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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=08&dd=07&nav_id=1024546

Mihajlovideva: Više nedete biti "sa strane"
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlovid poručila da de država podidi građevinsku operativu na noge i
obezbediti domadim firmama da rade.
IZVOR: TANJUG

Navršava se 75 godina otkada su posle dugotrajnog štrajka građevinskih radnika Srbije, sindikalna,
politička i poslodavačka rukovodstva odlučila da taj datum bude Dan građevinara Srbije. Nezadovoljni
rezultatima brojnih štrajkova, pregovorima sa poslodavcima u skoro petogodišnjem periodu,
građevinski radnici Beograda i Zemuna su 4. avgusta 1940. godine otpočeli svoj najvedi i
najorganizovaniji štrajk. U Valjevu je bilo najdramatičnije, kada su na štrajkače udarili žandari i policija
i štrajk je ugušen terorom, nasiljem i krvoprolidem. Štrajk je okončan 8. avgusta 1940. godine,
ispunjavanjem svih štrajkačkih zahteva i zaključen je kolektivni ugovor sa svim postavljenim uslovima
od strane štrajkača. Građevinski radnici su tražili minimum dostojanstva, pravde, reda, poštovanja,
poboljšanja uslova rada i standarda.
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Foto: anjug
Mihajlovideva je čestitajudi Dan građevinara najavila da de do kraja godine biti donet nov Zakon o komunalnim
delatnostima i sledede godine nov Zakon o građevinarstvu.
Građevinari su obeležili svoj praznik u kulturno-sportskom centu Rad u veseloj atmosferi uz tradicionalne
pesme i folklor, a Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala je ministarki uručio
Osmoavgustovsku nagradu za sveukupan doprinos Ministarstva razvoju te privredne grane.
"Ne želim danas da pričam o statistici u građevinarstvu koja jeste loša i tačno je da je oko 20 odsto manje
zaposlenih u građevinarstvu, da su plate ispod republičkog proseka i da je manji udeo građevinarstva u
BDP", rekla je Mihajlovideva.
Ona je kazala da građevinari i Ministarstvo samo zajedničkim naporima mogu da dovedu do boljeg stanja.
Prema podacima Sindikata, pre svetske krize u 2007. godini u građevinarstvu Srbije je bilo zaposleno 82.750
radnika, a sada 63.166 radnika. Njihova prosečna zarada je oko 40.000 dinara.
Mihajlovideva je poručila da je njen zadatak kao ministarke građevinarstva da obezbedi domadoj
građevinskoj operativi da stane na noge i dodala da je država obezbedila projekte i novac.
Ona je izrazila očekivanje da su pred građevinastvom uspešniji dani i pozvala ih da se udružuju kako bi lakše
dobijali poslove.
Mihajlovideva je kazala da je jedan od priorioteta tog ministarstva da se obezbedi takav zakonodavni okvir
da domade firme dobijaju poslove kao glavni izvođači, a ne samo kao podizvođači, odnosno da ne budu
stalno "sa strane", kao što je to bilo prethodnih godina.
"Sada moramo da se udružimo ka zajedničkom cilju", poručila je Mihajlovideva.
Predsednik Samostalnog sidndikata radnika građevinarstva i IGM Srbije Duško Vukovid je kazao da je srpsko
građevinarstvo, nekada ponos srpske privrede u svetu, u poslednjih 25 godina u stagnaciji, što je najduže do
sada.
"Nema posla za domaće građevinare ni u Srbiji ni u svetu, a to znači da nema ni para", primetio je Vuković.
On je kazao da su plate građevinara ispod proseka, da mnogi nisu mesecima primili platu i da su na rubu
egzistencije, kao i da mnogo njih nema ni overene zdravstvene knjižice.
Prema njegovim rečima, mnoga domada građevinska preduzeda, koja obuhvataju skoro 2.000 radnika, u
završnoj su fazi privatizacije, a ne naziru se njihovi kupci i potencijalni strateški partneri.
Vukovid tvrdi da su izmene Zakona o radu dovele do negativnih posledica po radnike i da sada poslodavci
imaju manje finansijske obaveze prema radnicima.
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On je kazao da više nema ni kolektivnog ugovora na granskom nivou, što je važno za suzbijanje sive
ekonomije i nelojalne konkurencije.
Osmoavgustovska nagada je dodeljena i Savezu samostalnih sindikata Srbije, građevinskim firmama Planum iz
Beograda, Jedinstvu iz Sevojna i Mladosti iz Leskovca, zatim sindikalnim organizacijama firmi Potpisje Kanjiža i
Polet iz Novog Bečeja, kao i pojedincu - sindikalcu iz SSSS Živojinu Stojiljkovidu.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=08&dd=08&nav_id=1024905

