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Потписан Посебан колективни уговор за високо образовање 
Извор:Танјуг 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и представници Синдиката 
образовања Србије и Синдиката високог образовања Србије потписали су у Београду Посебан 
колективни уговор (ПКУ) за високо образовање. 
Младен Шарчевић је оценио да ће потписивање Посебног колективног уговора помоћи да се 
запослени осећају сигурније, истичући да постоји добра сарадња министарства и представника 
синдиката када је реч о стратешким циљевима у систему образовања. 
"Радимо заједно у ширем смислу на областима у вези са Стратегијом образовања и васпитања до 
2030. године и Акционом плану за наредних пет година. Такође, радимо на Закону о 
финансирању високог образовања", рекао је Шарчевић на конференцији за новинаре. 
Навео је да ће и даље приоритет ресорног министарства бити квалитет образовања, као и да ће 
се наставити улагања у инфраструктуру на високом образовању. 
Представница Синдиката високог образовања Србије Драгана Латковић оценила је да је 
потписивање Посебног колективног уговора за високо образовање од великог значаја. 
"Мислим да ћемо њиме заштити запослене у високом образовању. Оно што је веома значајно је 
да ми у Министарству просвете видимо партнера што се тиче свих питања. Отворених питања 
има и њих ћемо решавати у ходу", казала је она. 
Дејан Мицковић из Синдиката образовања Србије истакао је да се овим ПКУ дају већа права у 
односу на Закон о раду за све запослене у високом образовању, а не само за чланове синдиката. 
Додао је и да су преговори о ПКУ трајали више од четири године. 
"Овако дуг период преговарања је последица неразумевања из неких других министарстава", 
навео је Мицковић и захвалио министру просвете и ресорном министарству на доброј сарадњи. 
 

 

 
 
На скелама и болесни од епилепсије, за деценију погинуло 500 

радника: Само трећина наплати одштету због повреда на раду, а нико 

није ишао у затвор због смрти запосленог!  
Аутори:В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ - Ј. СКЕНДЕРИЈА 

 

Половина страдала у грађевини. Поднете 24 кривичне пријаве, 19 истрага још у току  
НА раду је за десет месеци прошле и у истом периоду ове године смртно страдало 79 људи, а 
тешко повређено више од 1.200, показују подаци Инспектората за рад достављени "Новостима". 
Подаци Синдиката грађевинарства још су страшнији: од прошлог јануара до краја септембра 
ове године страдало је 87 људи, од чега 32 у грађевинарству. 
- За последњу деценију, на раду је погинуло или умрло од последица повреда око 500 људи, од 
чега половина у грађевини - каже Саша Торлаковић, председник Самосталног синдиката 
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грађевинарства. - Остали су изгубили главу као металци, у шумарству, хемијској индустрији, 
пољопривреди, рударству. 
Последње две погибије десиле су се у октобру. Прво је 26. октобра радник на монтажи лифта Ђ. 
П. (33) страдао на градилишту у суботичком насељу Прозивка, када се откачио лифт са петог 
спрата. Том приликом су двојица радника, иначе његови рођаци, повређени. Последњег дана 
октобра погинула су још двојица на градилишту брзе пруге код Чортановаца - турски 
држављани Хајретин и Екрем Полат. Несрећа се догодила када се преврнула челична корпа на 
20 метара висине у којој су се налазили. 
Веома мали број радника, или њихових породица, добио је одштету, а и када би је добили, она 
би била симболична, далеко од милионских износа као на Западу, тврде у Грађевинској комори. 
Према рачуницама Самосталног синдиката, за 15 последњих година само трећина повређених 
наплатила је штету која им је причињена на радном месту. Један број је исплаћен од осигурања, 
под условом да су радили легално и да их је послодавац осигурао. Други су морали да покрећу 
судске парнице, које су дуго трајале и имале шаролик исход. 
Статистика још показује да су до новембра ове године инспектори донели 4.037 решења за 
отклањање утврђених неправилности у области безбедности и здравља на раду и наложили 
10.732 мере, као и 752 решења о забрани рада. Поднели су и 1.168 захтева за покретање 
прекршајног поступка везаних за безбедност и здравље на раду, као и 28 кривичних пријава 
против одговорних лица. Што се тиче прекршајних поступака, од јануара до октобра 2019. 
послодавци су кажњени новчаним казнама у укупном износу од 237.677.200 динара. 
НЕСУГЛАСИЦЕ ОКО ЗАКОНА НОВИ Закон о безбедности и здрављу на раду, који би 

требало да се усвоји до краја године, није наишао на подршку синдикалних представника. 

Иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије да се на националном нивоу формира 

синдикални координатор за безбедност и здравље на раду, није прихваћена, а утврђивање 

обавезе послодавца да у својим фирмама успостави одбор за безбедност, није обавезујућа. 

Такође, за пропусте не постоји кривична, већ само прекршајна одговорност уз нешто веће 

новчане казне. 

- Одштете због повреда на раду или смртних исхода су симболичне и не прелазе неколико 
десетина до неколико стотина хиљада динара, јер су премије осигурања мале - каже Горан 
Родић из Грађевинске коморе Србије. - Понекад фирме стипендирају малолетну децу погинулих 
радника или породица добије неку помоћ, али то није правило. Када радници раде "на црно", 
нема ни осигурања. 
А до повреда и смртних исхода долази јер је просечна старост нпр. српског грађевинског 
радника 55 година, јер се на скеле пењу људи који због своје старосне доби или здравственог 
стања никако не би смели, а међу њима има чак и оних са епилепсијом. Велики број радника су, 
објашњава Родић, Турци, Пакистанци, Индуси, и нико нема њихове историје болести, па се и не 
зна да им је дозвољен рад на висини. На заштити на раду по правилу се штеди, да би цене услуга 
наших фирми, које су најчешће подизвођачи, биле ниже. 
- Возила су израубована, као и машине, купује се половна роба, штеди се на шлемовима, 
рукавицама, заштитној опреми, скеле су без потребних атеста... - примећује Родић. - Радници су 
често нестручни, долазе неиспавани, понекад пијани, неки и живе на градилишту. Многа 
градилишта немају грађевинску или употребну дозволу, па их је немогуће осигурати, а самим 
тим нема ни осигурања радника. Мост Газела, на пример, пуних 40 година није имао употребну 
дозволу! 
Торлаковић тврди да Србији фали закон о осигурању од повреда и професионалних болести, 
који би требало да буде усвојен тек 2021. Главна дилема је да ли ће послодавци уплаћивати 
новац од ког би се радници обештетили у приватни или државни фонд. 
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- Сви се позивамо на Европу када су у питању обавезе радника, а нико када су у питању права. 
Најбољи систем има Аустрија. Код њих послодавци уплаћују новац у јединствен фонд, одакле се 
исплаћују радницима лечења и одштете - каже Торлаковић. 

 
Он додаје да је сваки други радник на домаћој грађевини пензионер или странац, да има много 
на пример учитеља или правника, који нису нашли посао у струци. У затвор због погибије 
радника, како каже, није ишао нико. 
Из Републичког јавног тужилаштва доставили су нам податке из којих се види да су у току ове 
године добили кривичне пријаве против 24 особе, од чега против четворо због кривичног дела 
непредузимање мера заштите на раду, против 16 због тешког дела против опште сигурности и 
против четворо због повреда права по основу рада и из социјалног осигурања. 
- Са једним лицем закључен је споразум о признању кривице, након чега је оглашен кривим 
због тешког дела против опште сигурности. Против једног је поднет оптужни предлог због 
тешког дела против опште сигурности, док је институт одлагања кривичног гоњења (уплата 
новца у хуманитарне сврхе зарад одлагања гоњења) успешно примењен у односу на три особе. У 
односу на остале, у току је предистражни или истражни поступак. 
За разлику од повређених радника, који често не добијају никакву накнаду, има грађана који 
повреде успевају лепо да наплате од локалних самоуправа. Општине посебно велике износе 
издвајају за уједе невласничких паса. Према подацима Националне алијансе за локални развој 
(НАЛЕД), за шест година укупно је исплаћено најмање 25 милиона евра. За то време 
регистровано је око 77.500 жртава напада. Накнаде се крећу од 25.000 до 100.000 динара у 
случају теже повреде.  
ДРЖАВА ПЛАЋА МАРАТОНСКА СУЂЕЊА 
ГРАЂАНИ наплаћују одштету и од државе, а према подацима Државног правобранилаштва у 
питању су најчешће накнаде због повреде права на суђење у разумном року, због незаконитог 
рада државног органа и због неоснованог лишавања слободе. У првом случају Државно 
правобранилаштво склапа поравнања са оштећенима, а накнаде се крећу до 3.000 евра. 
Закључено је 837 таквих поравнања, кажу у Правобранилаштву. 
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Сваке године у Србији се изрекне 50.000 дана неоснованог притвора, а новчани износи који се 
на име одштете исплате премашују милион евра. Рекордну накнаду од 145 милиона динара 
добио је Угљеша Гргур, за годину дана неоснованог притвора. 
 
