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У 2018. страдало 53 радника, највише у грађевини и индустрији 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: У Србији су се протекле године догодиле 53 повреде на раду са смртним исходом, 
највише у последњих десет година, кажу у Инспекторату за рад. 
Према анализи тог инспектората, најчешћи узроци су били пад са висине, струјни удар или пад 
неког предмета. 
Највише радника који су настрадали на послу било је ангажовано у области индустрије, потом у 
грађевинарству, сектору услуга, пољопривреди, шумарству, трговини, области саобраћаја и 
складиштења. 
Око 30 одсто њих радило је на црно, претежно у грађевинарству. 
Несреће на раду најчешће су се десиле у првој смени, понедељком или уторком, и то највише 
код радника старости од 46 до 50 година, што је најискуснији део кадра, кажу у Инспекторату. 
Већина њих имала је четврти или трећи степен стручне спреме. 
Када је реч о врсти уговора, највише радника којима су се десиле повреде са смртним исходом 
имало је уговор на раду на неодређено време (27 њих), затим су радили на црно (17), нешто 
мање имало је уговор на одређено време (8), док је уговор о делу имао свега један радник. 
Они који су радили на црно углавном су били ангажовани на пословима у области индустрије и 
грађевинарству. 
Најчешћи узрок смрти или повреда на раду са смртним исходом у грађевинарству је 
обрушавање или пад са висине. 
Што се тиче тешких повреда у току 2018. године, највише их је било у грађевинарству, 
производњи и преносу електричне енергије, делатности производње машине, метала, и друге 
опреме. 
Тешке повреде радници су задобијали најчешће због падова или удара падајућег објекта. 
Најчешће су се дешавале повреде шаке и прстију и руке, и то код радника старости од 51 до 55 
година. 
"Обавили смо 797 наздора услед тешких повреда и људи са оваквим повредама у преко 70 одсто 
случајева даље нису способни за рад", каже в. д. директора Инспектората за рад Стеван 
Ђуровић. 
Највише повређених радника имало је уговор на неодређено, потом уговоре на одређено, затим 
уговоре о привременим и повременим пословима. 
Мањи број радио је на црно. 
Највише таквих повреда дешавало се у индустрији и грађевинарству, трговини на велико и 
мало, и најчешће средином недеље - четвртком и средом у првој смени. 
Што се тиче инспекцијских надзора, издато је 300 решења о отклањању недостатака из области 
закона о безбедности на раду, потом 182 захтева за покретање прекршајног поступка, 31 решење 
о забрани рада, 11 указивања и шест кривичних пријава против одговорних лица. 
Стеван Ђуровић каже да је важно да сви у овим процесу раде ажурно као и да се примени 
адекватна казнена политика. 
Што се тиче повреда на раду са смртним исходом, он је рекао да је казнена политика још увек 
блага, односно да се још није десило да је неко добио затворску казну дужу од пет година. 
Ђуровић је навео пример да је од 2013. инспекторат поднео 119 кривичних пријава и да је те 
године само једно лице за то осуђено на казну у трајању од годину дана затвора, а друго на 
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условну казну од годину дана, иако закон предвиђа да је у случају се докаже кривица за нечију 
смрт казна од две до 12 година затвора. 
"Није се десило да је неко добио преко пет година, што би вероватно то било добра порука да 
сви треба да посвете већу пажњу безбедности радника и били одговорнији у много чему, истакао 
је Ђуровић. 
Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Управе за 
безбедност и здравље на раду одржали су прошлог месеца састанак с правним лицима и 
предузетницима који поседују лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду. 
В.д. директора Управе за безбедност на раду Марина Фуртула рекла је да је одузето шест 
лиценци, јер предузетници нису радили свој посао у складу са законом. 
Она је навела да је у 2018. свега 30 одсто правних лица свој посао у овој области обављало у 
складу са законом, а за оне који то нису чинили наложене су мере за отклањање недостатака. 
Министар рада Зоран Ђорђевић рекао је да се ове године очекује нови Закон о безбедности и 
здрављу на раду и нови Закон о осигурању у случају повреда на раду. 
"Циљ је да заштитимо раднике и да као држава будемо одлучни у томе да санкционишемо оне 
који се не придржавају закона", рекао је тада Ђорђевић. 
 
