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Прошле године 823 решења о забрани рада
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Инспекција рада је у току 2018. године донела 823 решења о забрани рада због
пропуста који су установљени контролама на местима рада, што је 55 одсто више него претходне
године, изјавио је данас Танјугу в.д. директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић.
Највише забрана је донето у области грађевине, око 70 одсто, а онда и код осталих
контролисаних субјеката, рекао је он.
Један радник преминуо је јуче у Београду након што је палета цигли с грађевине пала на њега.
Медији су пренели да је на младића старог 31 годину пала палета цигала са дизалице на једном
објекту у изградњи на Врачару.
Директор Инспектората каже да је надзором утврђено да је још један радник повређен том
приликом и да су они били у сталном радном односу.
Како је рекао, дозволу за рад, инвеститор је добио 10. децембра прошле године, а даљим
надзором ће се утврдити да ли је рад заиста тада почео имајући у виду да је на терену уочено да
је до сада подигнуто седам спратова.
Још увек прикупљамо информације и видећемо да ли ће бити основа за покретање кривичне
пријаве, али ће највероватније бити захтева за покретање прекршајног поступка у овом случају,
рекао је Ђуровић.
У Србији су се протекле године догодиле 53 повреде на раду са смртним исходом, највише у
последњих десет година, рекао је Ђуровић и додао да је због тога поднето 40 кривичних пријава.
У прошлој години, откривено је и 939 нерегистрованих субјектата, 22 одсто више него 2017.
години.
Поднето је и 83 одсто више захтева за покретање прекршајног поступка када је у питању
безбедност и здравља на раду.
Према анализи инспектората, најчешћи узроци смртних повреда на раду били су 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.
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.
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, а у
највећем броју случајева то су биле повреде руке, шака, прстију.
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Пошта Србије остварила добит од 2,3 милијарде динара у 2018.
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: Пошта Србије остварила је добит од 2,3 милијарде динара у пословној 2018. години,
саопштено је данас из тог јавног предузећа.
Истовремено, пословни приходи достигли су 24,9 милијарди динара, што је за 3,2 одсто више од
планираног, односно за 0,2 одсто више од прихода остварених у 2017. години.
Мира Петровић, в. д. директора Пошта Србије, каже да је уз редовно измирене обавезе према
свим повериоцима, као и редовне плате за скоро 15.000 запослених, остварен значајан пословни
добитак и да има још већа очекивања од текуће године.
Како је саопштено из компаније, на име капиталних улагања утрошено је 1,2 милијарде динара,
при чему доминирају улагања у набавку опреме са 51,2 одсто, улагања у Пошта Нет 19 одсто и
улагање у занављање транспортних средстава од 18,1 процената.
У 2018. години, извршено је плаћање јавних прихода по разним основама у укупном износу од
8,6 милијарди динара, док је у поштама у целој Србији пружено 457 милиона услуга или у
просеку преко 38 милиона услуга сваког месеца.

Могућ нови штрајк у Катастру
Извор: Дневник.рс
НОВИ САД: Синдикати Републичког геодетског завода најавили су да ће у среду, 27. фебруара,
поново ступити у штрајк у свим организационим јединицама у Србији.
Како се наводи у саопштењу, поновног прекид рада у Катастру биће уколико Завод „не коригује”
умањена јануарска примања запослених.
Оптужујући руководство Завода за „грубо и једнострано кршење “ споразума којим је 21. јануара
окончан штрајк у том јавном предузећу, синдикати су од Владе Србије и руководства РГЗ-а
затражили да „утврде конкретну одговорност за непоштовање потписаног споразума и смену
одговорних лица”.
Од Владе Србије и руководства РГЗ-а захтевамо стриктно поштовање споразума потписаног 21.
јануара којим се гарантује ниво примања усклађен с одлуком о повећању основице, за све
запослене у Заводу, наводи се у саопштењу.