 

 

 
 
У Србији у просеку гине 50 радника годишње 
Извор:Вечерње новости 
 
У протеклих десет година на раду је погинуло око 500 људи, а половина тог броја су 
грађевинари, казао је председник Самосталног синдиката рађевинарства Саша Торлаковић.  
Вечерње новости преносе податке Инспектората за рад који указују да је на радном месту током 
десет месеци 2019. године погинула 41 особа, а да је за исто време тешко повређено више од 
630.  
Поред грађевинарства, по живот запослених најопасније су металска индустрија, шумарство, 
хемијска индустрија, пољопривреда и рударство. 
Наводи се и да је веома мали број радника или њихових породица добио одштету, а да је у 
случају тих исплата њихов износ био симболичан. Како оцењује Самостални синдикат, за 
последњих 15 година свега трећина повређених наплатила је штету коју су доживели на раду. 
Представник Грађевинске коморе Србије Горан Родић наводи да су одштете због повреда или 
смрти на радном месту не прелазе неколико десетина до неколико стотина хиљада динара, а да 
непријављени радници не добијају никакав облик компензације.  
Као главне узроке повреда и погибија на градилиштима, Родић наводи лоша здравствена слика 
просечног радника у Србији, обзиром да он има 55 година, али и израубоване машине, штедња 
на заштитној опреми и неатестиране скеле. 
 
 

 

 
 
 
Распродаја имовине некадашњег гиганта „Првог маја” из Пирота 
Извор:Танјуг 

 

Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је продају имовине ИО „Први мај” у 
стечају из Пирота, по почетној цени од скоро 50 милиона динара. 
На продају је пословно трговински комплекс „Модна кућа-Први мај” површине 1.812 
квадратних метара. 
Почетна цена, како се наводи у документацији, износи 49.683.252 динара. 
Јавно надметање заказано је за 26. децембар у просторијама Агенције у Београду. 
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Претходне године, продата је индустријска зграда овог предузећа у стечају, преноси Танјуг. 
Индустрија одеће „Први мај” из Пирота, после две неуспешне и раскинуте приватизације, 
стечаја и више покушаја продаје, добила је власника 2018. године новог власника, компанију „Е-
Мирољо” која је део италијанске компаније познате у свету текстилне индустрије. 
 

 

 
 
Кркобабић: Хоћемо и морамо да зауставимо пражњење села 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар задужен за регионални развој и коопредседник Националног тима за 

препород села Србије, Милан Кркобабић, данас је на свечаности у Палати Србија потписао 58 

уговора за доделу бесповратних средстава задругама широм Србије и поручио да се мора 

зауставити пражњење и одумирање села.  