Građevinari - motror razvoja privrede
Iako statistika u građevinarstvu nije ohrabrujuda, premijer je poručio da je vlada voljna da brojke ispravi, a
resorna ministarka i sa svoje strane to poručuje.
Dan građevinara Srbije obeležava se danas, a tim povodom struci se obratio i premijer Aleksandar Vučid koji im
je poručio da de Vlada uložiti dodatne napore kako bi građevinarstvo opet postalo motor razvoja privrede,
privuklo investicije i otvorilo nova radna mesta.
Građevinskim radicima čestitke su uputili premijer Vučid i potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva,
saobradaja i infrastrukture Zorana Mihajlovid.
"Svim građevinskim radnicima upućujem najiskrenije čestitke povodom 8. avgusta, Dana građevinara Srbije. Vi
ste među onima koji su podneli najveći teret ekonomske krize", naveo je Vučid.
Iako statistika nije ohrabrujuda, premijer je poručio da je vlada voljna da brojke ispravi, a resorna ministarka i
sa svoje strane poručuje isto. Mihajlovid je izjavila da je tačno da je statistika u toj oblasti loša, ali i da smatra i
da stanje može da se popravi zajedničkim naporima građevinara i Ministarstva.
Ministarka je navela da je njen zadatak da obezbedi domadoj građevinskoj operativi da stane na noge, a
uverava da je država u tom cilju obezbedila projekte i novac.
Ona je najavila i da de do kraja godine biti donet novi zakon o komunalnim delatnostima, a sledede 2016. i novi
zakon o građevinarstvu.
Danas je situacija takva da ovaj dan, umesto oko 80.000 zaposlenih koliko ih je građevinska industrija imala pre
krize, obeležava oko 63.000 građevinskih radnika.
Ne samo da je broj zaposlenih manji, nego je od 2007. do danas i nivo plata opao na nivo ispod proseka Srbije.
Statistika pokazuje da je u prvih šest meseci ove godine prosečna plata u Srbiji iznosila 43.234 dinara, u oblasti
građevinarstva je to bilo 40.281 dinara, a u izgradnji zgrada čak 31.369 dinara.
Ilustrativan je i podatak da je građevinarstvo u 2006. učestvovalo u BDP-u Srbije sa 5,3 odsto, a 2013. taj udeo
je pao na 4,3 odsto.
Mihajlovid je, inače, Dan građevinara provela radno, obilazedi radove na Koridoru 11 gde je poručila: "Gradimo
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za budude generacije, kao što su i prethodne generacije gradile za nas".
Ona je najavila i da de Koridor 11 od Obrenovca do Preljine, u dužini od skoro 105 kilometara, biti završen do
sredine 2017. godine u punom profilu autoputa.
"Mi zaista imamo ogromnu odgovornost da izgradimo auto puteve ne samo za ove generacije, već i buduće",
rekla je Mihajlovid.
Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskih materijala Srbije, koji je u sastavu Saveza samostalnih
sindikata Srbije, proslavio je ovaj građevinski praznik još juče, kada je tredicionalnu Osmoavgustovsku nagradu
uručio i ministarki Mihajlovid za doprinos tog ministarstva razvoju građevinarstva u Srbiji.
Dan građevinara obeležava se u znak sedanja na tragične događajetokom trodnevnog štrajka građevinskih
radnika koji je okončan 8. avgusta 1940. godine - štrajk je usledio nakon neuspešnih pregovora sindikata i
poslodavaca u vezi izmena kolektivnog ugovora za delatnost građevinarstva, a posebno u delu prilagođavanja
iznosa dnevnica zbog porasta troškova života i uslova rada.
U Valjevu je bilo najdramatičnije, kada su na štrajkače udarili žandari i policija, i štrajk je ugušen terorom,
nasiljem i krvoprolidem.
Štrajk je okončan 8. avgusta 1940. godine, ispunjavanjem svih štrajkačkih zahteva i zaključen je kolektivni
ugovor sa svim postavljenim uslovima koje su tražili štrajkači.

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/podizemo-gradjevinsku-operativu-na-noge_627006.html
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/581167/Mihajlovic-Podizemo-gradjevinsku-operativu-na-noge

Podižemo građevinsku operativu na noge
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlovid poručila je danas povodom
obeležavanja Dana građevinara Srbije - 8. avgusta da de država podidi građevinsku operativu na noge, i
obezbediti domadim firmama da rade.
Mihajlovid je čestitajudi Dan građevinara, najavila da de do kraja godine biti donet novi Zakon o komunalnim
delatnostima i sledede godine novi Zakon o o građevinarstvu.stracija, Beta leksandar Stojanovid)
Građevinari su obeležili svoj praznik u kulturno-sportskom centu Rad u veseloj atmosferi uz tradicionalne
pesme i folklor, a Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala je ministarki uručio
Osmoavgustovsku nagradu za sveukupan doprinos Ministarstva razvoju te privredne grane.
"Ne želim danas da pričam o statistici u građevinarstvu koja jeste loša i tačno je da je oko 20 odsto manje
zaposlenih u građevinarstvu, da su plate ispod republičkog proseka i da je manji udeo građevinarstva u BDP",
rekla je Mihajlovid.
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Ona je kazala da građevinari i Ministarstvo samo zajedničkim naporima mogu da dovedu do boljeg stanja.
Prema podacima Sindikata, pre svetske krize u 2007. godini u građevinarstvu Srbije je bilo zaposleno 82.750
radnika, a sada 63.166 radnika. Njihova prosečna zarada je oko 40.000 dinara.
Mihajlovid je poručila je njen zadatak kao ministarke građevinarstva da obezbedi domadoj građevinskoj
operativi da stane na noge i dodala da je država obezbedila projekte i novac.
Ona je izrazila očekivanje da su pred građevinastvom uspesniji dani i pozvala ih da se udružuju kako bi lakše
dobijali poslove.
Mihajlovid je kazala da je jedan od priorioteta tog ministarstva da se obezbedi takav zakonodavni okvir da
domade firme dobijaju poslove kao glavni izvođači, a ne samo kao podizvođači, odnosno da ne budu stalno "sa
strane", kao što je to bilo prethodnih godina.
"Sada moramo da se udružimo ka zajedničkom cilju", poručila je Mihajlovid.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2001370/Firme+u+ste%C4%8Daju%2C+radnici+
bez+zdravstvene+knji%C5%BEice.html

Firme u stečaju, radnici bez zdravstvene knjižice
Više od mesec dana radnici preduzeda u restrukturiranju i firmi predviđenih za stečaj, nemaju overene
zdravstvene knjižice. U Samostalnom sindikatu procenjuju da oko 20 hiljada radnika ima uskradenu
zdravstvenu zaštitu, ali je taj broj mnogo vedi, jer su preko njih osigurani i članovi njihovih porodica.
Predrag i Milosav rade u "Zastava kamionima", firmi predviđenoj za stečaj koja im duguje 12 plata. Predrag je
srčani bolesnik i dijabetičar, a lekari ga ne primaju na pregled, jer mu knjižica nije overena.
"Ne mogu da odem na kontrolu niti da podignem lekove, ne mogu bukvalno ništa. Za sve to mi treba dosta
para, a mi pare ne primamo. Što je još gore, cela porodica je osigurana preko mene, pa sad i njih dovodim u
situaciju da su i oni neosigurani i da ne mogu da odu kod lekara", kaže Predrag Jankovid iz "Zastava kamiona".
Milosav je bio u bolnici od 9. juna do 6. jula, da bi operisao srčane zaliske, a ugrađen mu je i pejsmejker. Brine
što mu je neophodan oporavak u banji, gde dan košta oko 3.500 dinara, a osiguranja i novca nema. Šest dana u
julu nije imao zdravstveno osiguranje.
"Ved na prvoj kontroli su mi tražili overenu knjižicu i uzeli su mi potvrdu o radnom odnosu. E sada, da li de da
od mene traže novac ili od firme, ili kako de da prođe, to ved ne znam", kaže Milosav Mitrovid.
U mnogim firmama predviđenim za stečaj, taj postupak još nije pokrenut. Radnici nisu dobili socijalni program,
a nisu zvanično ni nezaposleni da bi preko službe zapošljavanja overili knjižice.
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"Oni su u jednom procesu, u jednom vakuumu jer Ministarstvo finansija nije prebacilo neki novac koji je bio
obedan Ministarstvu privrede, kako bi oni ispeglali sa PIO zdravstvenog osiguranja njihov staž za ovih nekoliko
meseci i kako bi ljudi mogli da imaju socijalnu i odgovarajudu zdravstvenu zaštitu", napominje Zoran Mihajlovid
iz Samostalnog sindikata Srbije.
Na pitanje kada de radnicima biti overene zdravstvene knjižice, u resornim ministarstvima su nam odgovorili
da, u koordinaciji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom zdravlja, Ministarstvo privrede intenzivno traži
rešenje za radnike koji nemaju overene zdravstvene knjižice.

