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Ко се повреди на послу паре добија одмах  
Извор: Б92, Прва ТВ 

 
Београд -- Радници који доживе повреду на раду више се неће "повлачити" по судовима како би 
наплатили штету.  
Према најави ресорног министра, сви ће бити осигурани, а новац ће им бити исплаћен одмах. 
Прва ТВ истражује када ће то почети да се примењује и како ће изгледати у пракси. 
У последњих 15 година, свега 30 одсто радника је успело да наплати штету која им је причињена 
на раду, подаци су синдиката.  
"До сада је била пракса да су радници који су претрпели штету или повреду на радном месту 
врло тешко долазили до осигурања, односно до наплате штете коју су претрпели. Нажалост и 
они који су имали смртни исход, њихове породице никако нису могле да наплате, то је мање 
више завршавало на суду", прича Зоран Михајловић из Савеза самосталних сидиката  
Ситуација у којој ће послодавци морати да осигурају све своје раднике код осигуравајућих кућа 
које би им одмах исплатиле накнаде је помак и нешто што би могло да смањи овако лошу 
статистику, сматрају синидкалци. Ипак, управо део са осигуравајућим кућама за њих је - споран.  
"Ми смо више за то да се формира један посебан фонд у коме би послодавци уплаћивали новац 
за, које би имали за сврху осигурање од последица несрећних случајева да би то било много 
боље контролисана средства, да ту радници не би имали проблем да ту штету наплате или да 
њихове породице наплате штету", наводи Михајловић.  
С обзиром да од Министарства нису добили званичан допис на ову тему у Унији послодаваца 
кажу да коментар не могу да дају. Ипак, њихов почасни председник га има, а то је да је идеја 
добра. Ипак и он има једну замерку:  
"То спада у још један нови намет, односно то ће да свакако да поскупи пословање привредника. 
Послодавцима то сигурно, онима који већ нису то сами предузели па осигурали своје запослене 
неће лако пасти зато што ће то да им даље отежа пословање у смислу већих финансијских 
издатака", објашњава Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца.  
Закон којим би се све ово уредило, требало би да буде донет на јесен. Да ли ће се то и десити, као 
и како ће се тачно све спроводити у пракси, питања су која смо хтели да поставимо и 
Министарству рада, међутим на захтев за саговорника, Прва ТВ одговор - није добила.  
 

 

 
 
Незапослени нерадо прихватају послове текстилаца, кожара.. 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ) најчешће 

нису заинтересовани за послове у области текстилства и кожарства, машинства и обраде метала, 

пише Политика.  
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Према наводима листа, не занима их превише ни рад у области пољопривреде, производње и 
прераде хране, шумарства и обраде дрвета. 
У НСЗ ипак откривају, преноси лист, да подаци о понуђеним условима рада од страна 
послодаваца могу да представљају конкретне чињенице и основ за оправдано одбијање 
понуђеног занимања. 
Понуде одбијају због плата нижих од просека за те послове на регионалном нивоу, услова рада 
који су испод стандарда за занимање, неплаћених доприноса или прековременог рада, 
нередовних исплата, удаљености радног места, набрајају у НСЗ. 
Смета им, како се наводи, и када постоји опасност од повређивања, професионалних или других 
врста обољења, рада на висини, под водом или земљом... 
Постоје и случајеви када незапослени одбијају понуде без оправданог разлога, па је брисање са 
евиденције могуће због непридржавања законских одредби о обавезама незапослених. 
На тај начин у јуну ове године је 13.338 незапослених избрисано са бироа рада. 
Од тог броја, 12.041 неоправдано се није јавио или одазвао позиву НСЗ, због чега су избрисани 
на одређени рок, 1.145 није се одазвало на индивидуални разговор са саветницима НСЗ... 
Они који су брисани са бироа имају право опет да се уведу у евиденцију по истеку шест месеци 
од дана престанка вођења евиденције. Изузетно, уколико је корисник новчане накнаде избрисан 
јер је обављао рад без закљученог уговора, то право поново стиче по истеку рока од девет 
месеци, пише лист. 
 
 

ММФ поново срезао прогнозу глобалног раста за 2019. и 2020. 
Извор:Танјуг 

 

ВАШИНГТОН: Међународни монетарни фонд (ММФ) поново је смањио прогнозу глобалног 

економског раста за ову и наредну годину због наставка америчко-кинеског трговинског рата, 

продужене агоније у вези са Брегзитом и упорног опстанка пригушене инфлације. 

