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Смртни случај оправдава одсуство с посла 
Б. Р.   
 
Власт, синдикати и послодавци договорили продужење Општег колективног 
уговора. Додат члан који уређује право одсуства са радног места новозапосленог 
ПРЕДСТАВНИЦИ Владе, оба синдиката и Уније послодаваца потписали измене и допуне 
Општег колективног уговора. Продужено важење, већ трећи пут уговора из 2014. године на 31. 
децембар 2020. На предлог Уније послодаваца Општи колективни уговор допуњен је чланом 
четири који јасно дефинише шта у ситуацијама запослени којем је први радни дан, а не дође на 
посао. 
- Новозапослени, ако се не појави први дан на радном месту, његово одсуство оправдано је само 
у случају смрти ближег члана породице. Конкретно, брачног друга, детета, родитеља, брата или 
сестре. До сада је недостајала дефиниција уже породице, па смо тај члан додали и јасно 
дефинисали ситуацију оправданог одсуства са посла - појаснио је за "Новости" Срђа Кековић, 
генерални секретар Уније слободних синдиката. 
Навео је и то да ће се нови Општи колективни уговор радити након усвајања новог Закона о 
раду, чија је радна, испреговарана верзија социјалних партнера, од прошле године у Бриселу, у 
Европској комисији. 
- Већ дуго чекамо да стигне мишљење Европске комисије. Обратили смо се због тога и шефу 
европске делегације у Црној Гори Аиву Ораву и добили смо уверавања да ће експертски тим 
Европске комисије стићи у Црну Гору крајем јула. Тада се надамо да ће коначно бити стављена 
тачка на то питање, да ће бити стављен у процедуру и усвојен по најкраћем поступку у 
Парламенту. Напомињем испреговарали смо га са високим степеном консензуса и заиста нема 
разлога да након Брисела опет тавори у Скупштини - нагласио је Кековић. 
Срђан Кековић 
 
Поводом измена и допуна Закона о пензијско-инвалидском осигурању, Кековић додаје да је 
важно да се тај закон што пре нађе у Скупштини, јер га огроман број запослених чека. 
- Сматрамо да смо овим изменама успели, коначно, да исправимо неправде нанесене 
садашњим, али и будућим пензионерима. Свесни смо да нећемо моћи да применимо одредбе 
закона ретроактивно, али ће макар они који испуњавају услове по иновираном закону отићи у 
пензију под повољнијим условима, рекао је генерални секретар Уније слободних синдиката - 
објаснио је Кековић. 
А ти повољнији услови су да најнижа пензија не може бити мања од 145 евра. Садашња је 125 
евра. Осим тога, у пензију ће моћи жене са 64, мушкарци са 66 година уз могућност, да ако 
желе, могу да раде до 67. године старости. Најважније је, закључује Кековић, што ће основица 
за обрачун пензије бити рађена на бази тога да ће једна четвртина најлошијих година, 
невезаних, бити искључена из основице, па ће се поправити износ пензије. 
МИНИМАЛАЦ 
- Према ранијем договору социјалних партнера, од 1. јула увећава се минимална зарада са 193 
на 222 евра. Нижи су и доприноси, два одсто, на обавезно здравствено осигурање. Кековић 
очекује да ће се и ти акти убрзо наћи у Парламенту, како би сви они који добијају минималац 
примили већи, око 30 евра у августу. 
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У Србији годишње 36.000 људи мање, што је општина величине Бечеја 
 
Стопа природног прираштаја у 2018. години била је позитивна само у шест градова и општина - 
Тутину, Новом Пазару, Прешеву, Бујановцу, Новом Саду и Звездари 
петак, 28.06.2019. у 14:39 
У Србији је у 2018. години забележен негативан природни прираштај, јер је рођено 63.975 деце, 
док је умрло 101.655 људи, саопштио је данас Републички завод за статистику (РЗС). 
Од 2009. до 2018. године број становника у Србији је само на основу природног прираштаја 
смањен за око 360.000, а годишње смањење броја становника од око 36.000 особа доводи до 
закључка да сваке године нестаје општина величине Бечеја, наведено је у саопштењу РЗС. 
Стопа природног прираштаја у Србији износила је -5,4 промила и смањена је за 0,1 промил у 
односу на вредност из 2017. године. 
У Београдском региону је, као и у 2017, забележена најнижа негативна вредност природног 
прираштаја од -2,1 промила, док је највиша негативна вредност природног прираштаја 
забележена у региону јужне и источне Србије од -8 промила. 
Неповољне тенденције у природном кретању становништва Србије, а посебно регионалне 
разлике, могу се потпуније сагледати на нивоу градова/општина. 
Од укупног број локалних самоуправа у Србији, стопа природног прираштаја у 2018. години 
била је позитивна у само шест градова или општина и то Тутин, Нови Пазар, Прешево, 
Бујановац, Нови Сад и Звездара. 
Из РЗС наводе да је највећи број деце, 19.598, родиле жене старости од 30 до 34 године. 
Просечна старост мајки при рођењу детета је 30 година, док је просечна старост мајки при 
рођењу првог детета 28,6 година. 
У градским насељима, просечна старост мајке је 30,8 година, а у осталим насељима 28,3 
године. Стопа укупног фертилитета, односно укупан број живорођене деце на једну жену, 
износио је 1,5 у 2018 години. 
Из РЗС наводе да је просечна старост умрлих у Србији била 75,2 године, као и да је највећи број 
умрлих био старости од 75 до 84 године. Водећи узрок смрти код оба пола биле су болести 
система крвотока. 
Од овог узрока смрти прошле године умрло је 52.663 грађана Србије, односно 51,8 одсто од 
укупног броја умрлих лица. Процењен број становника у Србији у 2018. износио је 6.982.604, 
преноси Бета. 
 