BETA
http://www.naslovi.net/2015-08-07/beta-video/urucene-nagrade-najboljim-gradjevinarima/15789375

Uručene nagrade najboljim građevinarima
IZVOR: Beta video
BEOGRAD - Na današnjem skupu Sindikata radnika građevinara, uručene su i Osmoavgustovske nagrade
najboljim građevinskim firmama, a nagradu je primila i Zorana Mihajlovid za doprinos Ministarstva saobradaja,
građevinarstva i infrastrukture, razvoju te privredne grane. Ove godine navršava se 75 godina od kada su posle
dugotrajnog štrajka građevinskih radnika Srbije, sindikalna, politička i poslodavačka rukovodstva odlučila da 8.
avgust bude Dan građevinara Srbije. (pokrivalica)

http://www.naslovi.net/2015-08-07/beta-video/vukovic-oko-2-000-radnika-moglo-bi-ostati-bez-posla/15789374

Vukovid: Oko 2.000 radnika moglo bi ostati bez posla
IZVOR: Beta video
BEOGRAD - Predstavnici sindikata građevinara su danas kazali i da je građevinarstvo u Srbiji u jako teškom
položaju i da mnogi radnici žive na ivici siromaštva Naglašeno je i da veliki broj radnika u građevinarstvu radi
na crno, što nanosi štetu državi, a bitno je i za bezbednost radnika jer im nisu obezbeđeni minimalni uslovi i
zaštita na radu. Predsednik Samostalnog sindikata radnika u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala
Duško Vukovid izrazio je zabrinutost jer veliki broj preduzeda u građevinarstvu još uvek nema strateškog
partnera i što se može desiti da oko 2.000 radnika ostane, bez, posla, staža i zdravstvenog osiguranja. (CH 1)
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http://www.naslovi.net/2015-08-07/beta-video/vukovic-izmene-zakona-o-radu-neopovoljnije-zagradjevinare/15789373

Vukovid: Izmene Zakona o radu neopovoljnije za građevinare
IZVOR: Beta video
BEOGRAD - Predsednik Samostalnog sindikata radnika u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala
Duško Vukovid rekao je da je praksa pokazala da izmene Zakona o radu za radnike u građevinarstvu
nepovoljnije, posebno što je nestao institut kolektivnih ugovora na granskom nivou. (CH 2)
http://www.naslovi.net/2015-08-07/beta-video/mihajlovic-moj-cilj-je-da-stavimo-domacu-gradjevinsku-operativu-nanoge/15789665

Mihajlovid : Moj cilj je da stavimo domadu građevinsku operativu na noge
IZVOR: Beta video
BEOGRAD - Ministarka saobradaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlovid izjavila je danas da je cilj
Vlade Srbije i resornog ministarstva, da omogudi da domada građevinska operativa stane na noge i da domade
građevinske firme mogu da rade. Ona je na svečanoj sednici Sindikata radnika građevinarstva i industrije
građevinskog materijala Srbije, povodom 8. avgusta Dana građevinara, kazala da se više ne sme dozvoliti da
domade građevinske firme budu podizvođači u građevinskim poslovima, kao što je bio slučaj u prošlosti. (CH 4)

http://www.naslovi.net/2015-08-07/beta/mihajlovic-cilj-je-da-domace-gradjevinske-firme-rade/15790495

Mihajlovid: Cilj je da domade građevinske firme rade
IZVOR: Beta
Ministarka saobradaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlovid izjavila je danas da je cilj Vlade Srbije i
resornog ministarstva, da omogudi da domada građevinska operativa stane na noge i da domade građevinske
firme mogu da rade.
Ona je na svečanoj sednici Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije,
povodom 8. avgusta Dana građevinara, kazala da se više ne sme dozvoliti da domade građevinske firme budu
podizvođači u građevinskim poslovima, kao što je bio slučaj u prošlosti.
Mihajlovideva je naglasila da samo zajedničkim radom ministarstva i građevinara može da se poboljša stanje u
građevinarstvu Srbije koje je kako je dodala, prema statističkim podacima loše, jer je broj zaposlenih u tom
sektoru smanjena za 20 odsto, a i plate su ispod republičkog proseka.
Prema njenim rečima i udeo građevinarstva u bruto domadem proizvodu (BDP) je mali i to bi trebalo
poboljšati.
Ona je najavila i da de do kraja godine biti donet novi zakon o komunalnim delatnostima, a sledede godine i
novi zakon o građevinarstvu.
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"Svi koji budu nastavili posao treba da se bave domadom građevinskom operativom. Mi, obedavam, nijednu
stvar iz oblasti građevinarstva nedemo raditi sami i bez dogovora i konsultacija sa građevinarima. Država je
obezbedila novac, a ako treba obezbedide i projekte i prostor da se radi, i sada prosto treba da se udružimo i
idemo ka zajedničkom cilju", kazala je Mihajlovideva.
Predstavnici sindikata građevinara su danas kazali i da je građevinarstvo u Srbiji u jako teškom položaju i da
mnogi radnici žive na ivici siromaštva.
Naglašeno je i da veliki broj radnika u građevinarstvu radi na crno, što nanosi štetu državi, a bitno je i za
bezbednost radnika jer im nisu obezbeđeni minimalni uslovi i zaštita na radu.
Prema podacima Sindikata građevinarstva, broj zaposlenih u građevinskoj industriji Srbije od početka
ekonomske krize manji je za skoro 20.000 radnika, a njihova prosečna zarada je oko 40.000 dinara.
Učede te industirije u ukupnom BDP-u Srbije je palo za oko jedan odsto.
Na današnjem skupu Sindikata radnika građevinara, uručene su i Osmoavgustovske nagrade najboljim
građevinskim firmama, a nagradu je primila i Zorana Mihajlovid za doprinos Ministarstva saobradaja,
građevinarstva i infrastrukture, razvoju te privredne grane.
Ove godine navršava se 75 godina od kada su posle dugotrajnog štrajka građevinskih radnika Srbije, sindikalna,
politička i poslodavačka rukovodstva odlučila da 8. avgust bude Dan građevinara Srbije.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:561517-Vucic-gradjevinarima-Bicete-opet-motorrazvoja-privrede
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/581424/Vucic-gradjevinarima-Bicete-opet-motor-razvoja-privrede

