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Траже укидање уредбе о смањењу плата  
Пише: З. Р. 
 
- Градско веће у Крагујевцу упутило је, уочи минулог викенда, препоруку надзорним одборима 
јавно комуналних предузећа, чији је оснивач градска управа, да "сагледају могућност исплате 
солидарне помоћи запосленима у износу од по 22.620 динара ради ублажавања неповољног 
материјалног положаја. 
Под условом да су за ту намену обезбеђена финансијска средства, односно да се тиме не ремети 
редовно пословање и ликвидност предузећа". 
У информацији Службе информисања градске управе наводи се да је иницијативу о исплати 
солидарне помоћи покренуо Синдикат запослених у комуналној делатности, који је 2. 
новембра предао захтев градоначелнику Радомиру Николићу. Синдикалци су, додуше, колико 
је јавности познато, тражили да им се једнократна финансијска помоћ исплати из градске касе. 
Тим пре што нека крагујевачка јавна и јавно-комунална предузећа послују на ивици колапса, о 
чему, опет, сведочи и чињеница да запослени у њима траже солидарну помоћ... 
Синдикат комуналне делатности у Крагујевцу претходно је од премијерке Ане Брнабић тражио 
да се плате запосленима у јавно-комуналним предузећима у Крагујевцу повећају за пет одсто, с 
обзиром да су им зараде далеко испод републичког просека. Премијерка им је поручила да се 
захтевом обрате локалној самоуправи, те да се, притом, позову на онај члан колективног 
уговора којим је предвиђена исплата једнократне финансијске помоћи запосленима у 
локалном јавном сектору. 
Крагујевачки комуналци јесу послушали савет премијерке и обратили су се градској управи, 
али их је, у међувремену, изненадила, и то више но непријатно, њена скорашња најава да се 
најављено повећање зарада запосленима у локалним самоуправама за пет одсто неће односити 
на запослене у јавно-комуналном сектору. 
Представници радника у тим крагујевачким предузећима подсетили су Брнабићку да су 
Уредбом Владе Србије о смањењу зарада запосленима у јавном сектору, крајем 2014, плате и 
њима умањене за десет одсто, те да је сада, најблаже речено, некоректно да њихова ионако 
ниска примања остану "замрзнута". Отуда најављују покретање иницијативе за потпуно 
укидање Уредбе о смањењу зарада запосленима у јавном сектору. Поручују и да су спремни да 
се за укидање те владине одлуке као и за остварење својих права боре свим синдикално 
дозвољеним средствима. 
 
 

Највећих 20 непродатих фирми - губитак 24,4 милијарде динара 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Иако је рок за окончање приватизације давно истекао, на сајту Министарства привреде још 
увек се налазе 142 предузећа која очекују новог власника. 
Од момента када је овај ресор преузео актуелни министар Горан Кнежевић, решен је статус тек 
47 фирми, од чега их је свега седам продато док је 26 завршило у стечају. За 14 друштава 
поступак је обустављен, али нема назнака каква ће бити њихова даља судбина. При том, списак 
Министарства није коначан, јер је 2014. када је донет нови Закон о приватизацији, било укупно 
556 непродатих предузећа. У ком су она сада статусу, нема прецизних података. 
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У међувремену, предузећа са списка о коме брине Министарство, гомилају губитке а само 
првих 20 највећих из тог портфолија, која запошљавају 35.117 радника, у минусу је према 
завршном рачуну из прошле године, укупно 24,38 милијарди динара. То је тек за око 180 
милиона мање него 2015. када је губитак износио нешто преко 24,56 милијарди. У то нису 
урачуната отписана дуговања, "заборављене" рате кредита, посебно оних преко Фонда за 
развој, опроштене пореске обавезе, нити штета коју остала привреда трпи због њиховог 
повлашћеног положаја, а коначан цех на крају ће опет платити грађани. 
Ипак, понека од тих фирми имала је и добит у претходна два обрачунска периода, али је она 
готово симболична - износи 1,1 милијарду 2015. и око 500 милиона динара прошле године. При 
том, у рачуницу није ушло 15 милијарди плуса у Телекому, који се такође налази на списку за 
приватизацију, али о његовом статусу одлучује Влада. 
Највећи губиташ свакако је миљеник државног врха, РТБ Бор, који је са три зависна предузећа 
ушао у "црвено" за укупно 5,9 милијарди. То би био напредак у односу на 13,7 милијарди 
губитка из 2015. када би се заборавила чињеница да је средином 2016. та група ушла у унапред 
припремљен план реорганизације, услед чега јој је отписано више од милијарду евра дуга 
према државним повериоцима. И поред тог отписа, али и веће цене бакра на светском 
тржишту, Борски басен није у стању да направи добар резултат. 
Тик уз РТБ Бор је и група предузећа својински везана за Србијагас. У врху је панчевачка 
Азотара са негативним билансом од шест милијарди, што је "напредак" у односу на годину 
раније, када је губитак био 2,6 милијарди динара. Није много боље пословала ни Петрохемија, 
јер је минус већи од пет милијарди, што је драстичан скок у односу на 1,4 милијарде минуса из 
године пре. И МСК Кикинда је прошле године увећала губитак са 2,2 милијарде из 2015. на 3,5 
милијарди лане. Проблем српске привреде су и рудници Ресавице, који су уписали губитак од 
милијарду динара упркос субвенцијама које је то предузеће добија од државе. 
Може, али... 

