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Минималац тера у банкрот
Б. СТЈЕЉА
Иако је најнижа цена радног сата у Србији већ сасвим девалвирана, извесно се
неће мењати ни до краја године. Пола милиона радника живи већ 16 месеци са
20.010 динара месечно, а очекују нови талас поскупљења
Вредност важећег минималца од 20.010 динара утврђена је у априлу прошле године када је
сатница са 102 подигнута на 115 динара, што је био највећи раст у последњих десет година. Ову
вредност је, међутим, инфлација појела већ у наредним месецима и упркос противљењу пола
милиона радника - који живе од непуних 200 евра - минималац ће остати закуцан на овом
износу до краја године.
У синдикатима Србије позивају Владу и колеге из послодавачких удружења да што пре сазову
нову седницу Социјално-економског савета и да се размотри подизање вредности радног сата.
- Струја је управо поскупела у просеку 10,9 одсто за домаћинства и 12,8 одсто за привреду па би
и минимална цена рада морала да се подигне макар у вредности поскупљења од почетка
године - каже Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога".
- Повећање цене струје носи талас општег поскупљења, па стижу нове цена у прехрамбреној,
хемијској и другим индустријским гранама и услугама. Држава мора да заштити грађане од
сиромаштва.
НОВАЦ "НА РУКЕ"Није занемарљив број послодаваца који пријављују Пореској управи плату
од 20.010 динара, а радницима разлику дају "на руке" - потврђују у СССС и додају да је то
дугорочно лоша пракса јер мањи доприноси значе и мању пензију.
И Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије сматра да је време
"за интервенцију":
- У року од месец-два након сваког повећања минималне цене рада, тржиште анулира ту
повишицу, а сада је прошло више од 16 месеци. Радници живе све теже, примају све мање, а
послодавци користе минималац много дуже него што би требало.
У Социјално-економском савету кажу да је криза учинила своје и процењују да је у две године
списак најмање плаћених порастао за 200.000 имена и да се непрестано повећава.
- Општим колективним уговором је прописано да се минималац не може исплаћивати дуже од
пола године, али је он престао да важи још 17. маја 2010. и од тада се то питање регулише на
нивоу предузећа - кажу у СЕС-у. - Самим тим, послодавци исплаћују минималце све док траје
криза, а запослени пристају чак и годинама, јер знају да им нема друге.
У колективним уговорима је записано да послодавци морају да надокнађују разлику до пуне
зараде чим се предузеће врати у живот, али не постоје подаци да ли се то у пракси икада
дешава. Синдикати могу да посегну за тужбом и ово питање реше на суду, али би блокирали
рачуне многим послодавцима и зауставили било какаву исплату зарада. Зато - ћуте.
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Ни послодавци не споре да је вредност минималне сатнице девалвирана, али сматрају да ће
повећање резултирати новом кризом и затварањем радњи. У Унији послодаваца Србије
подсећају да се подизањем минималаца подиже и коефицијент зараде, а тиме и укупна маса за
плате што многима представља велике расходе. Зато не желе да размишљају о било каквим
повишицама док се не стекну услови за привреду.
ЗРЕЛИ ЗА УЛИЦЕ
Стање на тржишту рада је већ арлараматно и Михајловић мисли да су радници све зрелији за
излазак на улице:
- Све се више предузећа гаси, плате су све мање и нередовније, посла нема, минималац се
исплаћује непримерено дуго... А нови Закон о раду ће то још погоршати. Зато нам изгледа "не
гине" улица.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:447912-Sabic-za-Novosti-Cutanje-kao-izbor