 
 

РЗС: Пад индустријске производње у Србији 
Пише: ФоНет 

 
 
Индустријска производња у Србији у мају ове године била је 0,6 одсто мања него у мају прошле 
године, а већа је за 1,1 одсто од прошлогодишњег просека, саопштио је Републички завод за 
статистику. 
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Индустријска производња у периоду јануар – мај ове године мања је за 1,3 одсто него у истом 
периоду прошле године. 
Посматрано по секторима, у мају ове године, у односу на исти месец прошле године, у сектору 
прерађивачке индустрије забележен је пад од 1,6 одсто, док је сектор снабдевања електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација оствариоо раст од 3,7, а сектор рударства 2,2 
процента. 
Највећи утицај на пад индустријске производње у мају ове године, у односу на исти месец лане, 
имале су производња прехрамбених производа, хемикалија и хемијских производа, пића, 
деривата нафте и одевних предмета, наводи се у саопштењу. 
 

НВО: Министар за рад да преузме иницијативу за одштету свих који су 
страдали на радном месту 
Пише: Бета 

 
 
Удружење „Један од пет милиона“ затражило је од министра за рад Зорана Ђорђевића да „као 
одговорно лице“, преузме иницијативу за одштету свих који су страдали на раду протеклих 
годину дана. 
Наводећи да су у претходних неколико дана четири радника страдала на радном месту а да је 
троје повредјено, удружења је позвало надлежно министарство да „пронадје и казни све 
одговорне за све учесталије несреће на радном месту“. 
„У 2018. години погинуло је 53 људи, док је њих 788 задобило теже повреде. Због повреда на 
раду, у последње три године, живот је изгубило укупно 134 људи, а више од 2.000 њих је теже 
повређено. Ипак, министру за рад то није засметало када је у среду изјавио да је Србија у 2019. 
години показала велики напредак у разумевању права радника и обезбеђивању њихове 
безбедности и здравља на раду“, пише у саопштењу. 
Удружење је навело да „уместо оштрог санкционисања оних који не поштују прописане услове 
заштите на раду, а због чега често долази до фаталних исхода, министарство налаже обавезно 
коришћење заштитног шлема, као и опасача за спречавање пада са висине“. 
„Ипак, од препоруке које министарство даје, као и „обавезе послодавца да запосленом обезбеди 
све превентивне мере безбедности и здравља на раду‟, није се даље отишло“, стоји у саопштењу. 
 

 
 

Најугроженији радници на повременим пословима 
      
Ниво такозваног радног сиромаштва у Србији опао је у односу на период од пре четири или пет 
година за око пет одсто, али и даље забрињава податак да и они који раде имају нижи 
образовни статус и несигурне послове услед чега су и даље у ризику од сиромаштва, речено је 
на конференцији “Тржиште рада и социјална анализа на Западном Балкану - од података до 
политике”. 
 
Конференцију су организвали немачка Фондација “Фридрих Еберт” и Социјално-економски 
форум Европског покрета у Србији, а представљен је најновији извештај о сиромаштву 
запослених у земљама Западног Балкана, који се израђује у сарадњи с Европском мрежом за 
социјалну политику. 
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Резултати новог извештаја, објављеног пре око месец и по дана, односе се и на Србију, и 
показују да је такозвано радно сиромаштво особа које имају посао опало у односу на протеклих 
четири-пет година, рекла је професорка на Економском факултету и директорка Фондације за 
развој економске науке ФРЕН Јелена Жарковић. Она је указала да је тада ниво радног 
сиромаштва исносио 15 одсто, а сада је 10 одсто и оценила да то добар показатељ. - Забрињава, 
ипак, то што се, када се погледа ко су особе које су изложене сиромаштву, види да су то људи с 
нижим образовањем који раде несигурне послове, с делимичним радним временом, као и то 
што они имају низак интензитет рада - рекла је Тањугу Јелена Жарковић. 
То практично значи да у току 12 месеци они раде мање од два и по месеца, и то углавном 
повремене послове. Они су највише изложени сиромаштву, а пошто углавном живе у 
вишечланим породицама где има више деце, самим тим проблем је и генерацијско преношење 
радног сиромаштва, истакла је Јелена Жарковић. 
По њеним речима, запосленост у Србији од 2013. године порасла, али је углавном реч о ниско 
продуктивним пословима, који су мање плаћени и за које су потребне ниже квалификације. 
Она је указала да стопа сиромаштва јесте пала, али да су они који се на таквим радним местима 
запошљавају и даље у ризику од сиромаштва иако имају посао. 
У односу на протеклих четири-пет година, ниво радног сиромаштва исносио је 15 одсто, а 
сада је 10 одсто 
Кристијане Вестфал из Директората за запошљавање, социјална питања и инклузију Европске 
комисије је указала на проблем одласка становништва у друге земље и додала да су земље 
Западног Балкана суочене с неповољним трендовима на тржишту рада, односно ниском 
партиципацијом. Она је додала да је учешће жена у укупној запослености ниже и да, иако су 
разлике између региона и земаља Евроспке уније велике када је ова област у питању, и у 
Европској унији, такође, постоји нижи удео жена у укупној запослености. 
Вестфалова је рекла да је потребно да се реше многи изазови и да је у региону проблем управо 
дугорочна незапосленост, односно то што су људи годинама без посла. 
- Доста људи напушта регион због чега се јавља мањак радне снаге и приметно је да је веома 
тешко пронаћи раднике појединих професија, попут занатлијских - рекла је Кристијане 
Вестфал. 
Љ. Малешевић 
 