Синдикати су позвали кориснике услуга Републичког геодетског завода да правовремено
поднесу захтеве и „имају разумевања и стрпљења због могућег застоја у раду Катастра у случају
штрајка”.
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Просечна плата у Србији у децембру повећана на 52.372 динара
Извор:Бета
Просечна нето зарада у Србији у децембру 2018. године износила је 52.372 динара, што је
номинално 7,4 одсто више него у истом месецу претходне године, а реално је раст од 5,3 одсто
Просечна нето зарада у Србији у децембру 2018. године износила је 52.372 динара, што је
номинално 7,4 одсто више него у истом месецу претходне године, а реално је раст од 5,3 одсто,
саопштио је данас Републички завод за статистику.
Бруто зарада је износила 72.167 динара и номинално је била већа за 6,5 одсто, а реално за 4,4
одсто.
У 2018. године је раст нето зарада у поређењу са 2017. номинално био 6,5 одсто, а реално 3,9
процената, док је номинално раст бруто зарада био шест одсто, а реално 3,9 процената.
Медијална нето зарада за децембар износила је 39.623 динара, што значи да је 50 одсто
запослених имало зараду до тог износа.

Да ли је могућа реприза економске кризе из 2008?
Извор:Танјуг
Председник Савеза економиста Србије (СЕС) Александар Влаховић прича о могућности
понављања сценарија из претходне глобалне економске кризе
Успоравање економије еврозоне и ЕУ и политичке тензије које постоје како унутар еврозоне и
нашег региона, могле би негативно да се прелију на економску активност у Србији, изјавио је
данас председник Савеза економиста Србије (СЕС) Александар Влаховић, уз напомену да ипак
не верује да је могуће да се понови сценарио из 2008. године.
Он истиче да се Србија сада налази у много бољој ситуацији него 2008. године, и да у овом
тренутку имамо фискални простор за евентуални одговор на успоравање европске економије.
С друге стране, члан Председништва СЕС професор Драган Ђуричин напомиње да је потребна
извесна опрезност, јер су најаве о могућој рецесији веома присутне у широј стручној јавности.
Влаховић је казао да је важно размотрити колико смо спремни.
"Посматрајући фискалну позицију Србије, она се налази у много бољој ситуацији него 2008.
године и не само да смо постигли равнотежу буџета са одговарајућим фискалним суфицитом
него су и структурни дефицити који су постојали у 2008. и раније, елиминисани", рекао је
Влаховић.
На почетку кризе за плате запослених у државном сектору издвајање износило је 11 процената
БДП-а, а данас око 7, 5 процената. За пензије је удео био 13, 5 одсто, а данас не прелази 11 одсто
БДП, навео је Влаховић.
"У овом тренутку имамо фискални простор за евентуални одговор на успоравање европске
економије", рекао је Влаховић.
Он је додао да свака држава у периоду кризе, кад приватна економија смањује активност, мора
да реагује повећањем нивоа капиталних инвестиција и тако утиче на подстицање економске
активности.
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Како је рекао, важно је да је ниво јавног дуга са 75 процената колико је износио 2014. године на
крају прошле године смањен на 56 одсто и да се тај тренд смањења наставља.
Влаховић је рекао да је карактеристично и то што данас имамо и политичку кризу која се
прелива на економију, за разлику од 2008. године, када то није био случај.
Професор Драган Ђуричин каже да треба бити опрезан обзиром да су најаве стручне јавности
могућој рецесији веома присутне у јавности.
Он је навео да ЕУ има разне проблеме што се економије тиче.
"Неко каже, све што је могло да се деси лоше у Европи што се економије тиче десило се и то се
показало нултом стопом раста у последњем кварталу у најснажнојој економији, Немачкој",
рекао је професор.
Он наводи да је Кина такође у успоравању, а да при томе имамо трговински рат, рат курсева и
технолошки рат у последње време... Ако се одређени фактори наруше, врло лако можемо доћи у
веома фрагилну ситуацију, истиче Ђуричин.