Шабић за „Новости“: Ћутање као избор
В. Ц. С.
Тешко успостављање механизма да се натерају српске институције на сарадњу.
Раније су налоге игнорисала министарства, данас јавна предузећа
ТРЕБАЛО је да прође осам година и неколико закључака Скупштине у којима се тражи од
Владе да поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
обезбеди адекватан простор за рад, па да он, ове недеље, простор - добије. Због вишегодишњег
игнорисања, али и зато што неке институције упорно не поступају по решењима повереника, у
делу јавности створен је утисак да је ова институција "мртво слово на папиру".
Сам повереник Родољуб Шабић за "Новости" ово демантује:
- Проценат успешних интервенција премашује 91 одсто. У том проценту, након жалбе
поверенику, добијају се информације које су претходно ускраћене. Чак и по критеријумима
старих демократија, то је врло висок проценат. Индикативно је да у готово две трећине
случајева повереник и не мора да даје формалне налоге, већ након захтева за изјашњење, орган
власти даје ускраћене информације.
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Међутим, у делу случајева органи власти не поступају по налозима повереника, иако су то по
закону обавезни.
- Инструменти који би требало да обезбеде принудно извршење налога нису у рукама
повереника, већ других, и нажалост, до сада нису коришћени. Влада, која би по закону требало
принудно да обезбеди извршење, то није чинила, као што ни министарства нису покретала
прекршајни поступак против одговорних - признаје Шабић.
НЕПОТПУН ЗАКОНСКУПШТИНА је обавезала Владу да донесе подзаконска акта која ће
омогућити извршење закона који уређују тајност података и поспешују права грађана на
слободан приступ информацијама од јавног значаја. Поједина питања нису ни уређена: о
биометрији, видео-надзору, директном маркетингу. Да ли ће и за промену закона бити
потребне године - остаје да се види.
Тако се у годишњем извештају повереника, који је Скупштина усвојила у јуну, наводи:
"Имајући у виду да је број почињених прекршаја огроман, за такву 'политику' одговорности
могло би се рећи да представља позив на кршење закона."
Раније су налоге повереника најтеже извршавала министарства. Данас су кочница углавном
јавна предузећа. Зато је Скупштина обавезала Владу да кажњава оне који решења не спроводе.
Из године у годину повећава се број људи који се обраћају поверенику да им обезбеди приступ
информацијама које не могу да добију регуларно, али расте и број обраћања за кршење
приватности и заштите података о личности (у 2012. у раду је имао укупно 7.570 предмета).
Крши се закон и тако што не уписују своје евиденције са личним подацима у Централни
регистар повереника, на шта су по закону обавезни (лане је 303 руковалаца доставило 1.575
евиденција о збиркама података које воде, док су 2011. достављене 2.083 евиденције).
Овогодишњи извештај прошао је без много полемике кроз Скупштину, па се поставило питање
да ли су га посланици усвојили про форме. Шабић не мисли да је то прошло "олако":
- Скупштина им посвећује значајну пажњу. Ове године извештај је разматран на седницама два
скупштинска одбора (за правосуђе и за културу), и на пленуму Скупштине. Усвојени су
закључци који су у свему на линији јачања институције. Али, и ранијих година повереник је
добијао подршку и његове извештаје нису доводили у питање ни власт ни опозиција. Међутим,
Влада није водила рачуна о закључцима парламента, што је посебно и крупно политичко
питање.

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/397562/Ekonomski--razvoj-vazniji-od-plate-Investiranje-u-strane-strucnjakeisplativo-na-duzi-rok