За шест предузећа са списка којим управља Министарство привреде расписани су тендери, док 
се за преосталих 136 још увек анализира могућност приватизације. А није да ништа није 
урађено. Од тог броја, утврђено је да из разних разлога није могуће објављивање тендера за 111 
фирми, док за 25 може, али тек када се прикупе писма заинтересованих купаца, или се утврди 
модел приватизације, или се регулише статус имовине... 
 
 

Протест радника Поште 
Пише: Данас Онлине 
 
Под паролом „Вратите нам отето“ два репрезетнативна синдиката запослених у Пошти Србије 
протестовали су данас од Главне Поште до Владе Србије и Министарства финасија, 
незадовољни зарадама и односом надлежних према радницима. 
Поред повећања плата, траже и исплату дела зарада из добити Поште и побољшање социјално-
економског положаја. Протесту су се, како преноси Н1 придружили синдикати Јата, Поштанске 
штедионице, Железница Србије и Телекома. 
У петак је Влада Србије саопштила да су премијерка Србије Ана Брнабић, представници 
репрезентативних синдиката "Поште Србије" и вршилац дужности директора тог предузећа 
Мира Петровић постигли договор у о исплати зараде запосленима из добити предузећа. Како 
су навели, састанак је одржан у конструктивној атмосфери, договорено је као прихватљиво 
решење да се исплата зараде запосленима обави из добити предузећа, као и претходних 
година. На састанку је договорено да се додатно анализира пословање предузећа и да се 
настави дијалог у вези даљег одрживог раста социјално-економског положаја запослених, 
наводи се у саопштењу и додаје да ће започети разговори бити настављени наредних недеља. 

http://wwww.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=361874&title=Zarade+radnicima+Po%C5%A1te+iz+dobiti+preduze%C4%87a
http://wwww.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=361874&title=Zarade+radnicima+Po%C5%A1te+iz+dobiti+preduze%C4%87a
http://wwww.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=361874&title=Zarade+radnicima+Po%C5%A1te+iz+dobiti+preduze%C4%87a
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Брнабић се са представницима синдиката "Поште Србије" састала после заједничке седнице 
Владе Србије и Републике Српске, а после састанка је изјавила да цени изузетне напоре 
поштанских радника који редовно пружају услуге свим грађанима Србије, па и онима у 
најудаљенијим крајевима земље. 
У саопштењу се наводи да Влада Србије уважава чињеницу да су плате у овом предузећу 
замрзнуте од 2011. године, као и да су запослени поднели терет мера фискалне консолидације 
започетих 2014. године и додаје да је "Пошта Србије" једно од јавних предузећа које позитивно 
послује и редовно уплаћује новац у буџет Србије. 
 
 

