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Ново доба за српске раднике у Русији 
Аутор:Е. Дн. 
 
Министарства рада Русије и Србије привела су крају рад на споразуму о пензионом и 
социјалном осигурању, који ће помоћи радницима који су радили и раде у Русији. Све ће бити 
усаглашено и завршено за два до три месеца, саопштено је након састанка министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александра Вулина с руским колегом Максимом 
Топилином. 
Министар, који борави у Москви, нагласио је да се тај споразум односи и на оне који ће тек 
радити у тој земљи, као и на држављане Руске Федерације који су својим радом стекли било 
какав пензиони основ на територији Србије. 
– Споразум је веома важан за Србију, који говори и колико су наши односи добри и колико сви 
заједно водимо рачуна о свим људима који су наши држављани и који раде у Руској Федерацији 
или Србији – рекао је Вулин. 
Министар је додао да је с руским колегао разговарао и о још једном важном споразуму – о 
привременом запошљавању и како га убрзати и што пре доћи до њега, и рекао да је то такође 
веома значајан споразум. 
– Тај споразум био би од великог значаја, посебно за Србију, јер би омогућио да наши радници 
много брже, јефтиније, ефикасније добијају одговарајуће радне дозволе, и то би сигурно 
олакшало нашим предузећима да запошљавају већи број Срба када раде на простору РФ – 
подвукао је министар. 
Он је казао да су односи између влада Србије и Русије на високом нивоу и да је његова посета 
Москви само још један од доказа да се односи двеју земаља развијају у изузетно добром правцу. 
Министар рада и социјалне заштите Руске Федерације Максим Анатољевич Топилин истакао је 
да међу потписницима нема никаквих спорних питања, да је све готово већ решено те да 
постоје неке мање ствари, али да би т се о могло завршитии кроз два или три месеца. 
Састанку двојице министара присуствовао је и амбасадор Србије у Руској Федерацији Славенко 
Терзић. 
 
 

Један ормарић за 20 запослених 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Према одредбама Правилника о начину пружања помоћи на радном месту, који је већ ступио 
на снагу, а донет је на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, сви послодавци у Србији 
морају одмах да набаве ормарић за прву помоћ, а у наредне две године и да оспособе раднике 
за пружање прве помоћи. На овај начин повећава се безбедност на раду и настоји да се смањи 
број тешких повреда која настају у фирмама које су удаљене од медицинских установа и у 
којима постоји могућност повређивања запослених на радном месту. 
У овом акту прецизира се да су предузећа у обавези да обезбеде пружање прве помоћи, 
оспособе одговарајући број радника за пружање прве помоћи и обезбеде средства за пружање 
прве помоћи узимају у обзир процењене ризике, технолошки процес, организацију, природу и 
обим процеса рада, као и број запослених који учествују у процесу рада, број радних смена, број 
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локацијски одвојених јединица, учесталост повреда на рад и удаљеност до најближе 
медицинске установе. 
Правилник о начину пружања прве помоћи на радном месту прецизира да прва помоћ мора 
бити доступна сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим 
локацијама. Такође, за пружање прве помоћи мораће бити оспособљени како шефови, тако и 
најмање два процента од укупног броја запослених у једној радној смени. Газда има обавезу да 
обезбеди да у свакој смени или на радном месту с повећаним ризиком од повреда, буде 
присутан најмање један запослени који има завршено основно оспособљавање за пружање 
прве помоћи. Такође, овим документом тражи се да сви радници знају који је радник 
оспособљен за пружање прве помоћи. 
Један ормарић за прву помоћ, у којем морају бити компреса од газе, стерилне газе, калико 
завоји, лепљиви фластери на котуру, лепљиви фластери с јастучићем, троугао марама, 
сигурносна игла, маказе са заобљеним врхом, рукавице за једнократну употребу, памучна вата, 
нејодно антисептичко средство за кожу, довољан је за 20 запослених. 
Уместо у ормарићу за прву помоћ, целокупан материјал може се налазити и у преносивој торби 
уколико се фирма бави радом на отвореном. Како се повећава број запослених, тако се 
повећава и потреба за бројем ормарића или преносивих торби за прву помоћ. 
Радници који раде на радним местима с повећаним ризиком морају бити оспособљени да сами 
себи помогну уколико им стање то дозвољава.  Они али и други радници који буду од стране 
послодавца изабрани за пружање правне помоћи морају проћи теоријску и практичну наставу у 
складу са процењеним ризицима на радном месту, а програм обухвата шест, односно 12 
школских часова ако је реч о радним местима с повећаним ризиком од повреда. 
Прва помоћи мора бити видљива 
На сваком ормарићу прве помоћи у фирми , који мора бити на истакнутом и видном месту, 
мора да се налази знак црвеног крста и означене адресе и бројеви телефона најближе службе 
хитне помоћи и здравствене установе, најближе полицијске станице и ватрогасне службе. 
Такође, на њему морају бити истакнута и имена радника одређених и оспосњобљених за 
пружање прве помоћи. 
 