"Локалне самоуправе, наука и технологија кроз учешће Академијског одбора за село и концепт 
Владе Србије, уз пуну подршку председника Александра Вучића, која је у ове три године укупно 
уложила око 1,7 милијарди динара, представљају сигуран образац напретка", изјавио је 
Кркобабић. 
Он је нагласио да су то и велика и мала средства, из два разлога. 
"Велика су јер држава по први пут, на такацв начин улаже у задругарство и носиоце 
пољопривредних газдинстава, а мала, ако узмемо у обзир колико је заиста потребно улагати", 
рекао је Кркобабић и додао да очекује да ће у наредном периоду ово бити кључна тема за Србију. 
Новац, у укупном износу од 667,2 милиона динара добило је 58 задруга и то осам сточарских, 
девет воћарских, 14 ратарских, седам повртарских, шест пчеларских, једна задруга која се бави 
хортикултуром и 13 задруга која ће средства користити за више фазе прераде производа. 
Бесповратна средства, пре свега за технолошки искорак, добиле су и две сложене задруге, једна 
са територије Централне Србије и једна из Војводине. 
Новац се додељује у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног 
развоја Србије, учешћем државе у економско-финансијским подстицајима за оснивање нових 
задруга и инвестиционе пројекте постојећих задруга у 2019. години. 
Пројекат "500 задруга у 500 села" је са 605 новооснованих задруга од свог почетка 2017. године, 
премашио сва очекивања и вратио поверење у задругарство у Србији, речено је на свечаности, а 
саопштено је из Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних 
предузећа. 
За ове три године бесповратним средствима помогнут је рад 152 задруге и начињен историјски 
помак у задругарству Србије, а овим пројектом и пројектима Националног тима за препород 
села, министарство активно ради на изгледима да се села у Србији спасе одумирања. 
Потписивању уговора са задругама присуствовали су и председници Задружног савеза Србије 
Никола Михаиловић, Задружног савеза Војводине Радислав Јованов, Зоран Кесеровић, 
Владимир Гоати и други гости. 
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Зрењанин: Празна обећања о платама 
Пише: М.П. 

 
Влада Републике Србије и пословодство фирме Поште Србије избегавају кључни састанак са 
ПТТ синдикатом и представницима радника, због чега су могуће нове обуставе рада, упозорили 
су запослени у зрењанинској пошти. 
Они подсећају са су били међу првима у Србији који су обуставили рад у својој радној јединици 
марта ове године, када је одржан штрајк због ниских зарада. 
Сада им се чини да ће до протеста поново доћи јер су плате, како наводе, мизерне. Новембар је 
одлучујући за све раднике поште када је реч о повећању плата, наводи се у реаговању 
запослених радника, јер, како кажу, са овим платама у Србији је живот немогућ.  
Радници зрењанинске поште поручују пословодству фирме и Влади републике Србије да овога 
пута неће насести на њихова лажна обећања, која им се сервирају годинама, стоји у саопштењу. 
 
 