"Слога" поднела кривичну пријаву против директора ГСП Београд 
Пише: Данас Онлине 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“ саопштили су да су поднели Првом основном јавном 
тужилаштву у Београду кривичну пријаву против генералног директора ЈКП ГСП Београд 
Жељка Милковића, због ометања, спречавања синдикалног и свако другог удруживања и 
деловања синдиката Слога у том предузећу. 
„Почев од самог оснивања, регистрације и окупљања чланова Слоге међу запосленима у ГСП 
Београд, синдикат и његови овлашћени представници су на најгрубљи начин опструисани, где 
је директор као одговорно лице игнорисао и без одговора оставио све образложене предлоге 
синдиката, његове захтеве и иницијативе, вршио пресију према запосленима да се не учлањују 
у синдикат, као и да се исчлане они који су већ учлањени“, наводи „Слога“ у саопштењу. 
Такође истичу да синдикату Слога нису попут другим синдикатима, који делују у том 
предузећу, омогућена елементарана права за рад и окупљање чланова, чиме се директно, како 
наводе крше права запослених на слободно изражавање воље и остваривање права из радног 
односа, у чему их заступа синдикат, што и јесте његова основна улога. 
Удружени синдикати Србије „Слога“ изразили су незадовољство недавном продајом Депо-
гараже на углу Булевара деспота Стефана и Цвијићеве немачком трговинском ланцу Лидлу, где 
се између осталог, налазила Електро-грађевинска оператива ГСП "Београд". 
„Овим се потврђују све наше досадашње стрепње, тврдње и бојазни на које смо годинама 
упозоравали да се ГСП Београд намерно гура у негативно пословање са циљем отимања и 
нетранспарентне распродаје његове огромне непокретне имовине“, закључује се у саопштењу 
„Слоге“.  
 

 

 
 
Далеко је просечна зарада од минималне плате 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Радницима у Србији који сваког месеца зарађују минималац до краја ове године зарада ће бити 

обрачуната по цени радног сата од 130 динара.  

Од почетка наредне минимална зарада биће виша за 10 одсто јер ће се обрачунавати по цени 
минималне сатнице од 143 динара. Због тога ће минималне зараде бити више за око 2.000 
динара него сада, али ће и даље бити ниска, а износ неће достићи 60 одсто просечне плате, за 
шта се залаже Европска конфедерација синдиката. Наиме, и у многим земаљама Европске 
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уније минималне зараде су такође ниске, а очекује се да ће ускоро бити одређен датум до када 
ће националне минималне зараде достићи барем 60 одсто просечних зарада, како би од ње 
могло пристојно да се живи.   
Тај проценат учешћа минималне зараде у просечној заради, по свему судећи ће за раднике у 
Србији који зарађују минималац, бити још дуго недостижан. Наиме, просечна августовска 
плата у Србији била је 47.720 динара, одоносно око 385 евра, а минимална зарада од око 22.500 
динара или око 185 евра, показује да је проценат учешћа минималца у просечној заради испод 
50 одсто, односно око 48 одсто. Чак и уз повећање минималца за 10 одсто и износ од око 24.000 
динара,од почетка следеће године, неће се ништа значајно променити, јер ће и просечне плате, 
пре свега запослених у јавном сектору, бити за толико више. 
Тако ће се циљ поново удаљити од жељених 60 одсто просечне плате јер да би се то десило 
минималац би требало да буде око 28.000 динара или око 230 евра. Тај износ остаће 
недостижан, а био би чак и да се не промени висина просечне плате јећ ће од почетка следеће 
године максималан износ минималца, у месецима у којима има 184 радна сата бити 26.312 
динара, односно око 2.000 динара мањи од износа који би у овом тренутку представљао 
проценат од око 60 одсто просечне плате у Србији. Што се тиче најнижег износа минималне 
зараде он ће износити 22.880 динара, у месецима у којима има 168 радних сати минимална 
зарада биће 24.024 динара, док ће у коверте запослених који раде за минимлац у месецима у 
којима има 176 радних сати бити 25.168 динара. 
И у Европи минималац минималан 

Иако су минималне зараде у земљама ЕУ далеко више него у Србији, извесно је да и у овим 
земаљама радници који раде за минималац тешко сасастављају крај с крајем. Тако се у 
документу ЕКС указује да је у 10 земаља ЕУ износ минималне зараде 50 одсто националне 
просечне зараде или је испод тог процента. 
Потпуно је јасно да ће примања радника који зарађују минималац и даље бити недовољна за 
куповину онога што стаје у минималну потрошачку корпу за коју је у августу требало нешто 
више од 36.000 динара. Практично је просечна минимална зарада ове године покривала несто 
више од 65 одсто трошкова минималне потрошачке корпе, односно било је потребно око 1,60 
минималних зарада за то. Такође, једнако ће далеко као и сада онима који зарађују минималац 
бити просечна потрошачка корпа за коју је у августу било потребно готово 70.000 динара. Да 
би се она напунила, под условом да се цене не промене навише, биће потребно нешто мање од 
три минималне зараде, док ће они који просечно зарађују морати да одвоје 1,47 просечних 
зарада. Ипак, они који просечно зарађују могу да  покрију трошкове минималне потрошачке 
корпе јер је за то довољно 0,77 просечне зараде. 
Да ће минимална зарада и уз повећање од 10 одсто у односу на сада важећу бити недовољно за 
пристојан живот више пута су истицали у Савезу самосталних синдиката Србије, указујући да 
минимална зарада покрива тек око 65 одсто минималне потрошачке корпе што је показатељ 
животног стандарда великог броја запослених који је примају. 
 