 
 

 
 

 
Министар смењује директоре школа по кратком поступку 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

Предлог је и да број мандата директора не буде ограничен, под условом да раде квалитетно и 

не крше закон. – Синдикати траже ограничење на два мандата, а сумњају у могућност 

законског механизма „лаког и брзо смењивања” 

За пет, шест дана биће завршен нацрт измена Закона о основама система образовања и 
васпитања, који тренутно не предвиђа ограничење броја мандата директора школа, сазнаје 
„Политика” у Министарству просвете. Рад директора ће се пратити, а како нам је образложено, 
пошто је реч о функцији која је слична менаџерској, нема разлога да се ограничава мандат 
руководиоца који квалитетно ради свој посао. 

http://www.politika.rs/
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Најављено је и да ће параграфима бити успостављен механизам „лаке смењивости директора 
од стране министра просвете, у случају кршења закона, који до сада није постојао”. 
Како незванично сазнајемо, „лако и брзо смењивање” могло би да буде омогућено променом 
структуре школских одбора. Према садашњем закону, ово тело чине по три представника 
локалне самоуправе као оснивача, родитеља ученика и колектива школе. Једна од опција јесте 
да ће убудуће у школским одборима бити пет представника оснивача и по два представника 
наставника и родитеља. 
 

 

Још само осам месеци за заштиту српских ораница 
Аутор: Ивана Албуновић 

 

Колика год цена земље била, странцима ће бити јефтино јер је у ЕУ земља скупа, наводи се у 

саопштењу ЛСВ 

Лига социјалдемократа Војводине позвала је Владу Србије и Министарство пољопривреде да 
што пре измене Закон о пољопривредном земљишту и онемогуће продају земље странцима. 
У саопштењу, које је потписао потпредседник ЛСВ Бранислав Богарошки, наводи се да за осам 
и по месеци (1. септембра ове године) ступа на снагу одредба Споразума о стабилизацији и 
придруживању (ССП) са ЕУ, која омогућава држављанима ЕУ да купују земљу у Србији под 
истим условима као и наши држављани. 
– Колика год цена била, њима ће бити јефтино јер је у ЕУ земља скупа. За разлику од своје 
претходнице, министар пољопривреде Бранислав Недимовић показао је слух да се ово питање 
реши и најавио да ће бити заштићен интерес Србије. Важно је да јавност што пре буде упозната 
са свим мерама које се предузимају да се то спречи – истиче се у допису и додаје да је ово 
питање најлакше и најбрже могуће решити изменом Закона о пољопривредном земљишту и 
то, рецимо, усвајање праксе коју је применила Словачка, где странци могу да купују земљу, али 
уз услов да живе десет година у Словачкој, да се три године баве пољопривредом и да им 
надлежни државни орган да неопходну дозволу да купе земљу. 
Према Закону о пољопривредном земљишту, који се примењује већ годину дана, постоји 
забрана продаје земље странцима. Проблем је што примена ССП за Србију подразумева 
брисање речи „забрана” и изјeдначавање права у промету капитала домаћих и страних правних 
и физичких лица. Већина држава чланица бранила се тако што је својим законским решењима 
странцима закомпликовала процедуру куповине земље, а поједине државе су из различитих 
разлога тражиле (и добиле) одлагање примене ССП. 
Иако се у медијима помињала та могућност, колико је познато Србија никада није званично 
затражила измену ССП, потписаног 2008. године. Стручњаци Института за економске науке на 
основу недавно завршене анализе (рађене за Преговарачку групу четири – слобода кретања 
капитала) сматрају да таква могућност и даље постоји. Основни разлог је то што би смо били 
прва земља која је пре уласка у ЕУ изједначила права куповине земље код страних и домаћих 
физичких и правних лица. 
– Ниједна држава то није урадила. Зато би и и представницима ЕУ то требало предочити. И 
Европска унија мора да заузме став да ли би у свим државама чланицама и грађани Србије 
имали  иста права – рекли су недавно „Политици” представници Института за економске 
науке. Не слажу се да Србија може ово питање да реши једноставним преузимањем модела 
других држава, будући да смо у специфичној ситуацији ни пракса не постоји. 
Анализа је показала да од 3,8 милиона хектара расположивог пољопривредног земљишта у 
Србији за око 30 одсто власничка структура није потпуно јасна, тачна нити је познато да ли 
Пореска управа има евиденцију о промету. Није завршен ни процес реституције, а не постоји 