 

Влаховић: Не верујем у понављање кризе као 2008. 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић изјавио је данас да су 
јавне финансије стабилније него 2008. године, као и да се у додатном задуживању налази 
фискални простор за реаговање уколико дође до лоших околности, мада не верује у понављање 
кризе попут оне из 2008.  
"Чињеница је да смо фискалном консолидацијом средили јавне финансије. Међутим, готово 85 
процената извозимо унутар Европе и унутар нашег региона", рекао је Влаховић за РТС и истакао 
да дешавања у Европи како позитивно, тако и негативно утичу на српску економију. 
"Ја не верујем да може да се понови сценарио из 2008. године, једне опште светске кризе, када 
је било обухваћено готово 90 земаља", рекао је Влаховић. 
Како је рекао, јавне финансије јесу стабилније него 2008. године, али је јавни дуг већи него 
2008. године и поред тога што је смањен са 74 на 55 посто. 
Према његовим речима ниво страних инвестиција је повећан, али за снажни раст потребне су 
инвестиције од 25 посто укупних инвестиција. 
 

 

 
 

Од почетка године произведено око 7.000 „фића“ 
Пише: З. Р. 
 
Фебруарска производња у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија окончана је још 
средином минуле седмице, а производне и монтажне траке поново ће, како је најављено, бити 
покренуте 5. марта. 
Производња модела „500Л“ поново је прекинута због све мањих захтева са европских тржишта, 
док је продаја шумадијског „великог фиће“ у Северној Америци већ одавно занемарљива. 
У фебруару је у крагујевачком Фијату било седам и по радних дана, током којих је из погона 
изашло око 3.000 готових аутомобила. Од почетка године до сада, у Крагујевцу је укупно 
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произведено око 7.000 аутомобила, што је тек нешто више од трећине уобичајене двомесечне 
производње. 
У марту и наредним месецима до средине године, у ФЦА Србија ће, према доступним 
информацијама, бити по десетак радних дана. Познаваоци аутомобилске индустрије сматрају да 
се Фијат у Крагујевцу, са драстично смањеном производном модела „500Л“, и уз све бенефите 
које има, већ опасно приближио пословању на ивици рентабилности. 
 

 

Радници Фабрике резног алата у Чачку 14. пут спречили извршитеље 
да преузму погон 
Пише: Бета 

 
Судски извршитељи покушали су данас, уз асистенцију полиције, 14. пут да принудно преузму 
погон „Куглична вретена“ Фабрике резног алата (ФРА) у Чачку, што су радници спречили. 
Радници су блокирали фабрички улаз, спречавајући судске извршитеље да уђу у фабрику и 
наплате дуг од поравнања са једном чачанском приватном фирмом, који је од 1,5 милион 
динара у међувремену са каматама нарастао на око 4,6 милиона динара. 
Кордон полиције је и данас, као и приликом ранијих покушаја судских извршитеља да преузму 
погон ФРА, блокирао све прилазе фабрици, недозвољавајући новинарима да приђу фабрици све 
док извршитељи нису отишли. 
Раднике ФРА су и данас су, као и приликом ранијих протеста, подржали одборници Двери – 
највеће опозиционе одборничке групе у Скупштини Чачка. 
Радници су изјавили новинарима да их је полиција данас опет легитимисала, и да очекују да 
добију кривичне пријаве. 
Менаџмет фабрике је купцу објекта пре шест месеци доставио понуду којим би био обештећен 
тако што би му било исплаћено 5,6 милиона динара, али он је ту понуду одбио и инсистира на 
извршењу. 
Фабрички синдикати и радници истичу да се имовина фарбике која вреди око 200.000 евра 
„продаје“ за дуг од 30.000 евра и апелују на надлежне да се измени Закон о извршењу како се 
имовина грађана и фирми не би продавала „испод сваке цене“. 
Представници синдиката рекли су новинарима да је погон „Куглична вретена“ од значаја за 
одбрамбену индустрију о чему постоји решење Министарства одбране из 2017. године. 
Председник Индустријског синдиката ФРА Душан Ђелић оценио је да је данас био „још један 
покушај насилног преузимања објекта ФРА и одузимања радних места од радника“. 
„Као председник синдиката поднео сам кривичну пријаву против поступајућег судије 
Тужилаштву за организовани криминал а оно је предмет предало Вишем тужилаштву у Чачку. 
Та пријава је завршила у фиоци а тужилац је показао висок степен солидарности и 
колегијалности са поступајућим судијом“, рекао је Ђелић новинарима. 
Градоначелник Чачка Милин Тодоровић рекао је раније да су радници „у праву што се буне, 
када је у питању преузимање дела фабрике од стране извршитеља“, наводећи да је „несхватљиво 
да се дозволи да један релативно мали дуг толико нарасте“. 
„Две и по године смо укључени у проблематику ФРА и наравно да активно учествујемо на оном 
нивоу на ком можемо, пре свега са Министарством привреде. Све смо учинили да ФРА, као 
важна фабрика за град и регион, уђе у систем наменске производње и Одбрамбену индустрију 
Србије. Тај дуг је настао пре много година, сада је нарастао и дошло је до извршења. Суд доноси 
своје одлуке и радници се с правом противе тој одлуци“, рекао је Тодоровић. 
Он је додао да је „нереално и несхватљиво“ да тако „мали износ нарасте толико да се извршењем 
одузима хала“. 
ФРА, која се бави производњом и продајом резаног алата и машина, основана је 1953. године и 
налази се у фази реструктуирања. У фабрици је запослено 560 радника. 
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Инсајдер: Градилиште на коме је погинуо радник на Врачару илегално 
Пише: Бета 