Мали: Стопа незапослености ускоро испод 10 одсто 
Пише: М.Р.М 

 
Стопа незапослености у Србији ускоро ће бити испод 10 одсто захваљујући великом броју 
страних и јавних инвестиција, али и подршци државе домаћим инвеститорима, изјавио је 
министар финансија Синиша Мали, током расправе о амандманима на предложени буџет за 
2020. годину. 
Он је и додао да ће се врло брзо ићи на једноцифрену стопу незапослености. Навео је да је у 
протеклих пар година отворено више од 400.000 или 500.000 нових радних места, што говори у 
прилог успешности политике Владе Србије када је реч о подршци инвестицијама. 
„Не постоји разлика између домаћих и страних инвеститора по питању подршке од стране 
државе“, напоменуо је Мали одговарајући на примедбе посланика СРС Алкесандра Шешеља да 
држава даје велике субвенције страним инвеститорима, што је предвиђено и предлогом буџета 
за 2020. 
Мали је навео да је циљ да се привлаче и једне и друге инвестиције и подсетио да је Фајненшл 
тајмс прошле године рангирао Србију на место број један по привлачењу страних директних по 
глави становника, пошто смо имали 107 пројекта вредних 5,8 милијарди долара. 
Према његовим речима ове године имамо 40 одсто више у првих осам месеци него прошле 
године и да тои све чини нашу стопу незапослености нижом и умањује наш јавни дуг. 
Такође, стопа незапослености међу младима се преполовила последњих година“. 
Мали је објаснио и да се иде и на додатно растерећење привреде и да ће и у 2020. бити 
настављено смањење пореза и доприноса, са 62 на 61 одсто,а смањује се за 0,5 одсто допринос за 
ПИО и повећава неопорезиви део зараде са 15.300 на 16.300 динара. 
„Нисмо за нагло смањење тих доприноса на 55 одсто, како казе Фискални савет, јер економија 
не воли шокове. Ових један одсто смањења значи 13,1 милијарду динара мање у буџету“, рекао је 
Мали. Међутим, Александар Шешељ је оценио да се даје и до 10.000 или 15.000 евра по радном 
месту страним инвеститорима, који после исплаћују радницима најчешће минималну плату. 
Рекао је и да ће 750 милиона евра у следећем турнусу бити издвојено за те субвенцијем, што је 
погубно за домаће привреднике. 
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„Колико људи данас прима просечну плату од 500 евра, највећи број људи прима 300 евра“, 
рекао је Шешељ и додао да није тачна рачуница владе да ако пола грађана једе месо, а пола 
купус, „да у просеку грађани једу сарму“. 
Мали је навео да економија није тако једноставна ствар и да свака земља подржава инвестиције 
и као пример навео амерички Боинг који је иако једна од највећих компанија на свету, добила 
од америчке владе 227 милиона долара субвенција и то у години када су отпустили око 6.000 
радних места. 
„Тако да апсолутно треба подржати инвеститоре и борити се за радна места. Од тога нећемо 
одустати, све државе то раде“, поручио је Мали и додао да у трећем кварталу ове године 
првиредни раст био 4,7 одсто и да се очекује да ће у последњем кварталу бити чак 5,2 одсто. 
Он је навео и да ће влада и у 2020. смањити пореско оптерећење нето зарада за додатних један 
проценат и истакао да није тачно да је код нас то оптерећење превелико, пошто је на нивоу 
просека земаља ЕУ. 
„У Србији је тренутно 38,4 одсто оптећење на нето зараду, када се погледа бруто у односу нето, и 
ми смо ту на самом просеку 28 земаља чланица ЕУ, којима тај однос износи 38,2 одсто“, 
наглаисо је Мали поручујући да ће се наставити смањивање пореза и доприноса на зараде 
колико то фискални простор буде дозвољавао, као и да ће бити настављена улагања у развој 
инфраструктуре и повећање плата и пензија. 
 
 

РЗС: Просечна септембарска зарада била око 54.000 динара 
Пише: ФоНет 

 
Просечна нето-зарада у септембру била је 53.698 динара, саопштио је данас Републички завод 
за статистику. 
Медијална нето зарада за септембар износила је 41.547 динара, што значи да је 50 одсто 
запослених остварило зараду до тог износа. 
Просечна септембарска плата запослених у јавном сектору била је 59.871 динар, а ван јавног 
сектора 50.860 динара. Бруто зарада (са порезима и доприносима) у септембру је била 74.160 
динара, а раст бруто зарада у периоду јануар–септембар, у односу на исти период прошле 
године, износио је 10 одсто номинално и 7,8 реално. 
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за септембар номинално 
је већа за 11,9 одсто, а реално за 10,7 одсто, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,1 
одсто, а за 10,9 одсто реално. 
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Просечна зарада у Србији у септембру 53.698 динара 
Аутор:Бета  
 
Просечна нето зарада у Србијиу септембру износила је 53.698 динара, што је номинално више 
него у истом месецу прошле године за 12,1 одсто, а реално за 10,9 одсто, саопштио је Републички 
завод за статистку. 
Раст нето зарада у периоду јануар-септембар у односу на исти прошлогодишњи период био је 
10,1 одсто номинално и реално 7,9 одсто. 
Просечна бруто зарада (са порезима и доприносима) у септембру је износила је 74.160 динара и 
номинално је већа за 11,9 одсто, а реално за 10,7 одсто него у истом месецу 2018. године, а раст 
за девет месеци ове године био је 10 одсто номинално, односно 7,8 одсто реално. 
Медијална нето зарада за септембар износила је 41.547 динара, што значи да је 50 одсто 
запослених имало зараду до тог износа. 
 