"Ми као мала и отворена економија са значајним нивоо дуга, поред побољшавања
макроекономских параметара можемо поново бити изложени негативном дејству кризе", рекао
је Ђуричин.
На конференцији у Савезу економиста Србије, Ђуричин је рекао да је програм фискалне
консолидације који је почео 2014. успешно оконачан 2017. и 2018. година била година
значајнијег раста од 4,5 процента.
"Поставља се питање колико је тај раст одржив и инклузиван", рекао је Ђуричин и додао да тај
"светлуцави податак, има доста тамну позадину".
То је илустровао примером који показује да би Србија достигла ниво БДП-а који је Хрватска
имала кад је ушла у ЕУ морала би да дуплира ново БДП, а остваривање таквог нивоа раста БДП
по глави становника, захтева стопу раста од седам процената у наредних 10 година, односно пет
процената у наредних 15 година .
Такође, да би Србија достигла ЕУ, што се тиче дохотка, требало би јој 24 година са стопом раста
од седам процената, односно 40 година са стопом раста од пет одсто.
"То показује да је Србији не само за просперит, већ и преживљавање потребан снажан раст,
робусни раст и он је обично око пет процената. Он не може бити екстензиван, већ мора бити
интензиван и интелигентан", реклао је Ђуричин.
Такође је додао да су неопходни нови пристпи у начину вођења економских политика.
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Влаховић: Опоравак српске привреде после економске кризе ишао
најспорије
Аутор:Стефан Станковић
"Опоравак српске привреде после светске економске кризе је ишао најспорије. У протеклих 10
година раст БДП-а је око 10 процената кумулативно, док је у Румунији 24, у Македонији 23,
Бугарској и БиХ 17, а у албанији 30. Зато што је Србија изабрала погрешан пут као одговор на
кризу", сматра председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић.
У понедељак, 15. септембра 2008. године Леман Брадерс је запрепастио свет и својих 25.000
запослених, подневши захтев за стечајем с теретом дугова од чак 600 милијарди долара. Тако је
пропала 150 година стара инвестициона банка. То је био највећи стечај у америчкој историји,
који је покренуо највећу глобалну економску кризу од тридесетих година прошлог века. Овај
догађај је променио свет.
Како је објаснио Влаховић, на сваких седам-осам година наступи нека економска криза, али
ниједна није била тих размера као криза из 2008. Каже да је 2009. године 90 земаља имало
рецесију, док су у Европи, сем Пољске, Белорусије и Албаније, све остале земље биле у рецесији.
Каже да је опоравак српске привреде ишао најспорије, зато што је изабрала погрешан пут као
одговор на кризу.
"Тек од 2015. привреда улази у фазу позитивног тренда, додуше тај раст је колебљив и веома
слаб. Српска привреда је једина у Европи три пута била у рецесији - 2009, 2012 и 2014, ајде да
кажемо да је 2014. рецесија била због природних непогода".
Србију највише кошта одлагање реформи, а велики проблем је и "стани-крени стратегија", каже
Влаховић.
"Након 5. октобра имали смо период интензивног реструктурирања не само јавних предузећа
већ и великих друштвених, изградњу институција. Онда су многи резултати поништени, од
2004. до 2006 -2007. имали смо највећу шансу да спроведемо безболну транзицију. Нисмо, јер
се променила политичка структура, на власт су дошли популисти, демагози, посматрали јавна
предузећа као партијски плен. Од 2008. су многе земље радиле на реформама, на смањењи
непотребних трошкова, као на пример балтичке земље. Након спровођења мера данас су то
здраве економије".
Како је рекао најмање смо догурали у реформи јавних предузећа.
"Ова власт заслужује похвалу за неке економске мере, али није урађено довољно на реструктури
јавних предузећа. То је неопходно јер се ту крије потребна делта увећања инвестиција да би
достигли више стопе раста, јер оваква каква јесу не могу да реализују инвестиције".