 
Градилиште на углу Дубљанске и Браничевске улице на Врачару на којем је раније данас 
настрадао радник било је потпуно илегално, речено је Инсајдеру у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
Радник је настрадао када су на њега пале палете с блоковима са другог спрата објекта у 
изградњи, док је возач камиона који је блокове довезао на градилиште задобио лакше повреде. 
Како је Инсајдеру речено у Министарству за рад, градилиште је било потпуно илегално с 
обзиром на то да на лицу места није истакнута ни табла с подацима о инвеститору и извођачу 
радова, а на месту несреће инспекција и МУП нису затекли ниједног радника. 
„Према информацијама, које је Инспекторат за рад у 16.35 добио од МУП – ПС Врачар, 25. 
фебруара 2019. године око 15.00 догодила се смртна повреда на раду на градилишту у Београду 
– угао улица Дубљанске и Браничевске, у којој је смртно страдао Д. Д, родјен 1988. године. 
Екипа МУП на градилишту, на коме није истакнута табла с подацима о инвеститору и изводјачу 
радова, није затекла радно ангожаване. Увиђај полиције је у току, док је инспектор рада на 
градилишту ради вршења инспекцијског надзора“, наведено је у одговору Министарства за рад 
на питања Инсајдера. 
Инсајдер подсећа да је раније данас у Малој Плани код Прокупља, у циглани ИГМ „Младост“ 
такодје погинуо радник (66) када га је ударио вагон за транспорт цигли. 
Од јануара 2013. до краја 2017. године, како је наведено, 187 особа изгубило је живот услед 
повреда на раду. 
 

 
 

 
 