Према најновијим проценама објављеним данас, предвиђа се да ће глобална привреда у 2019. 
години забележити раст од 3,2 одсто, што је за 0,1 процентни поен ниже него што је ММФ 
предвидео у априлу и чак за 0,3 процентна поена испод пројекције Фонда са почетка године. 
Процена раста за 2020. годину је такође срезана за 0,1 процентни поен у односу на април, на 3,5 
одсто. 
Ризици по пројекције су се углавном погоршали. Они укључују даље трговинске и технолошке 
тензије које нагризају расположење и успоравају инвестиције, као и продужени раст аверзије 
према ризику који прети да ће акумулирање финансијске рањивости бити настављено након 
више година ниских каматних стопа, пише у ажурираном извештају ММФ-а, преноси тв мрежа 
Си-Ен-Би-Си. 
Растући дезинфлаторни притисци, који све више отежавају сервисирање дуга, ограничавају 
простор за монетарне политике усмерене на сузбијање пада, и чине штетне потресе трајнијим 
него што је нормално, навео је Фонд. 
ММФ је срезао и пројекцију раста светске трговине за ову годину на 2,5 посто, што је за 0,9 
процентних поена мање од априлске прогнозе, напомуњући да је раст обима глобалне трговине 
пао у првом кварталу на око 0,5 процената на годишњем нивоу. 
Слаби изгледи за трговину - у обиму који одражава трговинске тензије - утичу на спутавање 
инвестиција. Светлу тачку представљају резултати сектора услуга, у којем је пословно 
расположење релативно снажно, пружајући подршку расту запошљавања (што, заузврат, 
помаже повећању поверења потрошача), наводи се у извештају ММФ-а. 
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Неки рудници пред затварањем, потребна и модернизација 
Извор:Танјуг 

 

РЕСАВИЦА: Шеф канцеларије Међународног монетарног фонда у Србији Себастијан Соса каже 

да је наша земља у претходних неколико година забележила напредак у решавању 

проблематичних државних предузећа, али да још није решена будућност компанија попут 

Петрохемије и Ресавице.  

Соса је јуче рекао да предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица добија подршку владе 
кроз субвенције због социјалних импликација, те да ММФ подржава и намеру власти у Србији 
да се нађе план за затварање неких рудника који нису одрживи, али да се истовремено обезбеди 
програм помоћи за угрожене раднике. 
Тим поводом, председник Синдиката Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља (ЈП 
ПЕУ) Ресавица Небојша Миленковић оцењује да субвенције које предузеће добија од државе, 
без улагања у модернизацију, нису дугорочно реалне и одрживе. 
Миленковић каже да је од ресорног министарства затражено да се крене у причу о 
модернизацији рудника. 
"Имамо и неколико рудника који су пред затварањем, са мало резерви угља и неминовно је да 
ће доћи до њиховог затварања, и ми у Синдикату тражимо да се што пре крене у причу око 
отварања нових лежишта, где ће људи моћи да наставе да раде нормално и да остварују 
приходе", рекао је Миленковић Танјугу.  
Миленковић каже да се програм, који предвиђа отварање нових рудника и модернизацију не 
спроводи, а да је њихова жеља да дође до модернизације рудника, што би, каже, довело до 
повећања производње, продуктивности и безбедности рудара. 
Каже и да синдикат покушава да са надлежнима реши проблем повезивања стажа за 2011. и 
2012. јер један део радника не може да оствари право на пуну пензију док се тај проблем не 
реши. 
"Радимо на томе и да се у нови програм пословања и нови буџет нађу додатна средства за 
повецахње зарада у ЈП ПЕУ, јер сматрамо да ниво зарада у овом тренутку није адакватан послу 
који рудари обављају", истакао је он и подсетио да је просек плата у "Ресавици" тренутко око 
50.000 динара. 
У девет рудника овог предузећа ради око 3.500 радника, а предузеће је добровољно, уз 
социјални програм, напустило око 600 радника. 
Министар рударства и енергетике Александар Антић изјавио је почетком године да ресорно 
министарство са експертима Светске банке анализира сваки рудник појединачно. 
Из републичке касе за пословање "Ресавице", држава издваја годишње субвенције у износу од 
4,47 милијарди динара. 
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Ђукић Дејановић: Деца и млади изложени већем ризику од 
сиромаштва 
Извор:Танјуг 
 