Радно сиромаштво у опадању, али и даље постоји ризик 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Ниво такозваног радног сиромаштва у Србији опао је у односу на период од пре 
четирили или пет година за око пет одсто, али и даље забрињава податак да и они који раде 
имају нижи образовни статус и несигурне послове услед чега су и даље у ризику од 
сиромаштва, речено је данас на конференцији "Тржиште рада и социјална анализа на 
Западном Балкану - од података до политике". 
Ту конференцију организвали су немачка Фондација "Фридрих Еберт" и Социјално-економски 
форум Европског покрета у Србији, а представљен је најновији извештај о сиромаштву 
запослених у земљама Западног Балкана који се израђује у сарадњи са Европском мрежом за 
социјалну политику. 
Резултати новог извештаја објављеног пре око месец и по дана односе се и на Србију, и они 
показују да је такозвано радно сиромаштво особа које имају посао опало у односу на протеклих 
четири-пет година, рекла је професорка на Економском факултету и директорка Фондације за 
развој економске науке ФРЕН Јелена Жарковић. 
Тада је ниво радног сиромаштва исносио 15 одсто, а сада је 10 одсто, навела је она и оценила да 
то представља добар показатељ. 
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"Забрињава ипак то што када се погледа ко су особе које су изложене сиромаштву види да су то 
људи с нижим образовањем који раде несигурне послове, с делимичним радним временом, и 
то што имају низак интензитет рада", рекла је ТаЊугу Жарковићева. 
То практично значи да у току 12 месеци они раде мање од два и по месеца, и углавном је реч о 
повременим пословима. 
Они су највише изложени сиромаштву и углавном живе у вишечланим породицама где има 
више деце, па је самим тим проблем и генерацијско преношење радног сиромаштва, истакла је 
професорка Жарковић. 
Она каже да је запосленост у Србији од 2013. године порасла, али да је углавном реч о ниско 
продуктивним, мање плаћеним пословима, за које су потребне ниже квалификације.  
Стопа сиромаштва јесте пала, али су они и даље у ризику од сиромаства иако имају посао, 
објаснила је Жарковићева. 
Потпредседник Европског покрета у Србији Владимир Међак рекао је да уласком у ЕУ једна 
држава мора да достигне ниво тржишне привреде која је способна да изгради конкуренцију на 
јединственом тржишту. 
Он је истакао да је Србија суочена с великим одливом становништва и да то није проблем само 
у Србији, већ на целом Западном Балкану. 
"Морамо да отворимо тешка питања, односно како људи овде живе и какву перспективу имају, 
јер они не одлазе само због новца већ и непостојања перспективе", рекао је Међак. 
Каже да је важно да се више размишља и говори о томе шта може допринети социјалном и 
економском развоју, да грађани то осете и самим тим одлуче да не одлазе у друге земље. 
Кристијане Вестфал из Директората за запошљавање, социјална питања и инклузију Европске 
комисије такође је указала на проблем одласка становништва у друге земље и додала да су 
земље Западног Балкана суочене са неповољним трендовима на тржишту рада, односно 
ниском партиципацијом. 
Она је додала да је учешће жена у запослености ниже, и да иако су разлике између региона и 
земаја ЕУ велике када је ова област у питању, и у ЕУ такође постоји нижи удео жена у укупној 
запослености. 
Вестфалова је рекла да потребно је да се реше многи изазови и да је у региону проблем управо 
дугорочна незапосленост, односно то што су људи годинама без посла. 
"Доста људи напушта регион и јавља се мањак радне снаге, и приметно је да је много тешко 
пронаћи неке професије попут занатлија", рекла је Кристијане Вестфал. 
Она је истакла да је важно ухватити корак са стандардима ЕУ. 
Ако би раст БДП-а у земљама Западног Балкана био пет одсто годишње у континуиитету, било 
би потребно 20 година за достизање нивоа животног стандарда у ЕУ, рекла је Вестфалова. 
 
 
 
 


