног окружења и на то како сви у региону сарађујемо. Мислим да су 
сви спознали колико је важно да као регион наступамо заједно'', рекао је Мали. 
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Како каже, у Србији се много тога променило од 2013. године када је, како је рекао, земља била 
на ивици банкротства, када није било за плате и пензије, није било домаћих и страних 
инвестиција. 
Подсетио је да је у Србији 2014. године покренута велика реформска акција кроз фискалну 
консолидацију и с променом визије и стратегије коју је започео тадашњи премијер Александар 
Вучић, а чија је суштина била да се води рачуна о сваком динару. 
''Успели смо да стабилизујемо јавне финансије, а тежак рад, тешке реформе и тешке одлуке су 
иза нас. Сваки макроекономски показатељ стања привреде у Србији, у односу на пре неколико 
година, импресиван је'', оценио је Мали. 
Указао је да је стопа незапослености у Србији сада 10,3 одсто и да се очекује да почетком 
следеће године буде испод 10 одсто што се до пре неколико година, каже, није могло 
замислити, будући да је, на пример, 2013. године стопа незапослености износила 25,9 одсто, 
односно када је сваки четврти грађанин био без посла. 
Мали је истакао да Србија трећу годину заредом има суфицит у буџету и да је наш јавни дуг у 
односу на БДП пре само неколико година био 78-79 одсто, док је тренутно 51 одсто и има тренд 
смањења. 
Подсетио је да је ''Фајненшел тајмс'' објавио да је по БДП-у Србија прва у свету по привлачењу 
директних страних инвестиција, са 107 у прошлој години, као и да је по обиму тих инвестиција, 
у износу од 5,8 милијарди евра водећа у свету. 
''У првих осам месеци смо на 2,4 милијарди евра, што је за 43 одсто више него у истом периоду 
прошле године. Зато није чудно што нам пада стопа незапослености'', рекао је Мали. 
Подсетио је да је Влада усвојила тзв. позитиван ребаланс буџета за 2019, јер Србија има 
суфицит, и да је донела одлуку о повећању плата у јавном сектору од 1.новембра, у просеку за 
9,6 одсто. 
Додао је да ће бити исплаћена једнократна помоћ од 5.000 динара пензионерима, да ће бити 
повећана минимална цена рада, као и да се очекује да у децембру просечна плата у Србији буде 
већа од 500 евра. 
''Полако се приближавамо оном нивоу плата који ће утицати да грађани не одлазе из земље 
трбухом за крухом, што је веома важан део наше политике коју желимо да спроведемо до 
краја'', нагласио је Мали. 
У циљу привлачења нових инвестиција, у Србији се, каже, граде ауто-путеви и путеви улажемо 
у железничку инфраструктуру. 
''За почетак радова на Моравском коридору издвојили 14 милијарди, милијарде евра улажемо у 
обнову железнице, после 74 године отворен ауто-пут Милош Велики'', навео је Мали и додао да 
ће буџет за 2020.годину бити развојни и да ће се ићи ка смањењу оптерећења на зараде. 
Мали је навео и да се Србија, као и Словенија, суочава са недостатком радне снаге. 
''Нама је приоритет да улажемо у образовање и да подигнемо ниво просечних плата не само 
зато да грађани не би одлазили из наше земље, већ да би и из других земаља долазили да раде 
у Србију'', казао је министар. 
Амбасадор Словеније у Србији Изток Јарц захвалио је Влади Србије на свему што ради да се 
унапреди сарадња две земље и додао да привредна сарадња напредује. 
''Мислим да обе владе раде на томе да се оквир сарадње проширује, а за то је битна је 
стабилност макроекономије'', рекао је Јарц. 
Амбасадор је четитао српској влади на одличној финансијској стабилности и на томе што је 
Србија проглашена најатрактивнијом земљу за стране инвестиције. 
 
 
 
 



8 

 

Суд у Стразбуру: Радницима накнада за нематеријалну штету 2.00евра 
 
Извор: Дневник 
     
НОВИ САД: Дугови државних и бивших друштвених предузећа радницама који о својим 
неизмиреним потраживањима имају правоснажне пресуде неизвршене дуже од пет година, 
морају бити измирени уз накнаду нематеријалне штете од најмање 2.000 евра, одлучио је 
Европски суд за људска права (ЕСQП) у Стразбуру. 
 
Такав налог држава Србија добила је од суда у Стразбуру по двема најновијим пресудама, једној 
која је донета у предмету на основу 16 здружених представки некадашњих радника предузећа 
„Вучје”, „Инкол”, „Електроуниверзал” и „Градитељ”, а другој у предмету на основу 12 
представки радника Фабрике резног алата са седиштем у Чачку. 
Како се наводи у тим пресудама, које су објављене 27. августа 2019. године, а с тим датумом 
постале и правоснажне, пре подношења представки Суду у Стразбуру због повреде права на 
суђење у разумном року, сви радници су се претходно обратили домаћим судовима, који су им 
признали повреду тог права и по том основу доделили између 100 и 400 евра на име накнаде 
нематеријалне штете.  
Сматрајући да досуђени износи нематеријалне штете нису били довољни, радници су, такође 
пре подношења представки, поднели жалбе Врховном касационом суду, који их је одбио, док је 
Уставни суд Србије одлучио да су додељени износи на име одштете – разумни. 
Радничка потраживања, као и поменути износи одштете, потом су и исплаћени од надлежних 
државних органа Србије, па је држава у поступцима пред судом у Стразбзру оспоравала 
основаност представки.  
Међутим, Европски суд за људска права је својим пресудама констатовао да су износи од 100 до 
400 евра, које су домаћи судови досудили подносицима представки на име накнаде 
нематеријалне штете, неодговарајући.  
У случајевима против Србије, када правоснажна пресуда донета у радном спору остане 
неизвршена дуже од пет година, као што је у овом случају, Суд обично додељује 4.700 евра на 
име нематеријалне штете. С обзиром на веома велики број неизвршених домаћих одлука које 
се односе на друштвена-државна предузећа, Суд је тај износ смањио на 2.000 евра. При томе 
такође је узета у обзир економска ситуација у Србији, на коју је указала Влада. Пошто је тај 
износ већ знатно нижи од оног који би Суд обично доделио у таквим случајевима, сматра се да 
је сваки нижи износ додељен на домаћем нивоу неразуман, наведено је у пресудама донетим у 
оба предмета.  
Суд у Стразбуру напомиње у пресудама да би могао прихватити нижу домаћу накнаду, уколико 
се тужена држава Србија „одлучи за свеобухватно решење и пренесе обавезе за све неизвршене 
домаће одлуке против друштвених/државних предузећа на државу, на основу закона”.   
Ј. Јаковљевић 
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Радници Фијата одлазе на нови одмор 
ИЗВОР: БЕТА  

 
Крагујевац -- Радници у производњи фирме Фијат Крајслер аутомобили Србија иду данас на 
нови одмор до 1. октобра, када ће се наставити производња фијата 500Л. 
  
"Обавештени смо да данас завршавамо прву смену, друга неће радити и одлази се на нови 
брејк, односно плаћено одсуство, све до 1. октобра, када ће се радници вратити у фабрику", 
рекао је председник Самосталног синдиката Зоран Марковић. 
Он је рекао да је разлог за нову паузу, као и сваки пут, усклађивање производње са тражњом. 
 
 


