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ПРОШИРЕНА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА Ово је 
комплетан списак болести због којих ће се ИЋИ У ПЕНЗИЈУ 
Извор:Телеграф, Блиц  

 
Листа професионалних обољења је проширена, те се у новом Правилнику, који треба да олакша 
доказивање оболевања на радном месту, од сада могу наћи и оштећење слуха изазвано буком, 
тровање талијумом, тетанус... 
Листа није мењана више од деценије, а сада ће се на ревидираној листи професионалних 
обољења у Србији, наћи десетак нових болести, у односу на претходно постојећих 56. 
Запослени у Србији често се суочавају са проблемима на раду, недавно је објаснио Александар 
Миловановић, директор Института за медицину рада и радиолошку заштиту "Др Драгомир 
Карајовић", који је учествовао у изради Правилника. Он је навео да постоје и случајеви попут 
радника који је оболео од плућне азбестозе и коме је Институт радио експертизу, али 
послодавац неће да му изда потврду са радног места да је био изложен азбесту. 
Хемијско дејство 
У делу Правилника који се односи на болести проузроковане хемијским дејством, додате су три 
нове професионалне болести и то: тровање талијумом, тровање платином или њеним 
једињењима и тровање осмијумом или његовим једињењима, саопштило је Министарство за 
рад. 
Физичко дејство 
У делу који утврђује болести проузроковане физичким дејством, листа је допуњена болестима: 
оштећење слуха изазвано буком и обољења изазвана вибрацијама које се преносе на руке и 
вибрацијама које се преносе на цело тело. 
Биолошки фактор 
Међу болестима проузрокованим биолошким фактором унете су тетанус и обољења 
проузрокована директним контактом са другим биолошким агенсима на раду која нису горе 
поменута а за које постоје научни/литерални докази или за које постоје докази из практичних 
искустава. 
Болести плућа 
Такође, у делу који се односи на болести плућа, у Правилнику су унете четири нове 
професионалне болести: пнеумокониозе узроковане нефиброзогеном прашином/ влакнима; 
бисиноза плућа, канабиоза, багасоза, бронхијална астма и обољење горњих дисајних путева. 
Поред овога, допуњени су поједини постојећи описи послова и радних места на којима се 
појављује професионална болест, као и услови за признавање болести као професионалне. 
У Србији се сваке године региструје све мање професионалних болести док, рецимо, у Немачкој 
годишње има десетине хиљада професионалних обољења и стотине хиљада повреда на раду. 
- То не значи да су Немци неопрезни и незаштићени на раду, већ да боље региструју 
професионалне болести - појаснио је Александар Миловановић. 
Ко дијагностикује? 
Главни услов да неко ко је оболео од неке од ових болести оде у инвалидску пензију је да докаже 
да је оболео управо на радном месту. Проблем је што није прецизно дефинисано ко 
дијагностикује болести, а ко сноси трошкове лечења оболелих радника. 

http://www.blic.rs/autori/telegraf
http://www.blic.rs/autori/blic
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/prosirena-lista-na-dosadasnjih-56-profesionalnih-bolesti-dodaju-novih-devet/sl75msh
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/prosirena-lista-na-dosadasnjih-56-profesionalnih-bolesti-dodaju-novih-devet/sl75msh
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Листа не само да има мали број обољења, већ је и застарела, јер на њој нема многих болести које 
вуку са собом модерне професије, јер се сада масовно по цео дан ради за рачунаром. Такође, на 
листи се налазе обољења до којих долази у професијама које одумиру. 
Правилник је донела радна група која је формирана решењем министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића. 
Поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачких и социјалних питања, радну 
групу чинили су представници медицинске струке и то представник Министарства здравља, 
представници Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић", иначе професори 
на Медицинском факултету, као и представници Републичког фонда за здравствено осигурање 
и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 
Такође, чланови радне групе били су и представници Управе за безбедност и здравље на раду, 
УГС "Независност", Савеза самосталних синдиката Србије и Уније послодаваца Србије. 
"Оригинални" списак болести 
1) БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ ХЕМИЈСКИМ ДЕЈСТВОМ 
Тровање оловом 
Тровање живом 
Тровање арсеном 
Тровање фосфором 
Тровање манганом 
Тровање белиријумом 
Тровање кадмијумом 
Тровање селеном 
Тровање ванадијумом 
Тровање хромом 
Тровање никлом 
Тровање цинком 
Тровање бакром 
Тровање алуминијумом 
Тровање кобалтом 
Тровање калајем 
Тровање антимоном 
Тровање халогеним елементима 
Тровање сумпором 
Тровање азотним једињењима 
Тровање угљенмоноксидом 
Тровање цијаном 
Тровање алифатским уговодоницима 
Тровање цикличним угљоводоницима 
Тровање нитро и аминодериватима угљоводоника 
Тровање халогеним дериватима угљоводоника 
Тровање угљендисулфидом 
Тровање алкохолима 
Тровање пестицидима 
2) БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ ФИЗИЧКИМ ДЕЈСТВОМ 
Обољења изазвана јонизујућим зрачењем - улцерозни радиодерматитис, катаракта, 
хипотиреоза 
Обољења изазвана нејонизујућим зрачењем - катаракта 
Обољења изазвана поништеним или сниженим атмосферским притиском 
Буком 
Вибрацијом 
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Хронични бурзитис зглобова 
Синдром карпалног тунела 
Парализа нерава услед пренапрезања 
Оштећење менискуса колена услед оптерећења 
3) БИОЛОШКИ ФАКТОРИ 
Тропске болести 
Антропозоонозе 
Вирусни хепатитис 
Парентерална инфекција изазвана вирусом АИДА 
Туберкулоза 
4) БОЛЕСТИ ПЛУЋА 
Силикоза плућа 
Силико-туберкулоза 
Азбетоза плућа 
Пнеумокониоза рудара угљенокопа 
Пнеумокониоза узрокована тврдим металом 
Бисиноза плућа 
Астма 
Егзогени алергијски бронхиолоалвеолитис 
Ангионеуротски едем горњих дисајних путева 
Хронични опструктивни бронхитис 
5) БОЛЕСТИ КОЖЕ 
Контакт дерматитис 
Рецидивамтна уртикарија 
6) МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ 
 

