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Како се највећи број повреда на раду и запослених без уговора региструје у области
грађевинарства, у организацији Одсека инспекције рада Севернобачког округа у Новој
општини одржана је трибина намењена послодавцима, као и лицима која су задужена за
контролу безбедности на раду.

Од укупно 16 повреда на раду, које су пријављене током прошле године, три су биле у области
грађевинарства, док је од 415 радника, који су затечени да раде „на црно“ 120 било из ове
области. Шеф Одсека инспекције рада, Божо Ивковић подсетио је на трибини да
послодавцима који нису закључили уговор са запосленима прете високе новчане казне.

- По члану 273 Закона о раду предвиђене су астрономске казне за послодавце који нису
закључили уговор о раду, који не пријављују запосленог на обавезно социјално осигурање.
Казне се крећу од 300 до 500 хиљада за предузетнике, односно од 600 хиљада до два милиона
за послодавце у својству правног лица. Законом о безбедности и здрављу на раду прописане

су казне за прекршаје уколико послодавци не поштују мере безбедности и здравља на раду
према запосленима - истакао је Ивковић. - Послодавцима зато саветујемо да са запосленима
закључе уговоре о раду пре ступања на рад, да изврше пријаве на обавезно социјално
осигурање у складу са изменама Закона о раду, које су ступиле на снагу у децембру прошле
године. Такође, саветујемо им да запослене обуче за безбедан и здрав рад, да им доставе
лична заштитна средства, као и да запослене који раде на радним местима са повећаним
ризиком, где је потребан лекарски преглед, шаљу на такве прегледе.
Међу послодавцима на трибини била је власница грађевинског предузећа „Цензар“ Невенка
Пејић, која је рекла да је за успешно пословање неопходна добра анализа трошкова
безбедности на раду и пријављивања радника, те да су ове ставке изузетно значајне за
квалитет рада и углед предузећа.
- Имамо стално запослене раднике, око 20 у просеку. Пословање се мора сводити на понуде и
потражњу, квалитет радова, апсолутну безбедност на све, тако да се мора радити једна
анализа свега - рекла је Невенка Пејић.