Према подацима Републичког завода за статистику, деца и млади у Србији изложени су већем 
ризику сиромаштва него одрасло становништво, каже министарка задужена за демографију и 
популациону политику Славица Ђукић Дејановић. 
Она је, на данашњој седници скупштинског Одбора за права детета, истакла да је стопа ризика 
сиромаштва у 2017. години за децу износила 30,5 одсто, а за младе 29,7 одсто, што је премашило 
стопу за општу популацију, која је износила 25,7 одсто. 
Напомиње да су деца у Србији суочена са све мањим ризиком смртности у најранијем периоду 
живота и да је стопа смртности деце до пет година смањена са 18 смртних исхода на 1.000 деце у 
1990. години на 5,8 на 1.000 деце у 2017. години.  
- Међутим, деца ромске популације имају мање шансе да преживе у раном узрасту, на шта 
указује стопа смртности од 14,4 на 1.000 деце у 2014. години. Здравствени проблеми који 
налажу јачи стратешки одговор обухватају тренд пада вакцинације деце и последични раст 
преваленције малих богиња - навела је она. 
Између сеоских и градских средина, наводи, уочена је разлика у развоју деце у раном узрасту, те 
је тако обухват деце, узраста три до пет година, са предшколским образовањем у Србији износи 
50 одсто, што значи да половина деце пропушта прилику да у потпуности оствари свој развојни 
потенцијал.  
- У протеклој деценији, остварена су значајна побољшања у припреми деце за школу кроз 
припремни предшколски програм - са 87,2 одсто у 2009. години повећан је на 98,2 одсто у 2017. 
години- рекла је Ђукић Дејановић. 
Дечаци и девојчице основношколског узраста су у једнакој мери укључени у основно 
образовање, док међу ромском децом 85 одсто заврши основну школу, а средњу школу тек свако 
пето ромско дете. 
Када је у питању дечији рад, у 2014. години је 9,5 одсто деце старости пет до 17 година било 
укључено у неки од облика дечијег рада. Ова појава је углавном присутна у сеоским подручјима 
где деца помажу родитељима у пољопривреди. 
Министарка је обавестила чланове Одбора да је као председница Међуресорне радне групе за 
спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године предводила делегацију на 
четвородневном министарском састанку Политичког форума на високом нивоу о одрживом 
развоју који је одржан од 15. до 18. јула 2019. године, у седишту УН у Њујорку. 
Она је рекла да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања завршило 
радну верзију нацрта измена и допуна Породичног закона, које треба да произведу бољу 
заштиту права детета у Србији и усаглашавање овог закона са Конвенцијом о правима детета. - 
Неке од представљених измена односе се на забрану малолетничког брака, забрану физичког 
кажњавања деце, регулисање усвојења, старатељства - закључила је она. 
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Вучић: Веће плате за лекаре и медицинске сестре, војнике, полицајце... 
Аутор:Бета  
 
Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће се плате лекарима и медицинским 
сестарама повећати и до 15 одсто, јер се, како је рекао, уводи ред у здравство, а простор за 
корупцију се смањује. 
Њавио је и повећање плата војницима, полицајцима, социјалним радницима, особљу јавне 
управе.  
"Имамо много проблема у здравству с финасијама - много трошимо, иако смо доста 
напредовали у тој области. Дамо 10 милиона евра за општу болницу и када пиатате људе 'колике 
су им залихе' они не знају, јер нико не води материјано књиговодство већ деценијама", рекао је 
Вучић.  
Вучић је навео и да је у време док је био потпредседник Владе, "минималац" био 16 хиљада, а да 
сада траже да се подигне на 32 хиљаде.  
"Не можемо приватнике да оптеретимо толико. Морамо да водимо рачуна да приватни сектор 
то може да поднесе. Морамо да бринемо и о радницима, и о приватницима", рекао је Вучић.  
Навео је да се многи жале на путеве у Србији, а да су бољи него у "многим европским 
метрополама", а и да очекује изградњу "много брзих саобраћајница". 
 

 
 

 
 

„Слога“ покреће беслатно правно саветовалиште за све раднике 
Пише: Данас Онлине 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“ саопштили су да ускоро почињу са реализацијом 
националног пројекта под називом „Саветовалиште за радно-правне односе“. 
Како се наводи у саопштењу, саветовалиште ће поред чланова Слоге, моћи ће да користе сви 
запослени у Србији, без обзира да ли су чланови синдиката или не, на тај начин што ће позивом 
бесплатног броја (0800…..) моћи да изнесу свој проблем. 
Удружени синдикати Србије „Слога”  подстакнути резултатима последњих истраживања о 
радничким правима у Србији, где се преко 85 одсто испитаника изјаснило да се права радника у 
Србији не поштују, решили су да покрену један овакав пројекат и помогну свима којима је та 
помоћ потребна, истиче се у саопштењу. 
Према њиховим речима, запослени у Србији ће коначно имати могућност да потпуно бесплатно, 
чак и без трошкова позива, добију правне савете. 
Правни тим Удружених синдиката Србије „Слога и до сада је, истичу, кроз синдикалне 
структуре помогао члановима синдиката у остваривању својих права, а реализацијом овог 
пројекта помоћ ће моћи да добију и сви запослени у Србији. 
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У саопштењу напомињу да пројекат неће бити временски ограничен, већ сталан, а о самом 
датуму почетка реализације запослени ће бити обавештени на сајту Удружених синдиката 
Србије „Слога“ и посредством јавног информисања. 
 
 

Хрватска плата дупло већа од српске 
Пише: Иван Трајковић 
 
Од бивших СФРЈ република, Словенија је и даље на далеком првом месту, са просечном платом 
нешто испод хиљаду евра.  
Статистички Завод Хрватске је саопштио да је просечна плата у мају месецу била око 6.450 куна, 
што је 870 евра. За то време, просечна плата у Србији је била 54.600 динара, што је у еврима око 
450. 
Тако испада да су Хрвати у дупло бољем положају од грађана Србије. Треба имати у виду и да је 
Хрватска чланица ЕУ, па њихови грађани далеко лакше путују и налазе послове у земљама ЕУ, 
што такође значајно доприноси економији земље. 
Иначе, по подацима Еуростата, највеће плате на Балкану имају Грци, 1.103 евра, а следе их 
Румуни и Бугари. 
 

 