http://www.politika.rs/scc/autor/899/Ivana-Albunovic
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ни општи регистар пољопривредног земљишта. Како се истиче, све то довело би до ситуације 
да не знамо шта се догађа ако бисмо од 1. септембра допустили продају земље по новом моделу. 
 

  

 
 

Штрајкује глађу због Благоја Спасковског 
Пише: Љ. Буквић 
 

На минус девет, због мобинга коме је изложен, Зоран Кушљугић отпочео је 

најављени штрајк глађу испред дирекције предузећа у коме ради 32 године * Узрок 

сукоба са директором је примедба на квалитет концентрата бакра увезеног преко 

Ред метала, фирме Милана Поповића 

Због страховладе и психичког малтретирања које му приређује директор РТБ Бор Благоје 
Спасковски, Зоран Кушљугић је јутрос у седам сати почео штрајк глађу - на минус девет, испред 
дирекције предузећа у ком ради 32 године. 
Дипломираном економисти је у 62 години дозлогрдило и на овај екстремни корак се одлучио, 
како каже, зато што више не може да трпи моћника попут Спасковског како управља свим 
људским животима у Бору. 
- Ко му се супростави макар и једним погрешним гестом неће проћи добро. Нисам ја једини, 
нити сам ја најгоре прошао, али више не могу да трпим. Сукоб са њим почео је октобра 2015. 
када сам као руководилац транспорта једном приликом рекао, у присуству Спасковског да 
концентрат који је стигао преко новог добављача, фирме Ред метал Милана Поповића није 
прашкаст како би требало да буде, већ више као стена. Такав прах мора додатно да се дроби да 
би могао да се користи - прича за Данас Кушљугић о историји сукоба са првим човеком фирме 
која запошљава 5.000 људи. 
Од тада је, како каже, искључен из свих дешавања, а последња три месеца неколико пута је 
упућиван на плаћена одсуства. Тренутно је на још једном таквом. 
- Променио сам девет директора у РТБ Бору. Овде је проблем бахаћење једног моћника - 
напомиње наш саговорник, коме су остале још три године до пензије. 
Управо због тога, како каже, њему нису потребне било какве титуле, а на штрајк га је натерало 
све оно што се дешавало од новембра до данас. 
- Први пут су ме послали на плаћено одсуство 9. новембра, да би ме после осам или девет дана 
позвали и рекли да се вратим на посао. Тада ме је директор срео и рекао ми да ме је он вратио, 
под условом да не причам са тим и тим човеком - прича Кушљугић. Сага о плаћеним 
одсуствима се наставља у петак, 6. јануара, када му је, како истиче, у пет до 15 часова речено, да 
од понедељка иде на плаћено, те да дође да потпише то решење. 
- Дошао сам у понедељак да потпишем решење о плаћеном одсуству да би ми рекли како су 
одсуства стопирана. Да не бих изгубио дан, одем у кадровско да тражим слободан дан и 
добијем га, за тај 9. јануар. После два дана долажења, 11. јануара ми опет кажу да морам да 
идем на плаћено - истиче Кушљугић. 
Са тим решењем је, након тога, отишао из фирме право у СУП где је најпре Спасковског 
пријавио за психичко малтретирање, а потом и најавио штрајк глађу. 
На питање да ли му се неко обраћао, каже да су полицајци свраћали, чисто да се информишу, 
као и да су га из дирекције звали телефоном да уђе у зграду, али да није хтео. Каже, остаће 
сигурно целу ноћ испред дирекције, и дуже ако треба. 
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Спасковског смо данас неколико пута звали на мобилни, као и службу за односе са јавношћу 
РТБ Бор на фиксни, али се нико није јавио. 
"РТБ Бор као старачки дом" 