Економски развој важнији од плате:
Инвестирање у стране стручњаке исплативо
на дужи рок
Ивана Мастиловић Јаснић
Уколико буде ангажовала странца на месту министра или саветника, Влада Србије би могла да
месечно из буџета издваја 10.000 евра јер су у просеку толике плате министара у земљама
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Европске уније. Ипак, новац би требало да буде најмањи проблем уколико на ту позицију дође
проверени инострани стручњак.
Због тешке економске ситуације, први потпредседник Владе Србије Александар Вучић на корак
је од довођења страног експерта на чело министарства финансија или привреде, а како сазнаје
“Блиц”, интензивирани су контакти и са некадашњим првим човеком Међународног
монетарног фонда Домиником Строс Каном који би требало да заузме саветничку позицију у
Влади. И мада се противници идеје о довођењу странаца на место министра или саветника у
Влади позивају на високе трошкове, што је и сам Вучић признао, та “инвестиција”, по
мишљењу економиста, могла би вишеструко да се исплати на дужи рок.
- Од тога колико ће бити плаћен стручњак из иностранства много је важније хоћемо ли од њега
имати користи. Иако смо сиромашна земља, неколико стотина хиљада евра годишње колико
би требало да буде плаћен будући министар или саветник је прихватљиво. Идеја је добра, али
ако буде доведен кредибилан, искусан и проверен човек који би покренуо српски економски
брод напред - наводи за “Блиц” економиста Љубодраг Савић.
Он додаје да ангажовање странца није никакво чудо већ да се у земљама у региону и онима у
транзицији показало као корисно.
- Не верујем да би експерт калибра какав је Строс Кан трпео мешање разних лобија или
политичке притиске. То је управо оно што је Србији неопходно - закључује Савић.
За ангажовање странаца на основу политичке одлуке не постоји прописана тарифа, већ је све
ствар индивидуалне нагодбе. С друге стране, тарифа постоји за експерте чиновнике у
међународним организацијама. Строс Кан је у ММФ имао годишњу плату од око 350.000
долара, на које није плаћао порез. После недавних смањења, француски министри зарађују око
12.000 евра месечно, па је претпоставка да би и овде радили за плату не мању од 10.000 евра.
Међутим, како каже извор “Блица” из врха власти, осим материјалних постоје и други мотиви.
- Онај ко је спреман да дође да ради у Србији, свестан је да овде не може да заради исто ако у
некој европској земљи и сигурно је да не долази првенствено због финансија. Строс Кан сасвим
сигурно не жели да оде у пензију упамћен по секс скандалима који се везују за његово име, а за
које тврди да су му подметнути. С друге стране, за нешто млађе експерте долазак у Србију
могао би да буде изазов. То би била најбоља референца за њихов будући рад, али и зараду наводи саговорник “Блица”.
Бивши министар финансија Божидар Ђелић који је раније и сам био ангажован као “страни
саветник” у Русији, Пољској и Румунији сматра да би Србија требало да се ослони на свој
потенцијал.
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Ненадић: Разлике у плати могу да буду оправдане
Немања Ненадић из “Транспарентности Србије” каже за
“Блиц” да би разлике у висинама министарских плата
могле да буду оправдане.
- Велике разлике нису добре ако је једини критеријум за то
држављанство. Ипак, било би смислено да се примања
разликују према степену одговорности одређених
министара. Није свеједно који ресор водите, као ни да ли је
у њему запослено 5.000 или 50 људи - истиче Ненадић. Он
наглашава и да би висина зарада могла да се регулише
тржишним критеријумом, водећи се ранијим примањима
министара, али би се онда отворило питање ко би се тиме
бавио будући да министре бира Скупштина, док се у
фирмама тим послом баве послодавци. Овај принцип
подразумевао би и промену прописа.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/397743/Radnici-Galpresa-sprecili-zaplenu-imovine

Радници Галпреса спречили заплену
имовине
Танјуг
Радници државног предузећа Галпрес у Лесковцу спречили су представнике пореске управе
који су уз асистенцију полиције покушали да заплене машине те фирме због неплаћених
пореза. Пореска управа покушала је да заплени пресе због дуга у износу од 635.000 динара на
име пореза за незапослене из 2011 године.
Око 30 радника те металске фирме, која је после раскида приватизације поново у државном
власништву, стало је испред улаза у халу и није дозволило заплену машина на којима раде.
- Ако је тај дуг направљен још у време приватизације, а приватизација раскинута нека нас пусте
да се поново приватизујемо. Ми и сад сами радимо и зарађујемо. Држава нам је власник 73
одсто предузећа и сад та иста држава хоће да нам узме машине. Не знам како ћемо да живимо
без посла - каже радница Слађана Лазаревић.
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Радници траже да им држава да још мало времена и, како кажу, спремни су да и тај дуг плате.
Привремени заступник капитала предузећа испред Агенције за приватизацију, Дејан Петковић
каже да је пре неколико дана тражио од пореске управе да извршење одложе бар за 10 дана, јер
би до тада сакупили новац и платитли дуг који нису они ни направили.
Представници Пореске управе у Лесковцу и припадници полиције су после разговора са
радницима одустали од пленидбе и најавили да ће ускоро бити одређен други датум за заплену
машина.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397810/Alpina-ostala-duzna-cetiri-plate

НАШИ ПУТАРИ ЋЕ ПО ПРАВДУ У БЕЧ

Алпина остала дужна четири плате
Маријана Кркић
Списак путара којима је Алпина Бау Гмбх након банкрота остала дужна још није комплетан, а
они који нису пријавили потраживања имају рок да то учине до 16. августа. Запослени, којима
Алпина дугује четири плате, као и подизвођачи који укупно потражују око 420 милиона
динара, своја права могу да остваре преко аустријских судова и организација.