Одржана седница Социјално економског савета 
Извор:РТК 
 
У Крагујевцу је одржана 87. седница Социјално економског савета у циљу усаглашавања ставова 
синдиката, послодаваца и локалне власти око широког круга проблема у области остваривања 
права на рад. 
Крагујевац је добар пример средине у којој се дијалог између послодаваца, запослених и 
синдиката одвија уз подршку локалне власти. 
То се показује на примерима када је град Крагујевац помогао у налажењу решења за раднике 
Фијата 2010. године и 2017. када је укинута трећа смена у фабрици, али и на примеру 
проналажења најбољих решења за предузећа Застава Инпро, Графопромет и Шумадија дес. 
Седници социјално економског савета присуствовали су представници синдиката, Уније 
послодаваца и града Крагујевца, али не и ресорни министар Зоран Ђорђевић. 
Унапређење привредног амбијента је немогуће без основног постулата на кома почивају 
демократске вредности, а то је: решавање проблема дијалогом. 
Први Социјално економски савет Републике Србије основан је 2001. године на основу 
Споразума који су закључили Влада Србије, Савез самосталних синдиката, Уједињени грански 
синдикат „Независност“, Асоцијација слободних и независних синдиката и Унија послодаваца 
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Србије. 2004. године донет је Закон о овом телу које тако добија и нормативни оквир за 
функционисање. 
Успостављање и развој социјалног дијалога је непрестана борба за остваривање економских и 
социјалних слобода и права запослених. 
Крагујевац је колевка индустрије, радничког покрета, али и бројних штрајкова који су у 
прошлости, али и данас пресудно утицали на положај радника. 
Локална власт увек је подржавала раднике, изјавио је градоначелник Крагујевца Радомир 
Николић и додао да се седнице локалног Социјалног савета не одржавају често, али да то не 
значи, да чланови нису упознати са ситуацијом у граду и да ће се убудуће одржавати редовније. 
Социјално економски савет брине о економском положају запослених, послодаваца, подстиче 
мирно решавање спорова, инсистира на развоју културе дијалога. 
Седницу Социјално економског савета обележио је и конкретан предлог представника 
Самосталних синдиката Србије. 
Социјално економски савет имаће ове године много посла, с обзиром на то да Србији предстоји 
укидање забране запошљавања у јавном сектору, али и увећање зарада запослених у том 
сектору. 
Следећа седница Социјално економског савета биће одржана 25. марта у Београду уз учешће 
савета Републике Српске и Грчке. 
У току су преговори и са Социјално економским саветом Француске који би водили заједничке 
седнице са колегама из Србије. 
 

 
 

 
 

КарГо у писму министарки: Одлучили сте да укинете фирму од више од 
1.000 људи 
Извор:Бета 
 
Компанија ЦарГо Тецхнологиес саопштила је да је министарки саобраћаја Зорани Михајловић 
упутила отворено писмо због тога, како су навели, што жели да уништи ту фирму. 
"Циљ ваших поступака 'да заштитите инвестиције у области транспорта и сузбијете сиву 
економију' ваљда би требало да буде основ за предузимање акција против компаније ЦарГо 
Тецхнологиес којима би јој био онемогућен рад, људи остављени без посла, а она, заједно са 
новооснованим удружењем грађана ЦарГо, угашена", наведено је у саопштењу те фирме за 
превоз путника. 
Михајловић је у петак одржала састанак са представницима више министарства и превозника 
путника, са захтевом да предузму све из своје надлежности "са циљем да се заштите инвестиције 
и сузбије сива економија" у области саобраћаја. 
ЦарГо је навео да је то учињено у петак, истог дана када је председник Србије (Александар 
Вучић) отворио фабрику која ће запошљавати више од 700 људи, "показујући да су нови 
послови и инвестиције политика ове земље". 
"Одлучили сте да укинете компанију која упошљава више од 1.000 људи, која се бави и 
информационим технологијама, поштује законе, транспарентно послује и чак тражи да буде 
директно повезана са Пореском управом и Министарством финансија ради контроле плаћања 
пореза", наведено је у саопштењу. 
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Истиче се да Михајловић "не преза ни од ругања таквом моделу пословања компаније чија је 
вредност већа од десет милиона евра и која све своје обавезе редовно измирује, не дугујући 
држави ни динар пореза да би се од конкуренције заштитила 'разна такси удружења, која дугују, 
по званичним подацима, стотине милиона пореза'". 
"Одлучили сте да баш њима, који зими возе без зимских гума, а лети без климе, који се опиру 
фискализацији, и оличење су непристојности и непоштовања путника, укините конкуренцију 
која је у услугу превоза путника увела и осмех, температуру у возилу по жељи путника, кафу као 
послужење, да не причамо о нижим ценама превоза", наводи се у саопштењу компаније ЦарГо. 
Истиче се да Михајловић "помаже њима, јер они су тражили, претећи штрајком, да се укине 
ЦарГо, пошто их мрзи да побољшају своју услугу, када већ, на својој страни, имају министарку". 
"Позивамо вас да се не кријете иза закона, пошто врло добро знате да би и ЦарГо радо тражио 
лиценце, да се одлуком, старом десет година, не ограничава број лиценци на само 5.000", 
наведено је у саопштењу. 
ЦарГо је упитао Михајловић "зашто јој сметају информационе технологије, апликације, и све 
остало чиме ова земља покушава да ухвати корак у том великом процесу који се зове четврта 
индустријска (технолошка) револуција". 
Та компанија је навела да "иако можда има 5.000 таксиста које штити Михајловић да ЦарГо има 
120.000 чланова удружења и да неће ћутати".  
 