 
 
Главни економиста ЕБРД у Лондону: Српска економија још је рањива, а 
реформе споре 
Аутор:Сузана Лакић  
 
Реформе које би омогућиле дугорочни раст и српску економију учиниле отпорном на будуће 
шокове су споре и често се одлажу, оценио је у интервјуу за "Блиц" Сергеј Гуријев, главни 
економиста Европске банке за обнову и развој (ЕБРД). 
У отвореном разговору, без задршке и намере да улепша стварну економску слику Србије, 
Гуријев тврди да је листа неопходних корака и реформи које Србија треба да спроведе још 
дугачка, да су велика бољка јавна предузећа, те реализација јавних инвестиција, 
администрација, уплив политике тамо где не треба... 
- Генерално, српска јавна предузеćа су међу најнеефикаснијм у ЕБРД региону. Многа од њих 
послују са губицима или су једва на нули, иако притом често имају конкурентну предност у 
односу на приватне компаније (због приступа субвенцијама, пореским олакшицама или 
преференцијалним ценама за одређене услуге). Њихове услуге су лошијег квалитета у односу на 
њихове конкуренте у другим земљама (нпр. железничка пруга је у лошем стању и брзина возова 
у Србији је око 40 км на сат, што их чини неконкурентним у односу на друге видове транспорта) 
- упозорио је Гуријев. 
Власти у Србији свакодневно се хвале добрим економским резултатима. Ви кажете да и даље 
постоје фискални ризици и доста простора за рад? Који су кључни проблеми? 