Кликни за увећање (+)
Домаћи путари неће моћи да заобиђу Аустрију у покушају да наплате свој новац, јер чак и ако
би “Коридори Србије” од Алпине добили укупан износ гаранције, то за њих нема значај.
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“Коридори” су све уговоре потписали са матичном Алпином Бау Гмбх у Бечу, док су домаће
фирме под уговором са пропалом кћерком фирмом у Србији.
Радници који су остали без четири плате, могу да остваре права преко Удружења за заштиту
поверилаца у Аустрији, које по принципу међународне помоћи посредује у конкретном случају.
С друге стране, фирме подизвођачи, потраживања треба да пријаве у редовном поступку пред
Основним судом у Бечу до 16. августа ове године.
Како стоји на сајту “Коридора”, по аустријском закону и више поверилаца може да поднесе
заједничку пријаву, а независно од износа потраживања, судска такса том приликом износи 20
евра. У општини Димитровград, где је Алпина радила на источном краку Коридора 10, списак
потраживања је већ спреман.
- Направили смо списак потраживања према приоритетима, а Алпина осим путарским
фирмама, дугује и власницима некретнина, локалним комуналним предузећима, самосталним
трговинским радњама. Приоритет су плате, за које Алпина у нашем округу дугује око 20
милиона динара - прича за „Блиц“ Небојша Иванов, председник општине Димитровград.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397587/Dr-Ljubomir-Madzar-o-rastu-javnog-duga-Novi-krediti-na-jesen-ili-stajeisplata-penzija

Др Љубомир Маџар о расту јавног дуга: Нови
кредити на јесен или стаје исплата пензија
Маријана Кркић Било ко да замени Млађана Динкића на месту министра финанасија, за
почетак ће морати да се задужи. У супротном, држава би могла да дође у ситуацију да не
исплаћује пензије и део плата у јавном сектору.
Ипак, ни нови министар неће знати како да плаћа доспеле камате, а о главници дуга да и не
говорим - каже за “Блиц” економиста, проф. др Љубомир Маџар и додаје да је наш највећи
проблем то што не можемо да покријемо јавне издатке из текућег БДП-а.
Да ли је могуће, ако већ морамо, да се опет задужимо по камати од око четири одсто?
- Динкић је ухватио повољан тренутак да се тако задужи јер је било много неискоришћеног
новца у свету. САД су штампале велике количине пара покушавајући да оживе своју привреду и
подстакну инвестирање. Пошто се то није десило, новац је био на располагању за кредитирање
земаља, укључујући и Србију. Већ сада се то мења, јер се Американци окрећу рестриктивнијој
политици, у свету је порасла цена новца и биће тешко налазити кредите.
Какве су нам сада могућности, будући да нам недостаје око две милијарде евра?
- Мало је опција кад се 10 година претерано троши, далеко више него што производимо, па
имамо велики буџетски и спољнотрговински дефицит. Ко тако поступа, доводи себе у
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безизлазну ситуацију, јер није кадар да сервисира дуг и све опције падају у воду. Предлагали су
неке мере, али много је више обећавано него што може да се испуни.
- Подаци су показали да у буџету сада, ипак, има више пара него почетком године. Динкић се
хвалио да је у државној каси оставио око 700 милиона евра, а у ствари се у последњих шест
месеци дебело задужио. Да се више задужио, могао је и више да остави - рекао је Маџар.
У ком реалном сценарију камате могу да падну?
- Пашће кад престану да нас кредитирају, али то би било болно. С друге стране, морали бисмо
да кратимо трошкове, али и то ће да боли, само мање.
Где су могуће уштеде?
- Нама сада требају само крупне уштеде, а то погађа пензије, плате и субвенције у јавном
сектору, што се опет прелива на плате. Не можете довољно уштедети тако што ћете сиротињу
заобићи, а одсећи крила онима који су имућнији. И отпуштања обећавају месецима. Државну
администрацију су посебно истицали, мада ту не може много ни да се уштеди јер их има између
28.000 и 30.000. Гро је у здравству, просвети, полицији, војсци...
Колико ће порасти наш јавни дуг?
- Фискални савет је проценио да ће нам ускоро само за камате бити потребно милијарду евра
годишње. А то значи да, чак и да нам БДП порасте за 3,5 или четири одсто у наредним
годинама, оно што ће остати за потрошњу биће исто као и сада, ако не и мање. Јавни дуг је
прешао 60 одсто БДП-а, а без знатнијих промена у политици јавних финансија нема изгледа да
се промени тренд.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397762/Ilic-U-Srbiji-ima-posla-za-gradjevinare