Vučid građevinarima: Bidete opet motor razvoja privrede
IZVOR: TANJUG
Dan građevinara Srbije obeležava se danas, a tim povodom struci se obratio i premijer, koji im je poručio da
de Vlada uložiti dodatne napore kako bi građevinarstvo opet postalo motor razvoja privrede
BEOGRAD - Dan građevinara Srbije obeležava se danas, a tim povodom struci se obratio i premijer Aleksandar
Vučid, koji im je poručio da de Vlada uložiti dodatne napore kako bi građevinarstvo opet postalo motor razvoja
privrede, privuklo investicije i otvorilo nova radna mesta.
Građevinskim radicima čestitke su uputili premijer Vučid i potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva,
saobradaja i infrastrukture Zorana Mihajlovid.
"Svim građevinskim radnicima upudujem najiskrenije čestitke povodom 8. avgusta, Dana građevinara Srbije. Vi
ste među onima koji su podneli najvedi teret ekonomske krize", naveo je Vučid.
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Iako statistika nije ohrabrujuda, premijer je poručio da je vlada voljna da brojke ispravi, a resorna ministarka i
sa svoje strane poručuje isto.
Mihajlovid je izjavila da je tačno da je statistika u toj oblasti loša, ali i da smatra i da stanje može da se popravi
zajedničkim naporima građevinara i Ministarstva.
Ministarka je navela da je njen zadatak da obezbedi domadoj građevinskoj operativi da stane na noge, a
uverava da je država u tom cilju obezbedila projekte i novac.
Ona je najavila i da de do kraja godine biti donet novi zakon o komunalnim delatnostima, a sledede 2016. i novi
zakon o građevinarstvu.
Danas je situacija takva da ovaj dan, umesto oko 80.000 zaposlenih koliko ih je građevinska industrija imala pre
krize, obeležava oko 63.000 građevinskih radnika.
Ne samo da je broj zaposlenih manji, nego je od 2007. do danas i nivo plata opao na nivo ispod proseka Srbije.
Statistika pokazuje da je u prvih šest meseci ove godine prosečna plata u Srbiji iznosila 43.234 dinara, u oblasti
građevinarstva je to bilo 40.281 dinara, a u izgradnji zgrada čak 31.369 dinara.
Ilustrativan je i podatak da je građevinarstvo u 2006. učestvovalo u BDP-u Srbije sa 5,3 odsto, a 2013. taj udeo
je pao na 4,3 odsto.
Mihajlovid je, inače, Dan građevinara provela radno, obilazedi radove na Koridoru 11 gde je poručila: "Gradimo
za budude generacije, kao što su i prethodne generacije gradile za nas".
Ona je najavila i da de Koridor 11 od Obrenovca do Preljine, u dužini od skoro 105 kilometara, biti završen do
sredine 2017. godine u punom profilu autoputa.
"Mi zaista imamo ogromnu odgovornost da izgradimo auto puteve ne samo za ove generacije, ved i budude",
rekla je Mihajlovid.
Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskih materijala Srbije, koji je u sastavu Saveza samostalnih
sindikata Srbije, proslavio je ovaj građevinski praznik još juče, kada je tredicionalnu Osmoavgustovsku nagradu
uručio i ministarki Mihajlovid za doprinos tog ministarstva razvoju građevinarstva u Srbiji.
Dan građevinara obeležava se u znak sedanja na tragične događaje tokom trodnevnog štrajka građevinskih
radnika koji je okončan 8. avgusta 1940. godine - štrajk je usledio nakon neuspešnih pregovora sindikata i
poslodavaca u vezi izmena kolektivnog ugovora za delatnost građevinarstva, a posebno u delu prilagođavanja
iznosa dnevnica zbog porasta troškova života i uslova rada.
U Valjevu je bilo najdramatičnije, kada su na štrajkače udarili žandari i policija, i štrajk je ugušen terorom,
nasiljem i krvoprolidem.
Štrajk je okončan 8. avgusta 1940. godine, ispunjavanjem svih štrajkačkih zahteva i zaključen je kolektivni
ugovor sa svim postavljenim uslovima koje su tražili štrajkači.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/581355/Smanjen-broj-povreda-na-radu-ove-godine-cetiri-sa-smrtnim-ishodom