 

 

 
 

НЕРАДНА НЕДЕЉА У ХРВАТСКОЈ Колинда: "Лично ћу то тражити од 
ресорних министарстава" 
Извор:Танјуг 
  
Председница Колинда Грабар Китаровић подржала је иницијативу "Хрватског савеза за недељу" 
да недеља буде нерадан дан за све. 
У саопштењу из кабинета председнице наводи се да је најавила да ће "лично тражити од 
ресорних министарстава разматрање овог предлога и доношење одговарајућих законских 
решења". 
Представници тог савеза сматрају да је недеља дан за породицу, што је најчешћи разлог за 
уводјење слободно дана, пренео је портал Индеx. 
Наводи се и да, према истраживању спроведеном прошле године, 50 одсто запослених у 
Хрватској ради рековремено, а највећи проблем уочен је управо у сектору трговине, где већину 
запослених чине жене које раде непрекинуто и по неколико седмица без дана одмора за 
минималну плату. 
У разговору с председницом је истакнуто да је овај хрватски савез својим истраживањима и 
стручним националним и медјународним скуповима утврдио вишеструко штетне последице 
рада недељом, не само за раднике у трговинама и њихове породице вец и за ширу друштвену 
заједницу и демографско стање у Хрватској. 
Сматрају и да није потребно да трговине раде од 0 до 24 сата свих 365 дана у години те да је, на 
пример, у Аустрији недеља нерадна. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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СРПСКА ПРИВРЕДА У 2018. НИС најпрофитабилнији, ЕПС имао 
највеће приходе 
Извор:Банкар.рс 
 
Од четири најпрофитабилније компаније у Србији у прошлој години – Зијин Бор Копер 
(Цоппер), Нафтна индустрија Србије (НИС), Аеродром „Никола Тесла“ и Ал Дахра Србија, само 
је НИС остварио добит из основног пословања, објављено је у представљеној едицији БИЗНИС 
ТОП економског месечника „Бизнис и финансије“ 
„Преостале три компаније су узлетеле пре свега захваљујући продаји страним инвеститорима и 
њиховим иницијалним улагањима, па је и приказана добит једнократна , а не одраз доброг 
пословања“, истиче се у едицији где је ранигирано 150 највећих предузећа у Србији у 2018/2019. 
години, према оствареној добити и по пословном приходу, а на основу података Агенције за 
привредне регистре (АПР). 
Најуспешнија компанија у 2018. години је НИС, иако на ранг листи заузима треће место по 
добити и друго место по пословном приходу. Прошле године, приходи НИС-а су достигли 258,5 
милијарди динара са годишњим растом од 19,8 одсто, док је остварена добит од око 26 
милијарди динара била мања за 6,2 одсто. 
Највећа страна директна инвестиција прошле године – уговор са кинеском компанијом Зијин да 
купи 63 одсто удела у Рударско-топионичарском басену (РТБ) Бор, омогућила је да то предузеће 
избије на прво место најпрофитабилнијих, са добити од 90 милиона динара. Тако висок нето 
добитак није одраз доброг пословања, већ је он последица исказаних прихода од смањења 
обавеза у износу од 113,5 милијарди динара, односно отписа 90 одсто евидентираног дуга. 
Тако је „добитак из осталих активности“, у износу од 103,3 милијарде динара, главни генератор 
позитивног пословања РТБ-а, истиче се у едицији БИЗНИС ТОП. 
Други по профитабилности је Аеродром „Никола Тесла“, чији је нето добитак од око 53,2 
милијарде динара у великој мери резултат једнократне концесионе уплате од 59,3 милијарде 
динара на основу уговора са француском компанијом Ванси (Винци), а што је утицало и да 
пословни приходи од 69,5 милијарди динара буду седам пута већи него годину раније, када су 
износили око 9,4 милијарде динара. 
Као и претходних година највеће укупне пословне приходе у 2018. остварили су 
Електропривреда Србије (263,9 милијарди динара) и НИС (258,5 милијарди динара), али је до 
велике промене дошло на трећем месту, које је заузела ХБИС гупа Србија Ајрон и стил (Ирон & 
Стеел). Та компанија (бивша Железара Смедерево), која је 2017. била осма по пословним 
приходима, у 2018. је увећала укупни приход за 34,6 одсто, на 105,1 милијарду динара, а добит 
од 25 милиона динара је чак десет пута већа. 
 