Илић: У Србији има посла за грађевинаре
Бета
Српски министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић изјавио је данас да у Србији има
посла за домаће грађевинске фирме и истакао да његово министарство има потписане уговора
и предуговоре вредне око 1,4 милијарде евра.
Велимир Илић потписао Меморандум о сарадњи са компанијом из УАЕ
"Има посла, само је проблем мали број фирми који могу да се јаве на тендере и они би то
морали да реше међу собом. И Привредна комора се у то укључила пуном паром, да се направе
нови, здрави конзорцијуми", рекао је после потписивања Меморандум о сарадњи с компанијом
"Глоубал капитал адвајзорс менаџмент" (Глобал Цапитал Адвисорс Манагемент) из
Уједињених Арапских Емирата.
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Илић је истакао да су већ појавили неки нови, јаки домаћи конзорцијуми, који су, како је рекао,
добили посао и увелико раде.
"Морам вам рећи да раде изванредно, а то су радници и фирме који су биле потпуно отписане.
Сада су изузетно активни и испуњавају све рокове и раде и испред, како су говорили, испред
рока", рекао је српски министар грађевинарства и урбанизма.
Према његовим речима, тренутно постоји пет, шест расписаних тендера, али је, како истакао,
проблем што фирме међусобно "једне другима обарају тендере".
"Обарају се тендери из неких формалних разлога. Нема неке солидарности међу њима, а могли
би ту да нађу неко решење и да много више и брже раде и граде", рекао је Илић.
Како је истакао, домаће грађевинске фирме би "морале да нађу неки међусобни договор да се
на обарају тендери у пуној грађевинској сезони за најмању ситницу".
Илић навео да су грађевинске фирме већ ангажоване на аутопутевима, на изградњи хиљада
социјалних станова, а, како је рекао, кренуће и велики пројекти за које су обезбеђена средства.
"Имамо две концесије са Кинезима које су пред потпсивањем које су спремене да оду на Владу.
Имамо уговор који у септембру почиње да се реализује од 340 милиона долара. То су све
послови за грађевинаре, према томе, само треба да се организују, да буду јединствени, да
направе добе конзорцијуме", рекао је он.
Илић је додао да је разговарао с Министарством правде око тога да се покуша решити статус
многих грађевинских фирми које се годинама налазе у стечају.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pocela_realizacija_socijalnog_programa_u_prvom_maju.4.html?news_id=265
653

Почела реализација социјалног програма у
Првом мају
АУТОР: БЕТА
Пирот - Више од 600 радника финансијске и кадровске службе компаније „Први мај“ у
реструктурирању потписало је раскид уговора о раду, а то ће учинити и преостала група
радника, речено је јуче у тој пиротској текстилној индустрији.
Ти радници новац из социјалног програма, радници могу да очекују на својим рачунима данас
и сутра. Министарство финансија и привреде Србије уплатило је у петак, 2. августа, 635
милиона динара за исплату социјалног програма за 816 радника те фирме у реструктурирању.
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Реч је о радницима који су се приликом продаје дела фабрике словеначко-енглеској компанији
„АХА Мура“ определили за социјални програм. Вршилац дужности директора „Првог маја“
Зоран Живковић је изјавио да ће 599 радника добити по 300 евра за годину дана радног стажа,
80 радника добиће десет просечних зарада, што је укупно 613.399 динара.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zorana_mihajlovic_slede_promene_u_srbijagasu.4.html?news_id=265652