Smanjen broj povreda na radu, ove godine četiri sa smrtnim ishodom
IZVOR: TANJUG
Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obišli su danas, na Dan građevinara,
gradilište "Central garden" u Beogradu, a tom prilikom saopšteno je da se poslednjih godina smanjio broj
povreda na radu, a da je ove godine bilo četiri smrtne povrede u građevinarstvu.
Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božid-Trefalt rekla je da se godišnje dogodi oko 1.000
teških povreda na radu, a da je polovina u građevinarstvu.
- Za poslednje tri-četiri godine broj povreda se smanjuje. Ako posmatramo period od 2010. godine, od 15
smrtnih povreda došli smo na sedam. Ove godine imamo samo četiri smrtne povrede u građevinarstvu - rekla
je Trefalt.
Dodala je da oprema i sredstva za rad nisu više ključni razlog povreda zaposlenih, da je sada reč uglavnom o
padovima sa visine, ali da je razlog tome i nepoštovanje organizacije rada i smanjena koncentracije zaposlenih.
- Sredstva i oprema lične zaštite se moraju nositi i pod visokim temperaturama, a mora se poštovati i dosledna
procedura rada - rekla je direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
Kada je reč o gradilištu koje su predstavnici Ministarstva posetili, Trefalt je kontatovala da su tu primenjene
sve zakonske mere bezbednosti na radu i da je ono primer dobre prakse.
To je konstatovao i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan
Popovid, koji je rekao da je sprovođenje mera bezbednosti na radu cilj koje Ministarstvo želi da postigne na
svim gradilištima u Srbiji, kako bi se sprečio gubitak ljudskih života.
- Ministarstvo je u zadnjih godinu dana pojačalo inspekcijiski nadzor u tom smislu i nadamo se da je i to jedan
od razloga smanjenja povreda i gubitka ljudskih života na radu - rekao je Popovid.
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Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanackovid kaže da to udruženje podržava mere zaštite na radu
i da se, koliko može, trudi da doprinese poboljšanju uslova u kojima građevinci rade.
Duško Vukovid iz Sindikata građevinskih radnika Srbije ukazao je da se na gradilištu "Garden centra" poštuju
sve zakonske obaveze, ali je naveo da postoje poslodavci koji ne poštuju minimum mera bezbednosti i zdravlja
na radu, te da ima puno građevinaca koji su neprijavljeni i rade na crno.
Veliki broj građevinaca je, kako je dodao, pod teretom nedostatka posla i neredovnih i malih zarada.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/581324/Ministarka-gradjevinarstva-cestitala-Dan-gradjevinara

Ministarka građevinarstva čestitala Dan građevinara
IZVOR: Beta
Ministarka građevinarstva, saobradaja i infrastrukture Zorana Mihajlovid poručila je danas čestitajudi Dan
građevinara da je Srbija na dobrom putu da digne građevinarstvo na noge.
Kako se navodi u saopštenju, na to ukazuje pokretanje projekata koji su godinama stajali, jer se u Srbiji gradi
deset puta više nego pre nekoliko godina.
"Pre 75 godina građevinari su se za prava borili na ulicama, u štrajkovima koji su gušeni u krvi, tražedi
minimum dostojanstva, pravde i reda. Ni poslednjih decenija građevinskoj industriji nije lako. Broj zaposlenih
se smanjio za 20 odsto u odnosu na period pre ekonomske krize, udeo građevinarstva u BDP je ispod pet
odsto, a primanja su niža od republičkog proseka", navodi se u saopštenju Ministarstva građevinarstva.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/581299/Zasto-zaposleni-u-javnoj-upravi-MASOVNO-zele-u-penziju

Zašto zaposleni u javnoj upravi MASOVNO žele u penziju
AUTORKA: Gordana Bulatovid
Zaposleni u javnoj upravi sve masovnije traže način da se penzionišu do kraja godine, saznaje „Blic“.
Anketiranje zaposlenih koje je u toku u svim delovima javne uprave - od prosvete i zdravstva do opštinskih
data, a koje za cilj ima sagledavanje tačnog broja onih koji su spremni da sporazumno, uz otpremninu, odu sa
dosadašnjih radnih mesta pokazuje mnogo vede interesovanje ljudi za penzionisanje.
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- Zakon koji je Skupština usvojila poslednjeg dana jula, a čije stupanje na snagu je svojim potpisom juče
potvrdio i predsednik Republike Tomislav Nikolid, predviđa mogudnost prestanka radnog odnosa zbog
ispunjenja uslova za starosnu penziju ili zato što za poslovima na koje je konkretni radnik raspoređen više ne
postoji potreba - kažu za „Blic“ u Vladi Srbije.
Inače, Vlada je na sednici u četvrtak konstatovala da sve vedi broj zaposlenih pokazuje interesovanje za
odlazak u penziju. Najvedi broj njih je u prosveti, a zatim i u zdravstvu. - Zaključeno je da treba podržati svakog
ko ima mogudnost da ode u penziju ako se trenutno nalazi na radnom mestu koje de biti ugašeno. Oni koji rade
na mestima koja nede biti ugašena, koja su važna za taj sistem nede dobiti podršku da odu u penziju, uz
otpremninu - otkriva izvor „Blica“ iz Nemanjine.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/581055/Cekajuci-povisicu-NASTAVNICI-Daj-sta-das-CINOVNICI-Daj-i-nama

Čekajudi povišicu: NASTAVNICI: Daj šta daš. ČINOVNICI: Daj i nama!
AUTOR: B. Anđelid
Zaposleni i penzioneri kojima su prošle godine umanjene plate i penzije uglavnom nisu zadovoljni najavom da
de im biti vraden samo deo primanja.
Svi oni očekuju da im se plate i penzije vrate na prvobitni nivo. U podeli novca najbolje de prodi prosvetari.
Njima de, kako je “Blic” juče objavio, u novembru biti vradeno šest odsto zarade. Za toliko de biti uvedane i
plate onih koji nisu imali nikakva umanjenja.
- Dobro je bilo kakvo povedanje! Očekivao sam da to bude pet do šest odsto. Ipak, još treba sačekati da to
odobri i MMF. Nadam se da de biti prihvadeno - kaže za “Blic” predsednik Samostalnog sindikata prosvetnih
radnika Branislav Pavlovid.
Njemu je, međutim, važnije da se prosvetarima isplati jednokratna pomod koju je premijer Aleksandar Vučid
obedao.
- Obedano je da de prosvetarima biti ispladena ta pomod u visini jedne prosečne plate, ali se na nju izgleda
zaboravilo. Zato smo Vučidu poslali dopis, da ga podsetimo - kaže Pavlovid.
Zdravstvenim i socijalnim radnicima bide vradeno pet odsto. Predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i
socijalnoj zaštiti Zoran Savid za “Blic” kaže da to ni izbliza nije dovoljno.
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Povedanje primanja
Prosveta 6%
Zdravstvo i soc. zaštita 5%
Vojska i policija 4%
Penzioneri 2%
Poslanici, ministri,
državna uprava 0%
- Trebalo bi da povedaju plate za 11,1 odsto, a oni su najavili da demo na taj nivo dodi tek 2017. Do tada, kada
pogledamo realne troškove, imademo smanjenje od 15 do 20 odsto - objašnjava Savid.
Planom Vlade posebno su nezadovoljni zaposleni u državnoj upravi.
- Svi radnici bi trebalo da budu jednaki. Nismo dobili nikakvo obrazloženje zašto smo izostavljeni, ali demo
tražiti od Vlade da se vradanje dela zarada odnosi na sve - kaže za “Blic” Njegoš Potežica, predsednik Sindikata
zaposlenih u upravi.
Ljuti su i penzioneri, koji smatraju da država nije ni smela da im smanji penzije.
- To je zadiranje u ustavna prava penzionera. Smanjili su penzije 10 do 15 odsto i sada vradaju 300 dinara. Pa to
je stvarno smešno i sramotno - kaže za naš list potpredsednik Udruženja sindikata penzionera Miloš
Grabundžija.