http://sport.blic.rs/autori/suzana-lakic
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- С једне стране, имамо опипљиве резултате фискалне консолидације након програма ММФ: 
2014. смо имали буџетски дефицит од 6,6 одсто БДП док је у 2017. и 2018. остварен суфицит, уз 
пад јавног дуга. С друге стране, неопходне структурне реформе које би учиниле економију 
отпорном на будуће шокове и омогућиле дугорочни раст споре су, а често се и одлажу. 
Капацитете јавне управе треба додатно ојачати. Припрема и усвајање подзаконских аката се 
често доста одлаже, што правно и регулаторно окружење чини непредвидивим. 
Имплементација јавних инвестиција је често спора, тако да се користи од њих материјализују са 
значајним кашњењима. Процедуре јавних набавки су компликоване и не резултирају увек 
најоптималнијим решењима. Нажалост, комплетна листа неопходних структурних реформи је 
још дугачка. 
Позивате на снажнију реформу јавних предузећа. Која јавна предузећа имају највећи проблем и 
која су решења? 
- Све ово је доста повезано са слабим управљањем у друштвеним предузећима: директори се 
редовно именују као привремени вршиоци дужности, корпоративни одбори често нису у 
потпуности оперативни или немају независне чланове, а у исто време има доста политичког 
уплитања у корпоративне послове. Поред тога, нема правилног надзора и праћења рада 
предузећа. Да би Србија постала конкурентнија, управљање државним предузећима и њихова 
ефикасност морају много да се поправе. Реформа државних предузећа би такође позитивно 
утицала на стање у јавним финансијама, будући да нереформисана државна предузећа и даље 
оптерећују фискалне ресурсе. 
Критикујете и актуелно пословно окружење? 
- Додатно побољшање пословног окружења кључно је за побољшање конкурентности и 
атрактивности Србије као инвестиционе дестинације. Поред горенаведених, реформе треба да 
ојачају независне институције које осигуравају фер и транспарентно пословно окружење. 
Администрација треба да буде олакшана са електронским процедурама које омогућују да се све 
заврши на једном месту. Правосудни систем функционише споро и непредвидиво, што 
резултира дуготрајним процесима, и омета ефикасан рад приватних компанија. Инспекције би 
требало да буду боље координисане и мање оптерећујуће за субјекте који легално послују, а да се 
ефикасније баве оним нелегалним. Иницијатива ЕБРД-а за побољшање инвестиционе климе и 
управљање, коју подржавају донатори ЕБРД-а, помаже да се побољшају многе од ових области. 
Посебан нагласак стављамо на помоћ изградњи јаких институција и унапређењу 
институционалних капацитета. 
Тврдите да Србију ове године чека спорији раст - три и по одсто наспрам четири одсто у 2018. 
Који су разлози и последице? 
- Заиста, раст у 2018. је био изнад четири процента, захваљујући снажном учинку инвестиција. 
Међутим, раст ће се успорити јер је могуће да ће потражња у ЕУ ослабити, увоз ће порасти брже 
јер ће потрошња и инвестициони раст који зависе од увоза наставити а паралелно ће слабити 
ефекат опоравка из 2018. године. Раст у Србији је био слаб (око 1%) и нестабилан у последњих 10 
година. Значајно приближавање нивоима прихода ЕУ би, пре свега, захтевало стабилно 
макроекономско и фискално окружење и јачу владавину права. Додатне структурне реформе, 
као што је горенаведено, потребне су за побољшање пословног окружења и привлачење више 
инвестиција. Потребна су и знатно већа јавна и приватна улагања како би се побољшала 
инфраструктура и повећала продуктивност рада. Србија је примила велике износе страних 
директних инвестиција, углавном у производном сектору, у протеклих четири-пет година јер 
страни инвеститори добијају атрактивне пакете подршке, као и квалификовану радну снагу са 
конкурентним платама. Да би се ти инвеститори задржали након истека владине подршке, 
Србија треба да се фокусира на пружање стабилног и поузданог пословног окружења. Наш 
најновији Извештај о транзицији показао је да је радна места у производњи најлакше заменити 
роботима. Србија треба да планира унапред и припрема улагање у стално унапређивање 
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вештина радника како би они остали продуктивни, а њихове плате достигле ниво које имају у 
другим земљама. 
Који су приоритети ЕБРД у Србији у наредне четири године? 
- Нова петогодишња стратегија ЕБРД за Србију усвојена је у фебруару прошле године и већ је у 
фази имплементације. Тражимо и инвестирамо у пројекте који, пре свега, имају за циљ 
повећање конкурентности приватних компанија, увођење нових технологија, развој иновација, 
отварање радних места и стварање могућности за обуку младих људи. Наставићемо и 
повећаћемо улагања у пројекте зелене економије, попут пројеката у области заштите животне 
средине или енергетске ефикасности у стамбеним објектима. Побољшање корпоративног 
управљања у одређеним јавним компанијама и финансирање кључних транспортних и 
пројеката у пољопривреди је такође приоритет. 
Приватизација Комерцијалне банке 
У току је приватизација Комерцијалне банке где је ЕБРД други највећи акционар. ЕБРД жели да 
прода свој удео у овој банци. Шта ако продаја не успе? 
- Као главни економиста ЕБРД-а, нисам у могућности да коментаришем појединачне пројекте. 
Оно што могу да кажем јесте да у свим земљама у којима послује, ЕБРД подржава отворен и 
транспарентан процес приватизације. Такав процес би поспешио могућност да се постигне 
добра цена. 
 