Зорана Михајловић: Следе промене у
Србијагасу
АУТОР: Г. В.
Београд - Наставићу своје залагање за промене у Јавном предузећу „Србијагас“, не намеравам
да одустанем од тога и надам се да ће до промена доћи што пре.
Промене у „Србијагасу“ немају никакве везе са политичким и страначким интересима већ су у
интересу привредног развоја Србије, тако да ћу инсистирати на томе - изјавила је јуче Зорана
Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите животне средине на конференцији за
медије посвећеној годишњици рада тог министарства. Она је додала да је министарство коме је
на челу припремило план реструктурирања „Србијагаса“, али да га Влада Србије још није
усвојила. Министарка је нагласила да ће инсистирати да се одреде рокови до којих треба да се
заврши реформа у јавним предузећима у области енергетике.
Према њеним речима, започето је реконструисање Електропривреде Србије које се по њеном
мишљењу не одвија довољно брзо, али је нагласила да из тог предузећа више не стижу захтеви
да се задужи. - Очекујем закључивање предуговора о изградњи нових електрана у Србији. До 1.
новембра требало би да буду закључени уговори за градњу Термоелектране - топлане Нови
Сад и предуговори за термоелектране Штаваљ и Деспотовац, док би до краја године требало да
буду закључени предуговори за хидроелектране Бистрица и Ђердап 3 - истакла је министарка
Михајловић. На тај начин Србија би требало да добије инвестиције вредне неколико милиона
евра, додала је она. Одговарајући на питање да ли је пребацивање радника Нафтне индустрије
Србије у лизинг компаније у складу са законом, она је одговорила потврдно.
- Та компанија данас има 4.500 запослених, а пре приватизације било их је 10 хиљада. Са
синдикатима сам разговарала о проблему преласка великог броја радника НИС у лизинг
компаније, али да њено министарство не може да реагује у вези с тим јер је све урађено у складу
са законом. Она је додала да питање енергетике још није решено у разговорима Београда и
Приштине и да би о томе требало да разговарају премијери Ивица Дачић и Хашим Тачи.
Према њеним речима, интерес Србије је да има једну компанију која ће дистрибуирати струју
за север Косова.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/-dan-gradjevinara-_412910.html

Дан грађевинара
БЕОГРАД,НОВИ САД
Око 68.000 неимара у Србији данас ће обележити Дан грађевинара Србије и
поновити захтев за боље услове рада и поштовање њихових права.
Председник Синдиката радника градевинарства и индустрије градевинског материјала Србије
Душко Вуковић је изјавио Тањугу да грађевинари прослављају свој празник са просечном
платом од 34.000 динара месечно, што је за око 10.000 мање од републичког просека.
Према његовим речима, ове године упосленост грађевинара је мања за око 20 одсто у односу на
исти период лане.
Вуковић је рекао да, према последњим подацима, у Србији има око 68.000 грађевинских
радника.
"Ванредна је ситуација, нема посла нити капиталних пројеката за домаће грађевинаре",
истакао је он додајући да на то доста утиче лош привредни амбијент.
Вуковић је казао да су грађевинари и даље доста угрожени на раду и да веома мали број
послодаваца примењује прописане мере за заштиту радника.
Он је рекао да се годишње изгради мање од 10.000 станова, што пре 10 до 15 година правило
месечно.
Дан грађевинара Србије се обележава у знак сећања на тродневни штрајк грађевинских
радника Србије који је окончан 8. августа 1940. године, који је уследио је после неуспешних
преговора синдиката и послодаваца око промене колективног уговора за грађевинарство, а
посебно у делу прилагођавања износа надница порасту трошкова живота.
Синдикат је у име градевинских радника тражио минимум правде, реда, поштовања,
побољшања услова рада и стандарда.
Трагична дешавања током штрајка, завршетак преговора око тарифног система резултирао је и
договором синдиката, удружења послодаваца и државе да се 8. август обележава као Дан
грађевинара Србије.
Прихватање захтева грађевинских радника и промена колективног уговора, ипак су остали у
сенци репресије над грађевинским радницима и Ваљеву, Београду, Земуну и другим крајевима
Србије.
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Синдикат радника градевинарства и индустрије градевинског материјала Србије већ годинама
на разне начине обележава 8. август и подсећа на тадашњу борбу зидара, тесара, армирача,
каменорезаца, керамичара, циглара, молера, фарбара, дрводељаца и дугих градевинских
радника предратне Србије.
Укупан број привредних субјеката који послују у овој делатности је око 11.000.
Нажалост, највећи број повреда на раду је управо у овој делатности и чини 50 одсто од укупног
броја повреда на раду у Србији, што намеће обавезу да свако у свом делу посла учини све што је
потребно да се доследно примењују мере безбедности и здравља на раду и побољшају услови
рада у грађевинарству.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике ће организовати обилазак
градилишта моста Земун - Борча у Београду.
Градилиште ће посетити државни секретар у Министарству рада Драги Видојевић, директорка
Управе за безбедност и здравље на раду Вера Божић Трефалт и директор Инспектората за рад
Драгољуб Пеурача.