 

Имаћемо образоване стручњаке, а не јефтину радну снагу 
Аутор:Д. Девечерски 
 
БЕОГРАД: Народна скупштина Републике Србије усвојила је прошле недеље Закон о дуалном 

образовању, од којег се очекује да део средњег стручног образоања унапреди тако што ће 

усагласити оно што ђаци у школи добијају са оним што су захтеви техничко-технолошког 

развоја овог века. 
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Законом, чија ће примена почети од школске 2019/20. године, уређују се одсноси међу свим 
учесницима у васпитно образовном процесу, с циљем да младим људима омогући квалитетна 
знања, који ће стицати на два места- теоријска у школама и практична у реалном радном 
окружењу , компанијама, а која ће пратити техничко-технолошки развој. На овај начин, очекује 
се да ће ученици стећи и вештину управљања својим знањима. 
Учење кроз рад не представља за ученике „просте мануелне задатке”, већ програмирање, 
пројектовање и руковођење „паметним машинама”, које су део савремених модерних 
производних процеса у компанијама, тврде у Министарству просвете, уз опаску да Закон 
омогућава синергију између теоријских и практичних знања на  недељном нивоу, у складу са 
планом и програмом наставе и учења.Поред тога, омогућиће и веома важно каријерно вођење 
и саветовање ученика. 
Контрола стицања знања у дуалном систему кроз овај закон оснажена је и тиме што ће у 
процесу учења и евалуације , поред наставника практичне наставе, то јест координатора учења 
кроз рад, у томе учествовати  и лиценцирани нинструктор  из компаније , који ће морати да 
има  положен испит који доказује његове дидактичко-педагошке вештине, те ће њих двоје 
заједно и реализовати наставни план и програм и пратити и процењивати ученичко 
постигнуће. 
Веома је важно нагласити да дуално образовање омогућава и пролазност ка вишим нивоима 

образовања, те да је  целокупан надзор над њим у надлежности Министарства просвете 

Креатори Законс наглашавају и да он ученика не уводи у радни однос, него  у процес стицања 

дела компетенција које се односе на учење кроз рад а део су прописаног наставног плана и 

програма. Ученици на овај начин треба да стекну компетенције и знања усклађена са 

савремени технолошким развојем, која могу да сагледају у компанијама, а неопходна су им да 

би након средњег стручног образовања постали стручњаци. На овај начин млади би требало да 

постану запошљиви одмах након формалног образовања, чиме би се смањила и стопа 

незапослености младих до 25 године. 

Веома је важно нагласити и да дуално образовање омогућава и пролазност ка вишим нивоима 
образовања, те да је  целокупан надзор над њим у надлежности Министарства просвете. 
Подршку дудалном образовању у Србији дали су Немачка, Аустрија, Швајцарска, кластер 
Италијанских компанија Конфиндустрија и Америчка привредна комора.  
У Министарству просвете тврде и да не постоји бојазан да ће примена овог закона омогућити 
стварање јефтине радне снаге, јер, кажу,страни инвестиори не желе јефтину радну снагу  већ 
образоване стручњаке које подржавају кроз формални систем образовања. Поред тога што , 
отварањем врата за дуално образовање, показују висок степен друштвене одговорности , 
компаније ученицима који се за овај вид образовања одлуче дају  и стипендије као подршку и 
мотивацију за процес учења. 
Разлог за увођење дуалног образовања је и очекивање да ће оно решити проблем недостатка 
кадрова у компанијама и зауставити  одлив средстава у неформално образовање, које је у 
претходном периоду српску привреду коштало 3,5 милиона евра. Како је држава до сада доста 
новца улагала у опремање учионица/радионица, одвијање дела образовног процеса у 
компанијама омогућиће да се новац преусмери у креирање нових модернизованих профила, 
истраживања и иновације у настави. 
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Протест радника Поште у центру Београда 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Део запослених у Пошти Србије протестовао је данас у центру Београда, због лошег 

материјалног и социјалног положаја. 