 

Влаховић: Долазак Фолксвагена био би извор будућег економског раста 
Извор:Танјуг 

 

Долазак светског аутомобилског гиганта "Фолксваген" у Србију могао би да буде извор укупног 
будућег економског раста наше земље, оценио је за Тањуг председник Савеза економиста Србије 
(СЕС) Александар Влаховић. 
Председник СЕС-а каже да, уколико је тачно да се "Фолксваген" одлучио да у нашој земљи гради 
производни погон, то ће утицати на повећање извоза и елиминисање робног дефицита који 
Србија данас има. 
"То је велика ствар за Србију, уколико је то тачно. То ће значити нове инвестиције које се мере, 
не стотинама милиона него чак и милијардама евра", рекао је Влаховић. 
Он објашњава да су управо овакве инвестиције потребне српској економији, а о чему ће се 
управо говорити на 26. Копаоник бизнис форуму, који почиње вечерас свечаним коктелом за 
госте и учеснике. 
Медији пишу да је немачки аутомобилски гигант "Фолксваген" одлучио да нову фабрику гради у 
Србији, у конкуренцији Румуније, Турске, Северне Македоније и Бугарске. 
"То значи истовремено поправљање екстерне позиције Србије, односно повећање извоза и 
елиминисање робног дефицита који Србија данас има", прецизира председник СЕС-а. 
Влаховић указује да би се у Србији овом инвестицијом могао значајно подићи укупан ниво 
запослених, а ефекте овакве инвестиције могла би да осете бројна мала и средња предузећа у 
земљи. 
Председник Србије Александар Вучић у неколико наврата је поменуо Шумадију као адресу 
инвестиције која би у потпуности "променила крвну слику наше економије", а како пишу 
"Новости", први четвороточкаши из српског "Фолксвагена" требало би да изађу 2023. године. 
Лист прецизира да би нова "Фолксвагенова" фабрика требало да има капацитет од 300.000 
аутомобила годишње и да би нашем извозу доприносила са 4,5 милијарди евра. 
У Србији би, наводе, требало да се производи пет модела из "Фолксвагенове", "Шкодине" и 
"Сеатове" гаме, односно марки возила које су саставни део немачке фирме. 
Према ранијем писању медија, инвестиција је вредна око 1,4 милијарде евра, а планирано је да 
фабрика има 5.000 запослених, од чега чак 650 инжењера. 
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Последњих година више људи погине на послу, него у криминалним 
обрачунима 
Аутор: Јелена Зорић 

 

Током прошле недеље двојица радника погинула су на градилиштима у Београду. Иако у Србији 
сваке године погине велики број грађевинаца, слике радника без заштитне опреме, шлемова, 
канапа за рад на висинама готово да никог више не изненађују. 
Заштитник грађана, Зоран Пашалић после контроле коју је спровео у претходних шест месеци, 
најавио је да ће ресорним министарствима упутити препоруку да се повећа број инспектора који 
ће контролисати безбедност радника на градилиштима. 
Последњих година у Србији више људи погине на послу, него у криминалним обрачунима. 
Наиме, у 2017. години на радним местима настрадало је 39 особа, док су у 2018. години 
погинула 53 радника. 
Најопаснија радна места постала су градилишта. Од почетка године, петоро људи је настрадало 
током радног времена, троје њих радило је на грађевинама. 
Велико црно тржиште и незнање главни су разлози све већег броја повреда и погибија, каже 
Горан Родић из Грађевинске Коморе Србије. 
"Свака фирма мора да има пројекат безбедности на раду, мора да има пројекат скеле, пројекат 
темељне јаме, морају да имају инжењера за безбедност на раду и прописе, то све по закону који 
је прецизан и јасан. Али немају, људи се ангажују на црно, а не знају да користе опрему, 
пословођа се појави или не појави, стихијска је и контрола и дешавају нам се такве ствари", каже 
Родић. 
Због одласка у иностранство, на градилиштима Србије све је мање искусних радника, кажу у 
Синдикату радника грађевинарства. 
"На градилиштима сада можете наћи пензионере, раднике других профила учитеље, правнике. 
Они који су отишли у иностранство су отишли због мале зараде у Србији, она је испод просечне, 
43 хиљаде, онда раде по 10 или 12 сати, тада пада концентрација и тада се дешавају повреде и 
погибије", каже Саша Торлаковић из Синдиката радника грађевинарства. 
Заштитник грађана Зоран Пашалић, који је, пре неколико месеци, покренуо контролу 
надлежних за безбедност радника, сматра да је неопходно повећати број инспектора, који ће 
моћи у контролу без најаве. Пашалић додаје и да правосудни органи морају бити ажурнији, с 
обзиром на то да су казне, како каже, мале. 
"Због неизвесности кажњавања, малих казни, застарелости, свако се може усудити, јер зна да 
неће трпети санкцију или га санкција неће заболети. Инспектор један контролише 1.704 правна 
субјекта, они у току године не могу низ градилишта ни да исконтролишу", каже Пашалић. 
По актуелном закону инспектори морају да се најаве три дана раније пре него што крену у 
обилазак градилишта. Када су у питању судски поступци због безбедности на раду, 40 одсто њих 
годишње застари. 
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