АКТЕР
http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-49261-dan-gra-evinara-srbije.html

ДАН ГРАЂЕВИНАРА СРБИЈЕ
Тањуг
Око 68.000 неимара у Србији данас ће обележити Дан грађевинара Србије и поновити захтев за
боље услове рада и поштовање њихових права
Председник Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије
Душко Вуковић је изјавио Тањугу да грађевинари прослављају свој празник са просечном
платом од 34.000 динара месечно, што је за око 10.000 мање од републичког просека.
Према његовим речима, ове године упосленост грађевинара је мања за око 20 одсто у односу на
исти период лане.
Вуковић је рекао да, према последњим подацима, у Србији има око 68.000 грађевинских
радника.
"Ванредна је ситуација, нема посла нити капиталних пројеката за домаће грађевинаре",
истакао је он додајући да на то доста утиче лош привредни амбијент.
Вуковић је казао да су грађевинари и даље доста угрожени на раду и да веома мали број
послодаваца примењује прописане мере за заштиту радника. Он је рекао да се годишње
изгради мање од 10.000 станова, што пре 10 до 15 година правило месечно.
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Дан грађевинара Србије се обележава у знак сећања на тродневни штрајк грађевинских
радника Србије који је окончан 8. августа 1940. године, који је уследио је после неуспешних
преговора синдиката и послодаваца око промене колективног уговора за грађевинарство, а
посебно у делу прилагођавања износа надница порасту трошкова живота.
Синдикат је у име грађевинских радника тражио минимум правде, реда, поштовања,
побољшања услова рада и стандарда. Трагична дешавања током штрајка, завршетак преговора
око тарифног система резултирао је и договором синдиката, удружења послодаваца и државе
да се 8. август обележава као Дан грађевинара Србије.
Прихватање захтева грађевинских радника и промена колективног уговора, ипак су остали у
сенци репресије над грађевинским радницима и Ваљеву, Београду, Земуну и другим крајевима
Србије.
Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије већ годинама
на разне начине обележава 8. август и подсећа на тадашњу борбу зидара, тесара, армирача,
каменорезаца, керамичара, циглара, молера, фарбара, дрводељаца и дугих градевинских
радника предратне Србије. Укупан број привредних субјеката који послују у овој делатности је
око 11.000.
Нажалост, највећи број повреда на раду је управо у овој делатности и чини 50 одсто од укупног
броја повреда на раду у Србији, што намеће обавезу да свако у свом делу посла учини све што је
потребно да се доследно примењују мере безбедности и здравља на раду и побољшају услови
рада у грађевинарству.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике данас ће, поводом обележавања Дана
грађевинара, организовати обилазак градилишта моста Земун - Борча у Београду.
Градилиште ће посетити државни секретар у Министарству рада Драги Видојевић, директорка
Управе за безбедност и здравље на раду Вера Божић Трефалт и директор Инспектората за рад
Драгољуб Пеурача.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-klimaviji-temelji-naseg-gradjevinarstva

Све климавији темељи нашег
грађевинарства
– Стање у области српског грађевинарства и индустрије грађевинског материјала
је већ годинама ванредно, а грађевински радници су доведени до ивице амбиса –
каже у разговору за „Дневник“ поводом Дана грађевинара председник Синдиката
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грађевинара Србије Душко Вуковић. – Та делатност, а посебно грађевински радници Србије,
добили су током последње две деценије, а и данас, ударце у мери каква до сада модерној
економији и социјалној политици није позната.
Просечне зараде грађевинских радника (34.000) су у јуну ове године биле 10.000 динара ниже
од просека у Републици (44.000 нето), а бруто зарада (с порезом и доприносима на терет
радника) – 15.000 динара ниже. Од 19 рангираних делатности грађевинарство је на 16. месту по
висини зарада, дакле, међу најнижима, и требају им две месечне плате за једномесечну
потрошачку корпу.
На питање шта очекују од нове владе Србије, Душко Вуковић каже – ништа!?
– Годинама смо указивали на проблеме, а тумачили су нам да они не могу ништа и да су то
међународна и европске правила – објашњава он.
Саговорник каже да имају више предлога за будућу владу: док је у Србији незапосленост већа
од 15 одсто, да се не одобри ниједно кредитно задужење у којем услове тендера не може
испунити бар једно грађевинско предузеће или конзорцијум грађевинских предузећа. Такође
да у таквој ситуацији ниједно министарство, јавно предузеће или буyетски корисник не може
расписивати међународне тендере ни склапати уговоре са страним грађевинским предузећима.
Затим, да се хитно донесе закон о инспекцијама; да се сви уговори о раду региструју у
Инспекцији рада или локалној самоуправи; да се број прековремених сати током године
ограничи на 200 максимално, да се број сати у прерасподели смањи на 54 сата недељно, те да
се стриктно поштује и примењује Посебни колективни уговор за грађевинарство Србије. Али,
готово сви ти захтеви су постављени већ више пута.
Р. Даутовић