- Знам да ћу тешко шта успети да постигнем овим, али морао сам. Има људи који су много горе 
прошли од мене. Страшно је шта се све ради. Неким женама које су испуниле услове за пензију, 
смањене су стартне позиције у стручној спреми како би добиле што мање отпремнине. У исто 
време прима пензионере и даје им уговоре од 80.000 до 100.000 динара. Претворио је РТБ Бор 
у старачки дом, а толико младих стручњака је без посла - истиче Зоран Кушљугић. 
Ко је Благоје Спасковски 

Током деведесетих година Спасковски је био истакнути члан СПС, на локалним изборима 2010. 
предводио је листу "УРС–Социјалдемократска партија Србије-Млађан Динкић" која је 
победила. Децембра 2010. изабран је на место председника борског одбора Г17 плус, а 
половином 2013. напустио је Г17 плус и прешао у Српску напредну странку. Први пут у РТБ 
Бор, Спасковски се запослио 1972, технички директор Рудника бакра Велики Кривељ постао је 
1983, од 1990. до 2000. био је и генерални директор борског рудника бакра. Први човек РТБ 
Бора постао је 2008. године. 
Звезда Јутјуба 

Последњих година Благоје Спасковски је честа тема у медијима, најчешће због великих 
губитака које је РТБ Бор правио, али неретко и због свог понашања. Априла прошле године је 
тако освануо снимак на Јутјубу, где директор РТБ Бор уз помоћ неколико момака качи на 
ограду једне приватне фирме плакате СНС. На снимку, снимљеном мобилним телефоном, види 
се и чује како се Благоје Спасковски свађа са радницима те фирме и како у једном тренутку 
једној женској особи која се бунила прети да се „склони да је не гађа телефоном“. “Марш одавде 
да те не видим више, види како си ружна”, рекао је Спасковски. 
 

 

 

 
 

СВЕ О СУБВЕНЦИЈАМА ЗА РАДНА МЕСТА Ко ће моћи да их добије и 
ко ВИШЕ НЕЋЕ  
Аутор:Ј. Тушуп  
 
Влада Србије је у буџету за 2017. одвојила 11 милијарди динара за субвенције фирмама које 
отварају нова радна места. Како је најавио министар привреде Горан Кнежевић, циљ је 
отварање још 20.000 радних места, а приоритет су слабо развијене општине и подручја. 
Србија је одвојила скоро три миљарде динара више за ову намену него прошле године, а 
спуштен је и праг да би могла да конкуришу и мала и средња предузећа. Да би се 
квалификовали за субвенције државе по Уредби о условима и начину привлачења директних 
страних инвестиција, инвеститор мора да уложи најмање 100.000 евра и отвори 10 радних 
места. 
Министарство је, после буре коју су у спрској ИТ заједници изазвале субвенције британској ИТ 
компанији "Ендава", одлучило да више неће подржавати ИТ фирме на овај начин. 
Ово су новине које је донела нова уредба о подстицајима: 

 Праг висине улагања спуштен је на 100.000 евра, а минимум отворених радних места на 
10, како би и мале и средње фирме могле да конкуришу за средства. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/bura-u-srpskom-it-sektoru-zbog-subvencija-drzave-stranoj-firmi/b4myk6y
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 Субвенције иза радна места више неће додељивати ИТ сектору, односно фирмама које се 
баве софтверским инжењерингом. Неће моћи да се субвенционишу ни пројекти из 
области саобраћаја, фармацеутске индустрије, угоститељства, игара на срећу, оружја и 
муниције, трговине, бродоградње, дувана и дуванских прерађевина...  