Nikolić: Obezbeđeni stalni prihodi
Ekonomista Goran Nikolid procenjuje da de povedanje dela plata i penzija, koje de se kretati od dva do
šest odsto, državu godišnje dodatno koštati oko 22 milijarde dinara, odnosno oko 0,6 odsto BDP-a.
- To nije iznos koji može značajno da utiče na fiskalnu konsolidaciju, jer treba računati da de sledede
godine država imati dva stalna prihoda, a to su akciza na struju i taksa za RTS. Ti prihodi de
neutralizovati efekat povedanja zarada i penzija - kaže Nikolid.
Fiskalni savet se o ovim procentima nije izjašnjavao. Sve što su imali, kažu, rekli su u svom poslednjem
izveštaju. U njemu su ocenili da je odluka o vradanju dela primanja preuranjena i da treba nastaviti sa
merama štednje.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ohrabrujuce_ali_jos_uvek_veoma_skromno.4.html?news_id=306096

Industrijska proizvodnja u prvih pet meseci ove godine porasla za dva odsto

Ohrabrujude, ali još uvek veoma skromno
* Sadašnji rast koji beleži statistika velikim delom je posledica saniranih postrojenja u EPS-u koji je nakon
prošlogodišnjih poplava obnovio proizvodnju * Savid: Ako Fijat i Železara ispune očekivanja, možemo očekivati
da industrijska proizvodnja u Srbiji dodatno poraste za 1,5 do dva odsto
AUTOR: G. VLAOVIĆ
Rast industrijske proizvodnje u Srbiji u prvih pet meseci ove godine, u iznosu od dva odsto, predstavlja veoma
skroman rezultat, ne treba da izaziva euforiju i nikako ne znači da privreda Srbije izlazi na "zelenu granu" - kaže
za Danas Ljubodrag Savid, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Naš

sagovornik dodaje da bez obzira na to, takav rezultat predstavlja određeni pomak.
- Svaki rast industrijske proizvodnje je dobar. Bolje je da dolazi do njenog rasta, bilo kakav da je, nego da
proizvodnja pada. Sa druge strane pak, treba da nam bude jasno da nije reč o rezultatima vrednim slavlja. To
možemo ilustrovati podatkom da trenutni nivo industrijske proizvodnje u Srbiji iznosi tek 40 odsto od onog iz
1990. godine. Kada bi svake godine industrijska proizvodnja u našoj zemlji rasla za dva odsto, u šta čisto
sumnjam, trebalo bi nam čitavih 40 godina da dostignemo nivo koji smo imali te godine. Taj podatak najbolje
pokazuje koliko smo daleko od realnog industrijskog rasta koji bi unapredio privredu i podigao standard - ističe
Savid.
On dodaje da osnovni razlog za povedanje industrijske proizvodnje predstavlja veda proizvodnja
električne
energije.
- Nakon što je Elektroprivreda Srbije uspela da oporavi svoja proizvodna postrojenja posle katastrofalnih
majskih poplava iz 2014. godine, povedana je i proizvodnja struje i uglja što se naravno odrazilo i na skok
industrijske proizvodnje. Došlo je i do nekih stranih investicija koje su pospešile industrijsku proizvodnju, ali
prioritetan
razlog
rasta
je
veda
proizvodnja
struje
i
uglja
objašnjava
Savid.
On ističe da u slučaju da Fijat ostvari veliku proizvodnju koju je imao 2013. kada je "punio" tržište novim
modelom proizvedenim u Kragujevcu, i kada se upali druga visoka ped u Železari Smederevo, možemo
očekivati da industrijska proizvodnja u Srbiji dodatno poraste za 1,5 do dva odsto.
- Ipak, moramo da zaključimo da je naša industrija još uvek slaba u odnosu na period od pre dve i po
decenije. Naime, u to vreme je svaki srpski grad sa do 30.000 stanovnika imao bar jednu fabriku u kojoj je bilo
zaposleno do 3.000 ljudi. Sada se takvi slučajevi mogu izbrojati na prste - navodi Savid.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u Srbiji u maju ove godine
bila je veda za 17,7 odsto nego u istom mesecu prošle godine, a u odnosu na prošlogodišnji prosek bila je veda
za 9,8 odsto. U maju je proizvodnja u sektoru snabdevanje strujom, gasom, parom i klimatizacija bila veda za
48,8 odsto nego u istom periodu prošle godine, u sektoru rudarstvo bila je za 23,9 odsto veda, dok je u
prerađivačkoj industriji rast bio 11 odsto.
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Industrija u brojkama
Obim industrijske proizvodnje je u maju ove godine, u poređenju sa istim mesecom 2014, imao rast u
21 oblasti, koje u strukturi industrijske proizvodnje učestvuju sa 89 odsto, dok je pad zabeležen u osam oblasti
čije je učešde u industriji 11 odsto. Najvedi uticaj na rast industrijske proizvodnje u maju 2015. godine, u
odnosu na isti mesec prošle godine, imale su proizvodnja struje, eksploatacija uglja, proizvodnja mašina,
opreme i osnovnih metala, kao i proizvodnja pida.
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A podrška za izbor zaposlenih da odu u penziju je otpremnina, koja je drugačije formulisana za osobe kojima
ostaju još dve godine do penzije ili idu u penziju direktno. Prema nedavno usvojenom Zakonu o maksimalnom
broju zaposlenih u javnoj upravi, oni kojima se ukida radno mesto a koji imaju više od dve godine do penzije
dobijaju tredinu zarade ispladene u poslednja tri meseca uvedane za 30 odsto za svaku godinu rada u javnom
sektoru, s tim da ukupna naknada ne može biti veda od 8.000 evra. S druge strane, oni koji odlaze iz javne
uprave a imaju manje od dve godine do ispunjavanja uslova za penziju dobijaju šest prosečnih republičkih
zarada. Onaj ko ispunjava uslove za prevremenu starosnu penziju dobija otpremninu od četiri prosečne
zarade.
Prema prošle godine usvojenim izmenama Zakona o PIO, muškarci koji sada imaju 60 godina i 40 godina staža
mogu da odu u prevremenu penziju. Ona de im, međutim, biti trajno umanjena za 20 odsto. Ukoliko žele da
prime penziju koja nije umanjena, u starosnu penziju mogu da odu tek za pet godina (2020), kada de imati 45
godina staža. Žene istog godišta (1955) takođe mogu da se prijave za prevremenu penziju, ali samo ukoliko su
ostvarile 40 godina staža. Ukoliko ima manje staža, a radno mesto na kome je bude zatvoreno, imade
mogudnost odlaska uz otpremninu, u neku firmu ili na biro.