Протест су организовала два синдиката у предузећу, а захтеви су да их хитно прими премијерка 
Ана Брнабић, да им се исплати зарада од добити предузећа, "врати отети део зараде" и 
побољша социјални положај. 
Протест је уследио после вишедневних протеста испред Дистрибутивног центра Поште у 
Земуну, чиме је једно време отежаван пријем и дистрибуција пошиљака, али и после сусрета 
представника репрезентативних синдиката са премијерком, на којем је, према ранијем 
саопштењу, договорена исплата зараде из добити предузећа. 
Како је новинарима рекао председник синдиката ПТТ Србије Александар Павловић, једног од 
два синдиката који су организовали протест, на састанку са премијерком договорено је да се 
запосленима исплати део добити предузећа и он очекује да то буде испоштовано већ идуће 
недеље. 
Кад је реч о повећању плата, Павловић је рекао да ће се разговори о томе наставити у наредним 
данима и недељама, те да се запослени у Пошти надају да крај ове и почетак наредне године не 
дочекају са "овако ниским платама". 
"Премијерка нам је рекла да очекује нови закон о јавном сектору и службеницима и вероватно 
бисмо почетком децембра и ми дошли на ред. Договор је да стручњаци из предузећа са тимом 
премијерке Ане Брнабић направе анализу пословања и сваку резерву која се нађе ставе на 
располагање запосленима", рекао је Павловић. 
Данас су се уцесници жалили и на лоше услове рада, а Бранко Калајковић из организационог 
одбора протеста је рекао и да "бране егзистенцију од политицких мешетара и крупног 
капитала, који цекају пропаст фирме, како би преузели послове". 
Протест је почео испред главне Поште у Таковској улици, а учесници су затим кренули у 
шетњу, преко Трга Николе Пашића и завршили скуп испред Владе Србије. На кратко су се 
задржали испред Скупштине Србије, Председништва и Министарства финансија. 
Пратили су их добошари, а подржали су их још неки синдикати и удружења. 
 

 

 
 
Радници Поште протестују, не верују обећањима Владе 
Аутор:Јелена Мирковић 
 
Радници Поште данас су протестовали. Синдикати Пошта Србије и Синдикат Независнот 
оранизовали су протест у центру Београда незадовољни, како кажу, условима рада и платама. 
Протест је одржан иако је из Владе Србије у петак поручено да ће радницима Поште бити 
исплаћене зараде из добити предузећа, коју су до сада примали као 13 плату. 
Радници поручују да су у вези са тим - скептични. 
 Запослени у Поштама Србије уместо писма, представницима власти су са протеста послали 
поруку да им се врати оно што им је, како тврде - отето. Кажу да су им плате ниже од 

http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic/1
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републичког просека и да су незадовољни руководством у предузећу. 
"Крајње лоше стање у предузећу то се нигде не приказује, прича се о некој добити, о обрту 
новца, а све од тога није тачно", "Немамо са чим да радимо, поштари носе по 2-3 реона нико им 
не плаћа то", "Незадовољни смо платама", "Стварно су нас дотерали до просијачког штапа", 
поручују радници са протеста. 
Синдикалци су такође представили своје податке према којима је ПТТ у 2016. остварила нето 
добит вишу од три милијарде динара, а да запослени у том предузећу имају најниже плате у 
јавном сектору - око 42.000 динара. Зато траже побољшане социјалног положаја и боље плате. 
"Очекујемо да крај године и почетак године нећемо дочекати са овако ниским платама", каже 
Александар Павловић, председник синдиката Пошта Србије. 
Претходних дана Влада Србије се огласила саопштењем у ком се наводи да је премијерка Ана 
Брнабић разговарала са представницима репрезентативних синдиката и да су постигли 
договор. 
"Договорено је као прихватљиво решење да се исплата зараде запосленима обави из добити 
предузећа, као и претходних година. Започете разговори са представницим синдиката биће 
настављени наредних недаља", навела је Влада. 
С друге стране радници кажу да у обећање не верују све док не виде уплату новца. 
"Је ли обећала датум? Датум није обећала, према томе шта сад, даћемо вам - кад? Ми ово 
слушамо од 2014. године од кад су смањене плате у јавном сектору", рекао је један радник. 
Председници синдиката поручују да су упркос разговору са премијерком, изашли на улице, јер 
није постигнут кључни договор. 
"Нисмо постигли договор око повећања зарада, ми тражимо да нам се као и другим 
предузећима врати 10 одсто", каже Александар Титовић, из синдиката Независност. 
Запослени у ПТТ-у најављују и генерални штрајк, уколико им се не испуне тражени захтеви. 