 За програм субвенција сада могу конкурисати и фирме из сектора пољопривреде и 
рибарства, које улажу минимално два милиона евра и отварају најмање 25 радних места 

Министарство је разврстало општине по степену развијености, и највећу суму могу да добију 
инвеститори који послују у најнеразвијенијим крајевима земље. Субвенције се крећу од 
максималних 3.000 евра по радном месту у најразвијенијим општинама, до 7.000 евра по 
радном месту у најмање развијеним општинама. Субвенције се додељују док се не исцрпи 
укупан износ који је држава наменила за подстицање страних инвестиција у буџету за ову 
годину. 
У оквиру нове уредбе предвиђени су и подстицаји за трошкове инвеститора на основна 
средства, и то у висини од 10 одсто трошкова инвеститора у најразвијенијим општинама, па до 
30 одсто у најнеразвијенијим. 
Пројекти од посебног значаја 
Такозвани "радно интензивни пројекти" у којима инвеститор отвара више од 200, 500 односно 
1.000 нових послова, подразумевају и додатна подстицајна средства која се увећавају за 10, 15 
односно 20 одсто у односу на првотбитна. 
Уредба подразумева и улагања од посебног значаја, које значајем "битно утиче на развој 
привреде Републике Србије" или повећање конкурентности земље, одвија се у некој 
најнеразвијенијих општина, или у више општина и/или градова, и подразумева улагања од 
преко пет милиона евра (и 500 нових радних места) или два милиона евра (и преко 100 нових 
радних места). Средства не смеју прелазити 50 одсто укупних основних уклагања за велике 
привредне субјекте, 60 одсто за средње и 70 одсто за мале. 

 
 
Светски економски форум: Животни стандард боље мерило раста од 
БДП-а  
Извор:Танјуг 

 

Развијене државе света и земље у развоју требало би да дају предност животном стандарду над 
апсолутним растом као најбољем показатељу економских перформанси, поручили су данас 
организатори Светског економског форума, који ће од сутра до 20. јануара окупити глобалну 
политичку и пословну елиту у Давосу. 
У 26 развијених земаља света, просечни приходи по глави становника су пали за 2,4 одсто од 
2008. до 2013. године, наводи се у данас објављеном извештају WЕФ-а, а преноси њујоршка 
агенција "Блумберг". 
Из тог разлога су организатори форума предложили заокрет у глобалној политици како би се 
"ефикасније одговорило на несигурност и неједнакост које прате технолошке промене и 
глобализацију". 
"Већина држава у свету пропушта важне прилике како би у исто време подигле привредни раст 
и смањиле неједнакост", наводи се у извештају. 
Креатори политика би, како оцењује WЕФ, требало да размотре своје приоритете, да значајно 
побољшају животни стандард људи и да се поново повежу са градјанима код којих из дана у 
дан расте незадовољство, преноси америчка телевизијска станица Си-Ен-Би-Си. 
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Која земља у региону има највећу просечну плату? 
Извор: Анадолија 

 

а исплаћена плаћа у региону, према последњим подацима, у прошлој години износила је у 
Словенији 1.020,4 евра, а најмања у Македонији 363,8 евра. 
Просечна плата према последњим подацима у Хрватској је износила 749,7 евра, у Црној Гори 
503 евра, у Босни и Херцеговини 428 евра а у Србији 369,7 евра. 
Иако је просечна плаћа у Словенији од 1.020,4 евра, према подацима за октобар прошле године 
била највећа у региону, она је за 15,2 евра мања у односу на ону исплаћену годину раније у 
Словенији када је износила 1.035,60 евра.  
И просечна плата у Хрватској, такође према последњим подацима за октобар прошле године 
мања је за 12,3 еура у односу на крај 2015. године. Наиме, у октобру прошле је износила 749,7 
евра, а крајем 2015. била је 762 евра. 
Поред тога што је најмања у региону просечна плата у Македонији према подацима из октобра 
прошле године за 9,2 евра је мања него она исплаћена на крају 2015, односно на почетку 
прошле године. Последња исплаћена била је 363,8 евра, док је у ранијем периоду износила 373 
евра. 
Смањена је и просечна плата у Босни и Херцеговини и то за 2,5 евра. Наиме, према последњим 
подацима за септембар прошле године износила је 428 евра, док је крајем 2015. и почетком 
прошле године износила 430,50 евра. 
Константан раст бележи просечна плата у Црној Гори која је нарасла током прошле године за 
13 евра. Наиме, почетком прошле године износила је 490 евра, док је последња исплаћена, 
према подацима за новембар прошле године износила 503 евра. 
Успркос томе што је највише нарасла, чак 42,70 евра просечна плата у Србији је и даље међу 
најмањима у региону. Тако је на почетку прошле године износила 327 евра, док је према 
последњим подацима за новембар прошле године износила 369,7 евра.  
 