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=08&dd=07&nav_id=740334

ВШ: Бура због Кинеза у виноградима
ИЗВОР: Б92
Београд -- Информација да су вршачки виногради продати кинеској компанији
Гуан Нан за око 5.200.000 евра изазвала је бурне реакције синдиката и општине
Вршац.
Агенција за приватизацију одбацује оптужбе да је приватизација урађена и на штету
запослених и државе, уз кршење неких закона. Купопродајни уговор ипак још није потписан, а
док се то не догоди, приватизација није окончана.
Још једна проблематична приватизација, овога пута у центру пажње Вршачки виногради .
Претходна приватизација из 2006. године када је та државна фирма продата домаћем
конзорцијуму, раскинута је 2009, јер купци нису испунили обавезе о улагању . У синдикату
запослених у виноградима, кажу да ни овога пута приватизација није протекла по прописима.
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Сматрају да је цена од 5 и по милиона евра за имовину фирме ниска, и да је реална вредност и
до 10 пута већа, као и да су сви услови продаје прилагодјавани купци из Кине.
"Урађена је накарадна реална процена према којој хектар плодног земљишта вреди 2.000 евра
а недалеко одавде 14.000 евра. Потенцијални канидиати нису имали времена да набаве
банкарске гаранције а продата је целокупна имовина лицитацијом. А државни капитал је
требало продати на јавном тендеру или аукцијом. Такодје се крши забрана власништва
страном лицу над пољопривредним земљиштем", каже Јон Попов, из Синдиката Независност.
У скупштини општине Вршац нису против приватизације, али мисле да не треба давати
предузећа у бесцење.
"Можда је инвеститор, односно кинески инвестициони фонд, добра ствар за вршачке
винограде али је цена ниска и тога су сигуран сам свесни у Агенцији за приватизацију и у
министарству", каже Чедомир Живковић из Скупштине општине Вршац.
У агенцији за приватизацију кажу међутим, да су поштовани сви закони, да су синдикати били
упознати са свим детаљима процеса приватизације,да су могли да ставе примедбе и раније, али
да то нису учинили. Наводе и да се од домаћих понудјача нико није јавио да откупи
документацију, и учествује у лицитацији.
"У петак 26. јула 2013. године оџано је јавно надметање за куповину непокретне и покретне
имовине АД Вршачки виногради у реструктурирању из Вршца. Компанија Гуан Нан из Кине
коју засутпа предузеће Гуан Нан ДОО Београд као једини учесник на јавном надматању
прихватила је цену од 5.285.362 евра на трећем јавном надметању", пише у одговору Агенције
за приватизадцију.
Економиста Милан Ковачевић уверен је да ће купци од Вршачких винограда направити
успешну фирму и подсећа да се често у овакивим економским околностима, неки капитал
прода испод вредности,
"Када се упореде ова цена која је постигнута са ценом која је котирала на берзи и нето
вредношћу имовине те компаније, а наиме узмете у обзир да имају зграде, одредјену опрему
и залихе, али да имају и неки дуг, па кад се ово упореди, ово не искаче много од вредности која
је могла да се постигне", каже Ковачевић
Према Ковачевићу, алтернатива је могло да буде постављање нове управе у Вршачким
виноградима, која би уз помоћ државе фирму довела у бољу ситуацију, па тек онда ући у
прибатизацију, За то је потребан флексибилнији закон о приватизацији од постојећег.
Ковачевић мисли да би се изменом тог закона, постигли бољи резултати у процесу
приватизације још 180 српских предузећа.
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