 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА ЗА ДОМАЋЕ ФИРМЕ Михајловић: "Нове 
подстицајне мере за развој наших грађевинских компанија" 
Извор:Танјуг 
 
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић и председник 
Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж разговарали су данас са представницима 
домаћих грађевинских компанија о мерама државе које треба да омогуће да српске фирме 
лакше добијају послове и да се додатно ојача домаћа грађевинска индустрија. 
Михајловић је казала да је на састанку договорено формирање заједничке радне групе коју ће 
чинити Министарство грађевинарства, ПКС, Министарство привреде, Удружење банака Србије, 
грађевинске и путарске компаније.  
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"Та радна група ће направити акциони план са мерама које можемо да спроведемо да би нашим 
компанијама било лакше да добијају послове” , рекла је Михајловић после састанка у Влади 
Србије којем су присуствовали представници око 70 домаћих компанија. 
Прецизирала је да акциони план подразумева да ће се радити, између осталог, на програму 
субвенција за опрему за грђевинске и путарске компаније, као и на лакшем добијању гаранција 
које им тренутно отежавају слабији резултати у периоду кад су били финансијски уништени и 
због тога не могу да добију гаранције и да буду главни извођачи.  
Видећемо шта можемо као држава да урадимо, заједно са Удружењем банака да би они лакше 
могли да дођу до гаранција. Такође ћемо видети који су то још прописи које можда треба 
додатно прилагодити да би реализација пројеката била ефикаснија” , навела је Михајловић. 
Министарка је подсетила да је држава у претходном периоду створила услове да грађевинарство 
и путарска привреда могу да се развијају, од завршеног Коридора 10 и деоница ауто-пута 
“ Милош Велики” , потписаних уговора за нове пројекте и покретања новог инвестиционог 
циклуса вредног најмање 10 милијарди евра и да је сада важно да домаће градјевинске 
компаније учинимо бољим и јачим да могу да изнесу све те пројекте. 
“ Само ако радимо удружени - компаније, држава, ПКС - можемо очекивати више домаћих 
компанија на великим пројектима, а то је важно јер оне запошљавају грађане Србије, утичу на 
привредни раст и дају могућност да се као земља брже развијамо” , рекла је Михајловић. 
Председник ПКС Марко Чадеж изразио је наду да се већ у четвртак на седници Владе Србије 
донети одлука о формирању Радне групе за прављење акционог плана за унапређење 
грађевинарства. 
Оценио је да грађевинарство у Србији добро ради, додајући да је раст у том секотру ове године у 
односу на прошлу око 15 одсто. 
Према његовим речима, једна од тема данашњег састанка са грађевинарима била је 
билатерално уговарање послова, односно на који начин домаће компаније могу боље да 
искористе неке међународне споразуме и уговарају велике послове. 
"Разговарали смо како да наше фирме дођу до бољих уговора за што већу маржу, а не да тај 
новац одлази у иностранство тако што ће нека страна фирма подуговарати под лошим условима 
неку домаћу фирму. Желимо да створимо што боље услове за наше компаније на великим 
инфраструктурним пројектима које радимо са кинеским и европским партнерима", рекао је 
Чадеж. 
Каже да ПКС у том случају нуди конкретну правну помоћ да се кроз средства Коморе ангажују 
правни експерти. 
"Спремни смо да издовојимо та средства и помогнмео Министарству када су у питању склапање 
тих уговора", нагласио је Чадеж. 
Тема разговора, наводи он, била је и проблем радне снаге, те је, додаје Чадеж, с једне стране 
договорено да се модернизују профили у стручним школама који су стари више од 30 година, а с 
друге стране да се олакшају услови за добијање радних дозвола за увоз радне снаге. 
"Хтели или не хтели морамо да увозимо радну снагу из других земаља, како бисмо завршили све 
грађевинске радове на време", указао је Чадеж. 
Грађевинари су, додаје он, указали и на проблем гаранција, а председник Коморе је истакао ће 
радна група заједно са државним партнерима и страним партнерима, попут развојних банака, 
направити гарантну шему која ће омогућити нашим компанијама да лакше добијају банкарске 
гаранције код комерцијалних банака. 
"Морамо и да радимо на прављењу Развојне банке Србије, која ће бити способна да по 
међународним стандардима функционише у нашој земљи, мислим да смо једна од последњих 
земаља у Европи која нема једну такву институцију", подвукао је Чадеж. 
 

 