OTPUŠTANJA OD OKTOBRA
Prema saznanjima „Blica“, sam proces otpuštanja ne očekuje se pre oktobra.
- Zakon je dao mogudnost da sve institucije u okviru javnog sektora imaju 60
dana od dana donošenja zakona da prime svoja akta koja se odnose na
racionalizaciju. Tek nakon toga idi de se sa spiskovima ljudi koji de, uz
otpremninu, otidi iz javne uprave - tvrdi izvor „Blica“ iz Nemanjine 11

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tek-2026-godine-bice-zaposlenih-kao-2008

Тек 2026. гпдине биће заппслених кап 2008.
АУТОР: Љ. Малещевић
Екпнпмиста Мирпслав Здравкпвић израчунап је да ће у Србији брпј заппслених тек у марту 2026.
гпдине превазићи брпј пних кпји су имали раднп местп 2008. гпдине.
17

Наиме, пн је, кпристећи званишне ппдатке Републишкпг завпда за статистику, навеп да је крајем марта
пве гпдине у Србији билп заппсленп 1.716.077 лица, щтп је 11.145 вище негп на крају септембра прпщле
гпдине, а 25.638 вище негп на крају марта 2014. гпдине. Дневнп је брпј заппслених ппвећан за 70 лица
пд марта прпщле дп марта пве гпдине.
Међутим, дпдаје Здравкпвић, брпј заппслених у Србији нижи је 8.994 лица у пднпсу на март 2013, а шак
276.827 у пднпсу на септембар 2008. гпдине.
Тим темппм ппправка у брпју заппслених, Србија би мпгла пшекивати да се у марту 2026. гпдине
„претекне” брпј пних кпји су имали радна места 2008. гпдине. Дакакп, тп би се мпглп и прпменити
укпликп би се темпп заппщљаваоа драстишнп ппвећап, пднпснп укпликп би инвеститпри маспвнп
ппшели да птварају радна места па самим тим и убрзанп смаоују армију незаппслених.
Највећи ппраст брпја заппслених у ппсматранпј гпдини имала је прерађивашка индустрија – 5.279,
услуге смещтаја и исхране – 3.821, пбразпваое – 3.237 и струшне и наушне делатнпсти – 2.716 лица. Раст
брпја заппслених пп кафанама и рестпранима, а и у хптелскпм смещтају, пп Здравкпвићевпј пцени,
упућује на закљушак да је тп ппследица ппјашанпг рада инспекције у бпрби прптив сиве екпнпмије.
Предузетнишки сектпр дпдатнп је смаоен за 3.205 заппслених, пднпснп с 372.514 на 369.309.
Инаше, у јулу пве гпдине регистрпванп је 739.073 пспба на евиденцији НСЗ, а према ппдацима
Републишкпг завпда за статистику, брпј незаппслених маои је за 6.937 или за 0,93 пдстп негп у јуну.
Према гпдинама старпсти, ушещће младих дп 30 гпдина у регистрпванпј незаппсленпсти је 25,2 пдстп,
лица старијих пд 50 гпдина је 27,1 пдстп, дпк је ушещће пних пд 30 дп 49 гпдина 47,7 пдстп, ппказали су
ппдаци Анкете п раднпј снази за први квартал пве гпдине.
Тпкпм јула 2015. гпдине са евиденције Наципналне службе за заппщљаваое заппслилп се укупнп 21.592
лица. Штп се тише заппщљаваоа, ушещће младих дп 30 гпдина је 39,8 пдстп (8.586 лица), а старијих пд
50 гпдина 14,5 пдстп (3.121 лице). Највеће ушещће у заппщљаваоу са евиденције НСЗ забележенп је кпд
лица шији је бправак на евиденцији бип краћи пд щест месеци (39,9 пдстп), затим кпд лица кпја су на
евиденцији бправила дуже пд две гпдине (26 пдстп), дпк је ушещће лица кпја су на евиденцији била пд
6-12 месеци и пд 12-24 месеца 18,7 пдстп, пднпснп 15,4 пдстп респективнп.
Од ппштине дп ппштине
Акп се ппсматрају ппщтине, у 95 је дпщлп дп раста брпја заппслених пд 31.539, а у 66 лпкалних
сампуправа бележи се оегпв пад пд 20.394 радника. Највећи пад у брпју заппслених имали су Ваљевп –
2.832, затим шетири бепградске ппщтине, па Нпви Сад – 1.017, затим Иваоица – 764, Паншевп – 747 и
Ужице – 669.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Svetska-banka-moguce-povecanje-plata-i-penzija.sr.html