 
 

 
 
ЗАВРШЕН ПРОТЕСТ РАДНИКА ПОШТЕ ИСПРЕД ВЛАДЕ Окупљени 
најавили потпуну обуставу рада  
Извор:Н1, Д.Т. , А.Р. , Танјуг  
 
Више хиљада запослених у Пошти Србије блокирали су данас око поднева Немањину улицу и 
стигли испред зграде Владе, у протестној шетњи организованој због, како они наводе, лошег 
материјалног положаја. 
Два репрезентативна синдиката, под паролом "Вратите нам отето", протестују јер су 
незадовољни зарадама и односом надлежних према радницима, преноси Н1. 
Они су новинарима рекли да су им плате лоше, да немају основне услове за рад, као и да су 
незадовољни због тога што су јавна предузећа изузета од повећања плата. 
Поред повећања плата, траже и исплату дела зарада из добити Поште и побољшање социјално-
економског положаја. 
Од зграде Главне поште, радници су се упутили у протестну шетњу до зграда Владе Србије и 
Министарства финансија у Улици кнеза Милоша. Тако су биле блокиране иначе јако 
фреквентне Таковска и Улица краља Милана, али је саобраћај у међувремену нормализован. 
Колоном, коју прати камион са озвучењем, виорили су се транспаренти "Где су наше паре?", 
"Подигнимо глас", "Ми не радимо за синдикат, већ радимо за нас", "Вратите нам отето", 
"Нећемо да будемо јефтина радна снага", "Пустите нас да живимо и радимо"... 

http://rs.n1info.com/a341509/Vesti/Vesti/Protest-radnika-Poste.html
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Како јавља наш репортер са лица места, радници су дошли из готово свих крајева земље, 
незадовољни стањем у струци. 
Тако су се колоном провлачиле заставе Новог Сада, Горњег Милановца, Пожаревца и других 
места и градова. 
- Београд је мали данас за нас. Има нас 10.000. Овакав скуп мора да доведе до наше победе. Ми 
смо данас дошли пред нашу инситуцију, Владу Србије, ова зграда би требало да буде наша 
мајка, али нам је маћеха - поручили су организатори протеста. 
Присутни гласним повицима и звуждуцима покушали су да изнедре реакцију извршне власти 
испред чијег седишта су се окупили. 
Како преноси Тањуг, Бранко Калајковић из организационог одбора протеста је рекао да 
радници "бране егзистенцију од политичких мешетара и крупног капитала, који чекају пропаст 
фирме, како би преузели послове". 
- Просечна зарада за већину запослених је 300 евра. Две трећине профита предузећа иде Влади 
Србије, а ми запослени имамо плату испод просека, мању од егзистенцијалног минимума - 
тврде представници синдиката. 
Они су том приликом додали да су започели разговоре са премијерком Брнабић. 
- Обећали су зараду из добити, али нису и то да нам повећају зараду. Од сутра по целој Србији и 
свим поштама скупљамо потписе за тотално затварање пошта у Србији. Дакле, не генерални 
штајк већ потпуна обустава рада! Ако то подржи две трећине колега, од сутра обустављамо рад 
- истичу. 
Скуп је одјављен нешто после 13 сати. 
Подсетимо, из Владе се у петак саопштили да су представници репрезентативних синдиката 
Поште Србије и премијерка Ана Брнабић разговарали и постигли договор о исплати зараде из 
добити предузећа. Међутим, синдикати су новинарима рекли да упркос томе протестују, јер им 
нису испуњени и остали захтеви. 
Данашњи протест уследио је после вишš едневних протеста испред Дистрибутивног центра 
Пошš те у Земуну, чиме је једно време отежаван пријем и дистрибуција пошš иљака. 
 

 
 

ТРАЖЕ БОЉЕ УСЛОВЕ Протест радника Поште у центру Београда  
Извор:Танјуг 
 
Део запослених у Пошти Србије протестовао је данас испред седишта тог предузећа, у 

Таковској илици, због лошег материјалног и социјалног положаја. 