Сматра да је пројекција раста од 3,5 одсто за ову годну достижна, под условом да
пољопривредна сезона буде просечна.
"Јесте достижна и у складу с нивоом инвестиција које се реализују и које су око 19 одсто нивоа
БДП. Ако хоћете већи раст, инвестиције морају да буду 23-24 одсто БДП. Да би се реализовало
то, држава мора више да улаже у инфраструктуру и у капиталне инвестиције".
Економске и политичке последице кризе
На питање које су последице кризе, Влаховић каже да је у економском смислу дошло до чвршће
регулације тржишта и банкарских сектора.
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"2011. године долази до кризе сувереног дуга – Грчка, Шпанија, Португалија, затим страх да се
не прелије на Немачку. У политичком смислу је дошло до промена, углавном су на власти биле
социјал-демортаре, касније је дошло до таласа десних политичких странака које су освојиле
власт, а то је озбиљан сценарио да ће се исто дестити на изборима за Европски парламент".
И Брегзит ће имати последице и на еврозону, али пре свега на британску економију, каже
Влаховић и додаје да умногоме зависи како ће бити спроведен - да ли уз договор или ће доћи до
такозваног "тврдог Брегзита".
"Већ данас имамо успоравање економије, Европа је најслабија карика и има најслабији
прогнозирани раст. Ако се постигне раст од 1,6-1,7 одсто то ће бити добро. Поред успоравања
светске трговине, Европа има унутрашње проблеме, слушамо причу да се ЕУ мора
реструктурирати, данас не видимо решење, италијанска привреда је у рецесији, Немачка
успорава, Француска има проблеме. Имамо отпоре према администрацији у Бриселу због
антиестаблишмент покрета који преузимају власт".
Додаје да ће све то имати последице и по Западни Балкан.
"Ми смо у 2016. и 2017. постигли фискалну консолидацију, значајан пад јавног дуга, јавни
приходи су порасли и то су последице мера фискалне консолидације, али и последица
позитивних фактора добре коњуктуре у ЕУ. Када је лоше у ЕУ, онда се то прелива и на Западни
Балкан".
Копаоник бизнис форум од 3. марта
Пред почетак Копаоник бизнис форума влада највеће интересовање до сада, а очекује се
присуство више од 1300 учесника. Током четири дана трајања Форума, од 3. до 6. марта, у хотелу
Гранд на Копаонику, биће одржано 26 панела, шест специјалних догађаја и три пленарне сесије.
Специјални гост биће Гери Џејкобс, председник Светске академије науке и уметности, који ће
првог дана одржати специјално предавање. Централна тема Форума биће "Србија десет година
после велике рецесије: снажан раст као императив".
"Покушавамо да направимо што квалитетнији скуп, има претензију да буде регионални догађај
што и јесте. Имаћемо доста значајних гостију", каже Влаховић.

Повећана просечна плата - у децембру износила 52.372 динара
Аутор: Бета
Просечна нето зарада у Србији у децембру 2018. године износила је 52.372 динара, што је
номинално 7,4 одсто више него у истом месецу претходне године, а реално је раст од 5,3 одсто,
саопштио је Републички завод за статистику.
Бруто зарада је износила 72.167 динара и номинално је била већа за 6,5 одсто, а реално за 4,4
одсто.
У 2018. године је раст нето зарада у поредјењу са 2017. номинално био 6,5 одсто, а реално 3,9
процената, док је номинално раст бруто зарада био шест одсто, а реално 3,9 процената.
Медијална нето зарада за децембар износила је 39.623 динара, што значи да је 50 одсто
запослених имало зараду до тог износа.