 

Роботима радна места, а грађанима универзална плата 
Извор:Бета/ АП 

  

“Јесам, дакле плаћен сам” могао би постати нови мото грађана Европе, с обзиром да радикална 
идеја да би владе требало да дају новац свима: богатима и сиромашнима, запосленима и 
незапосленима, полако али сигурно пушта корен у Европи. 
У Француској, два од седам кандидата за председника владајуће Социјалистичке партије 
обећавају скроман, али редован приход за сваког одраслог Француза или Францускињу. 
Тест овог загарантованог месечног прихода, за који се држави није потребно одужити ни на 
који начин, већ је почео у Финској, а планиран је пробни период и у другим државама. 
Главни циљ теста је да установи да ли ће око 2.000 људи који добијају око 560 евра месечно 
само да ленчари или ће искористити безбедност које им тај новац пружа и започети сопствени 
бизнис и друге пројекте, што је и један од аргумената за увођење основног прихода. 
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Други, веома јак аргумент јесте страх Европе и САД да ће већ у наредној деценији нестати на 
десетине милиона радних места, јер ће људи све више бити замењивани роботима, па би 
редован приход умирио грађане. 
Називана "универзални приход", "универзални основни приход" или само "основни приход", 
ова идеја постоји у разним облицима још од половине 19. века. 
Након што је деценије провела на периферији интелектуалних дебата, прешла је у "мејнстрим" 
2016, када је Швајцарска одржала референдум о предлогу да се уведе основни приход од око 
две и по хиљаде долара, што су грађани ове земље одбили. 
Наравно, ова идеја је скупа. Процењени трошак Француске био би око 400 милијарди евра, а 
додатна средства добила би се од опорезивања робота и њихових производа. 
 

 

 

 
 

Давос: Кључни циљ треба да буде повећање животног стандарда 
Извор: РТС, Бета 
 
Светски економски форум у Давосу je у данас објављеном извештају позвао светске владе да као 
кључни циљ ставе повећање животног стандарда грађана, а не као до сада само економски раст. 
У извештају објављеном пред сутрашње званично отварање форума оцењује се да већина 
земаља "пропушта важне прилике да побољша економски раст и истовремено смањи 
неједнакост", која је једна од кључних тема овогодишњег скупа. 
Форум је објавио и да усмеравање пажње на економски раст, што је био случај последњих 
година, више не служи сврси и предложио да се политка преусмери на "ефективне одговоре на 
несигурност и неједнакост које прате технолошки развој и глобализацију". 
Оснивач елитног политичког и привредног окупљања у Давосу Клаус Шваб рекао је да се 47. 
Светски економски форум у том швајцарском градићу одржава у "невероватном историјском 
тренутку" када трансформација погађа индустрију и друштво, преносе агенције. 
Обраћајући се делегатима у Давосу, Шваб је рекао да светом влада песимизам и позвао их да у 
будућност гледају пуни самопоуздања, да поправе недостатке у капиталистичком систему и да 
дугорочно размишљају. 
Према извештају хуманитарне организације Оксфам, неколицина најбогатијих људи на свету 
поседује колико и половина човечанства. 
"То је невероватно! Осам најбогатијих на свету, поседује колико и 3,6 милијарди људи. Сулудо 
је да многи богаташи и велике компаније избегавају плаћање пореза преко пореских рајева. 
Радници морају да буду боље плаћени", рекао је Макс Лоусон из Оксфама. 
На Светском економском форуму, који званично почиње сутра и траје до 20. јануара, очекује се 
учешће око 3.000 политичких и економских светских лидера, међу којима ће бити и премијер 
Србије Александар Вучић. 
Швајцарско село Давос, у коме се Светски економски форум одржава, током целе године 
изгледа као и свако друго алпско скијашко село, али се пред почетак скупа политичких и 
економских лидера претвара се у тврђаву. Барикаде, јаке снаге полиције и обезбеђења, 
пунктови за проверу, ограничења налета летелица, само су неке од мера безедности. 
Процењује се да је укупна цена обезбеђивања Давоса око девет милиона швајцарских франака 
(долара). 
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