Светска банка: мпгуће ппвећаое плата и пензија
АУТОРКА: Аница Телескпвић
Влада ће мпрати да дпстави предлпг мера кпје ће надпкнадити тај трпщак, каже главни екпнпмиста те
институције Лазар Шестпвић
Ппвећаое пензија и плата заппсленима у јавнпм сектпру је мпгуће, али држава мпра да нађе нашин где
мпже дпдатнп да ущтеди средства, каже за „Пплитику” Лазар Шестпвић, главни екпнпмиста Светске
банке. Када је прпщле гпдине Влада Србије ущла у прпграм са Међунарпдним мпнетарним фпндпм,
смаоеое лишних примаоа грађана и пензипнера билп је питаое ургентнпсти, сматра Шестпвић.
– У међувремену је дефицит у бучету знатнп маои у пднпсу на план, ствпрен је бучетски прпстпр да се
разгпвара п ппвећаоу. Та тема ће бити птвпрена приликпм следеће ппсете мисије кпја у Србију дплази
крајем августа. Влада ће, међутим, мпрати да дпстави предлпг мера кпје ће мпћи да кпмпензују тај
трпщак, кпји би настап евентуалним ппвећаоем плата и пензија – закљушује Шестпвић.
Управп један такав предлпг мера за дпдатнп смаоеое дефицита дали су експерти Светске банке у
најнпвијем извещтају п српским јавним финансијама. Какп се пцеоује, маоак у бучету мпже да се
смаои 1,2 дп 1,7 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда, тј. свега щтп грађани и привреда ствпре за гпдину
дана.
Мере кпје експерти пве међунарпдне финансијске институције преппрушују креатприма фискалне
пплитике не предвиђају пщтре кпрекције и бплне резпве. Унапређеоем ппреске администрације и
бпљим пбухватпм сиве екпнпмије, прихпди мпгу да се ппвећају за пкп 100 милипна евра, щтп је пкп
0,25 пдстп БДП-а. Такпђе, на државну ппмпћ привреди, укљушујући ту и ппљппривреду, пдлази пкп щест
пдстп БДП-а, щтп је гптпвп идентишнп издацима за пбразпваое. Када би се неке пд тих субвенција
укинуле, дефицит би мпгап да буде маои 0,2 пдстп. Велики трпщак, из угла јавнпг дуга представљају и
активиране државне гаранције, кпје су према ппследоим ппдацима Министарства финансија веће пд
200 милијарди динара. Када би држава успела са јавним предузећима да прпнађе нашин да на себе
преузму враћаое бар пплпвине зајмпва, јавни дуг би се смаоип за нещтп маое пд 100 милипна евра,
уппзправају из Светске банке. Неке ущтеде мпгуће је направити и у здравству и пбразпваоу. Такп се у
извещтају навпди у укупнпм брпју заппслених у здравству немедицинскп пспбље шини 25 дп 30 пдстп,
щтп је двпструкп вище пд еврппскпг прпсека. Ппстепеним свпђеоем брпја немедицинскпг пспбља на
еврппски нивп у рпку пд некпликп гпдина, дефицит би мпгап да се смаои за 0,2 пдстп БДП-а.
Шестпвић наппмиое да струшоаци Светске банке уппщте нису рашунали јпщ неке бучетске прихпде,
кпји би у знатнпј мери ппправили „крвну слику” јавних финансија.
– Такп се на пример, према прпцени Ппреске управе запстали ппрески дуг, кпји је мпгуће наплатити,
прпцеоује на шак две милијарде евра, а тп шини шак щест пдстп БДП-а – каже Лазар Крстић, главни
екпнпмиста Светске банке и дпдаје да му није јаснп защтп се пдлаже наплата тих пбавеза.
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Када је Србија прпщле гпдине ущла у прпграм са Међунарпдним мпнетарним фпндпм, минус у каси је
изнпсип 6,6 пдстп, дпк ће према прпценама из Владе Србије на крају пве гпдине дефицит бити маои пд
три пдстп БДП-а. Фискални савет, с друге стране, пшекује да маоак у каси буде нещтп већи пд три пдстп.
Прпграм са ММФ-пм предвиђа да се маоак у каси на три пдстп сведе дп 2018. гпдине, да би јавни дуг
тада дпстигап 80 пдстп БДП-а и накпн тпга ппшеп да се смаоује. Мерама Светске банке мпгуће је нещтп
раније запкренути тренд раста јавнпг дуга. Укпликп би држава применила рещеоа кпја предлажу
експерти пве међунарпдне финансијске институције, укупна државна дугпваоа би свпј максимум
дпстигла следеће гпдине (79 пдстп), да би се оихпв удеп у БДП-у дп 2020. гпдине смаоип на 71 пдстп.

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/prodajom_slika_do_novca_za_lekove_.73.html?news_id=306048

Nekadašnji sindikalni lider danas se slikanjem bori sa multiple sklerozom i miastenie gravis

Prodajom slika do novca za lekove
AUTOR: J. B. K.
Bor - Čak i da im sindikalne aktivnosti i borba za prava radnika nisu bili u žiži interesovanja, gotovo da je
sigurno da nema Boranina koji nije čuo za Dragišu Trujkida Pafa, sindikalnog lidera u gradu bakra.
Godinama je Paf kao predsednik Opštinskog veda Saveza samostalnih sindikata učestvovao u borbi za
poboljšanje socijalnog statusa svih Borana, čak i štrajkovao glađu uprkos bolesti koja ga je lomila. Dragiša
Trujkid godinama je vodio borbu na dva fronta: sindikalnom, ali i sa dvema bolestima - multiple sklerozom i
miastenie gravis, zbog kojih je pre dve godine otišao u penziju. Danas, prikovan za invalidska kolica, Paf vreme
provodi uz štafelaj i platno.
- Pejzaži su nastali u ličnom dodiru i iskustvu sa prirodom istočne Srbije. Sve impresije su deo doživljenog
trenutka koji pruža okolina koja nas okružuje, Stol, Rtanj, Brestovačka banja i Dunav, kao centralno mesto,
odnosno Donji Milanovac, u kome sam rođen i proveo najlepše trenutke detinjstva - priča Trujkid.
Dragiša Trujkid, nekada član omladinske reprezentacije Jugoslavije u fudbalu, slikanjem se inače bavi preko
trideset godina. Četkicom je baratao za svoju dušu i ljudima je malo poznat njegov talenat. Svoje radove je
uglavnom poklanjao, ali je sada praktično primoran da ih proda, jer je to način da obezbedi novac potreban za
nabavku lekova neophodnih za ublažavanje bolova, bududi da medikamenti koji su mu potrebni nisu na listi
koje pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje. Prodaja slika nastalih u ranijem periodu, ali i dela
odslikana od 2013. godine kada je penzionisan kao radnik Rudarsko-topioničarskog basena Bor, Pafu je ostala
kao jedini izlaz kako bi nastavio terapiju i koliko-toliko normalno funkcionisao. Stoga je u pripremi izložba slika,
treda samostalna, a prva u Boru, na kojoj de biti zastupljeni pejzaži, mrtve prirode i portreti, mahom rađeni
tehnikom ulje na platnu. Izložba slika Dragiše Trujkida Pafa bide otvorena u Muzeju rudarstva i metalurgije u
Boru, 20. avgusta u 19 sati.
20

21