 
 
Оглашена продаја компаније АД Бродоградилиште Сава из Мачванске 
Митровице 
Извор:Екапија 

 

На основу решења о банкротству, Трговинског суда у Сремској Митровици, оглашена је продаја 
компаније АД Бродоградилиште Сава из Мачванске Митровице као правног лица, објавила је 
Агенција за лиценцирање стечајних управника која је стечајни управник ове фирме. 
Детаљан списак имовине Бродоградилишта Сава која се продаје може се видети у откупној 
документацији а, како је наведено у огласу, најважнији део чине објекти у Мачванској 
Митровици, станови у откупу и 228 акција Јубмес банке које се котирају на Берзи. 
Почетна цена предмета продаје износи 32.718.161,25 динара. 
Депозит за учешће на јавном надметању, заказаном за 28. март у 11 часова у просторијама 
Агенције, износи 13.087.264,50 динара, а продајна документација може се откупити по цени од 
10.000 динара са ПДВ-ом. 
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Штрајк у београдском Центру за социјални рад се наставља упркос 
обећању Министарства да ће исплатити дуговања 
Извор: Бета, Инсајдер 
 
Део запослених у Центру за социјални рад у Београду наставља са штрајком и поред обећања 
Министарства за рад да ће им исплатити досадашња дуговања по основу приправности. Из 
Штрајкачког одбора Уједињених гранских синдиката (УГС) Независност за Инсајдер кажу да, 
иако је такво обећање позитиван корак, и даље није довољно за обуставу штрајка. 
 “У питању је кап у мору свих наших захтева, тако да ће штрајк и даље трајати”, изјавио је члан 
Штрајкачког одбора УГС Независност Драгослав Пантић за Инсајдер. 
Наиме, део запослених у Градском центру за социјални рад Београд, предвођен УГС 
Независност, пре четири дана је започео штрајк, тражећи од надлежних, поред исплате 
дуговања, и боље услове рада, обезбеђивање довољног броја извршилаца, смањење 
безбедносних и здравствених ризика, као и побољшање међуљудских односа. 
Министарство за рад је данас обећало испуњење само једног од наведених захтева. 
"Након извршене анализе, свим запосленим радницима средства по основу приправности ће 
бити исплаћена у целости и сматрамо да разлог за штрајк не постоји", наводи се у саопштењу 
Министарства за рад. 
Пантић, међутим, тврди да ни сама дуговања Министарство не регулише у потпуности. 
“Према Закону о раду, Закону о социјалној заштити, колективним уговорима и правилницима о 
раду, држава од 2011. године има обавезу да исплаћује надокнаде. Међутим, како је за период од 
2011.до 2015. дуговање застарело, држава ће се раздужити само за последње четири године. Тако 
је сада уплаћено за прошлу годину 15.000 динара по запосленом, док је остатак најављен за 
наредне месеце”, објаснио је Пантић из Штрајкачког одбора за Инсајдер. 
Он је додао да ће се преговори са  надлежнима наставити. 
“Имамо своје приоритете и наравно да ћемо уважити неке одговоре и сугестије ако сада нешто 
није могуће, али наш је принцип да у овој фази преговора добијемо макар рокове извршења 
наших захтева и гаранције да ће то бити учињено” рекао је Пантић за Инсајдер. 
  
 

 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/13535/%C5%A0trajk-u-Gradskom-centru-za-socijalni-rad-Previ%C5%A1e-posla-premalo-zaposlenih.htm