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Синдикат пензионера „Независност“: Европски суд за људска права
прогласио неприхватљивом нашу тужбу због умањења пензија
Извор: Инсајдер
Европски суд за људска права у Стразбуру одбацио је колективну тужбу Синдиката пензионера
Србије “Независност” због четворогодишњег умањења дела пензија, саопштио је тај синдикат.
Како су навели, Суд у Стразбуру одлучио је да “поднесену представку прогласи
неприхватљивом”.
Одлука је донета тачно четири месеца од подношења представке, а како је саопштио Синдикат
пензионера, обавештени су “само да је одлука коначна, да нема права жалбе, те да ће представка
и приложена документација бити уништени након протека времана од годину дана”.
“Надали смо се позитивном одговору јер, осим што су испуњени сви формални услови,
апсолутно смо сигурни да је правда на нашој страни. Имали смо, ипак, одређену резерву и
оставили извесну могућност да одговор буде негативан, знајући да право и правда нису увек
подударни. Очекивали смо, међутим, уколико би се то десило, адекватно образложење и
аргумент које бисмо могли побијати. Међутим, одговор је био без иједне речи образложења”,
наводи се у саопштењу Синдиката пензионера Србије “Независност”.
Како су рекли, у одговору је наведено да је негативну одлуку по пензионере у Србији донео
„конкретно судија појединац“.
Синдикат пензионера наводи да за за њих ова прича није готова и да ће на седници, која је
заказана за 1. март донети одлуку о наредним потезима у земљи и на међународном плану.
“То, свакако, подразумева и обраћање Европској федерацији пензионера, Европској и
Међународној конфедерацији синдиката, као и Савету Европе и Комитету за социјална питања”,
наводе у Синдикату пензионера Србије “Независност”.
Европски суд за људска права у Стразбуру је крајем новембра прошле године прихватио
представку Синдиката пензионера Србије “Независност”, који су се због Закона о привременом
уређивању начина исплате пензија жалили тој институцији.
Пре обраћања Суду у Стразбуру, Синдикат се обраћао свим надлежним институцијама,
укључујући и Уставни суд. Како су раније саопштили, поменутим законом Устав је прекршен у
делу који говори о неповредивости стеченог права, а Закон о ПИО у члану којим је утврђено да
се обрачунати износ пензије може мењати само уколико дође до промена параметара узетих у
обзир код обрачуна пензијске основице за сваког носиоца права на пензију (радног стажа и
износа уплаћених доприноса).
“Од Уставног суда, највише судске инстанце у земљи, тражили смо преиспитивање уставности
спорног закона, а на негативан одговор, поднели смо, још 2015. године, уставну жалбу.
Уставном суду су требале скоро три године да нам на ту жалбу одговори, наравно, поновно
негативно”, саопштио је Синдикат пензионера пре подношења представке Суду у Стразбуру.
Закон о привременом начину исплате пензија донет је 2014. године без јавне расправе, уз
образложење Владе да је та мера неопходна због тога што се Србија суочава с тешким
финансијским проблемима и што је “близу банкрота”.
Ова мера довела је до бројних протеста пензионера.
О укидању закона се полемисало и крајем 2017. године када је усвајан буџет Србије за 2018.
годину. Тада је Фискални савет оценио да више не постоје разлози због којих су пензије
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смањене, те да би Закон требало укинути. Скупштина је укинула закон тек у септембру прошле
године, усвајањем измена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Након првобитне пресуде у корист једног од пензионера, Виши суд у Новом Саду усвојио је
жалбу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и преиначио првостепену
пресуду Основног суда у Бачкој Паланци којом је раније пресуђено да ПИО пензионеру врати
износ који му је ускраћен по закону о умањењу пензија из 2014. Овом одлуком одбијена је тужба
и захтев за исплату пензионера Ј. М. из Бачке Паланке. Како се наводи у одговору Инсајдеру,
Виши суд је овакву одлуку донео јер је оценио да је ПИО само поштовао Закон о привременом
уређивању начина исплате пензија који је и прописао исплату умањених пензија.
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