Протест су организовала два синдиката у предузећу, а захтев је да их хитно прими премијерка 
Ана Брнабић, да им се исплати зарада од добити предузећа, "врати отети део зараде" и 
побољша социјални положај. 
Протест је уследио после вишедневних протеста испред Дистрибутивног центра Поште у 
Земуну, чиме је једно време отежаван пријем и дистрибуција пошиљака, али и после сусрета 
представника репрезентативних синдиката са премијерком, на којем је, према ранијем 
саопштењу, договорена исплата зараде из добити предузећа. 
Данас су се учесници жалили и на лоше услове рада, а Бранко Калајковић из организационог 
одбора протеста је рекао и да "бране егзистенцију од политичких мешетара и крупног 
капитала, који чекају пропаст фирме, како би преузели послове". 
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Протест је почео испред главне Поште у Таковској а затим су учесници кренули у шетњу, преко 
Трга Николе Пашића доВладе Србије. 
 

 

 
 
Протест радника Поште: "Вратите нам отето"  
Извор: Инсајдер 
 
Око хиљаду грађана прошетало је данас центром Београда у оквиру протеста Синдиката ПТТ 
Србије и синдиката ЈП ПТТ саобраћаја Србија "Независност". Протест се одржава под паролом 
„Вратите нам отето“ јер су, како наводе, радници Поште незадовољни зарадама и односом 
надлежних према запосленима у том јавном предузећу. 
Захтеви демонстраната су хитан састанак са премијерком Аном Брнабић, да се радницима 
исплати део од зараде из добити и да им се врати део зараде који је умањен новембра 2014. 
године. 
Радницима Поште придружили су се и синдикати Јата, Поштанске штедионице, Железница 
Србије и Телекома, као и организације које заступају радничка права. 
Окупљени су носили балоне и заставе, а са импровизоване бине окупљенима су се обратили 
представници синдиката. 
На почетку шетње, у близини зграде Скупштине Србије упаљене су и бакље. 
Окупљени су шетали у колони на чијем је челу био велики транспарент са натписом "Вратите 
нам отето". 
Грађани су носили и транспаренте са натписима "Нећемо да будемо јефтина радна снага", 
"Солидарност је наша снага", као и бројне заставе сидниката. 

Без коментара директорке Поште 

В.Д. директорке Поште Мира Петровић није желела да да изјаву поводом овог протеста, као ни 
да одговори на питања новинара редакције Инсајдер да ли ће се срести са представницима 
синдиката и испунити њихове захтеве. Након неколико покушаја директорка се није јављала на 
телефон иако смо јој питања упутили и смс-ом. 

Подсетимо, протест је уследио после вишедневних протеста испред Дистрибутивног центра 
Поште у Земуну, чиме је једно време отежаван пријем и дистрибуција пошиљки, али и после 
сусрета представника репрезентативних синдиката са премијерком, на којем је, према ранијем 
саопштењу, договорена исплата зараде из добити предузећа. 
Како је рекао председник синдиката ПТТ Србије Александар Павловић, на састанку са 
премијерком Аном Брнабић договорено је да се запосленима исплати део добити предузећа и 
он очекује да то буде испоштовано већ идуће недеље. 
Када је реч о повећању плата, Павловић је рекао да ће се разговори о томе наставити у 
наредним данима и недељама, и да се запослени у Пошти надају да крај ове и почетак наредне 
године не дочекају са "овако ниским платама". 
 

 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7990/Po%C5%A1iljke-kasne-po%C5%A1ta-u-blokadi-Tra%C5%BEimo-ve%C4%87e-plate-i-po%C5%A1tovanje-radnih-prava-(VIDEO).htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7990/Po%C5%A1iljke-kasne-po%C5%A1ta-u-blokadi-Tra%C5%BEimo-ve%C4%87e-plate-i-po%C5%A1tovanje-radnih-prava-(VIDEO).htm
https://insajder.net/sr/sajt/drustvo/8161/sindikat-po-te-o-sastanku-s-premijerkom-konstruktivno-ali-ne-odustajemo-od-trajka.htm
https://insajder.net/sr/sajt/drustvo/8161/sindikat-po-te-o-sastanku-s-premijerkom-konstruktivno-ali-ne-odustajemo-od-trajka.htm
https://insajder.net/sr/sajt/drustvo/8161/sindikat-po-te-o-sastanku-s-premijerkom-konstruktivno-ali-ne-odustajemo-od-trajka.htm

