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Синдикат: Двојица приведена током протеста испред Поште 
Извор: Б92 

 
Београд -- Самостални синдикат поштанских радника саопштио је да је полиција привела два 
члана њиховог синдиката током протеста због стања у “Пошти Србије“.  
Како наводе, полиција је око пет часова ујутру дошла са “око седам марица, два џипа и више 
патролних кола, након чега је њих педесетак легимисало и удаљило запослене“.  
Из синдиката наводе да су двојица њихових колега приведена због непоседовања личних 
докумената, као и да су они пуштени око седам сати, након обављених процедура у полицијској 
станици Земун.  
“Дужност нам је да истакнемо да се полиција односила максимално коректно према нама свих 
ових 14 дана окупљања, па и јутрос, када су радили само оно што им је наређено“, наводи се у 
саопштењу.  
Осим тога, у саопштењу се наводи да је актуелни протест највећи и најдужи у историји Поште 
са традицијом од 177 година.  
“Немамо намеру да се сукобљавамо са полицијом, нећемо одустати ни од једног нашег захтева 
само ћемо променити методе наше синдикалне борбе. Куда и како даље до почетка штрајка 
најављеног за 21. новембар договорићемо се сутра са учесницима протеста“, истичу из 
Самосталног синдиката поштанских радника.  
Радници Пошта Србије одржали су у недељу протест у центру Београда, са којег су 
најавили да неће одустати од захтева за побољшањем материјалног и социјалног 
положаја.  
Окупљени су уз синдикалне и заставе Пошта Србије носили и транспаренте: "Нећемо да будемо 
јефтина радна снага", "Гладан сам јер сам поштар", "Где су наше присвојене плате", уз велики 
транспарент "_Вратите нам отето", што је и био мото протеста.  
Део запослених ЈП “Пошта Србије" већ неколико дана протестује испред главног 
поштанског центра у Земуну. Из “Пошта Србије” наводе да је протест нелегалан.  
Чланови Самосталног синдиката поштанских радника траже побољшање материјалног 
положаја, односно повећање зарада и исплате зараде из добити, забрану запошљавања 
новозапослених на систематизована радна места са решењима о привремено-повременим 
пословима.  
Они траже и превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено 
време најкасније после две године, да се обезбеди оптималан број извршилаца на 
технолошким радним местима, успостављање социјалног дијалога, поштовање закона и начела 
једнакости и избор директора на основу већ спроведеног конкурса. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=11&dd=12&nav_category=12&nav_id=1324452
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=11&dd=12&nav_category=12&nav_id=1324452
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=11&dd=12&nav_category=12&nav_id=1324452
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=11&dd=03&nav_category=12&nav_id=1321464
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Вишак 200 радника 
Пише: В. Д. и Маглочистач 
 

* Највише отпуштања ће бити у Градској управи, где на неодређено може бити 

максимално запослено 314 уместо 364 радника, па следи ПУ Наша радост, која 

смањује број запослених за 40 

Градско веће Суботице усвојило је и упутило Скупштини предлог одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у јавном сектору према којем је прекобројно више од 200 
радника, јавља суботички портал Маглочистач. 
Како он извештава, према документу за 2015. годину, у јавном сектору су на неодређено могла 
бити запослена максимално 2.373 радника, док према документу за 2017. годину тај број 
износи 2.158, с тим да се на списку јавних предузећа и установа из 2015. године налазе 74, а на 
списку за 2017. годину 72 субјекта. 
Највише отпуштања ће бити у Градској управи, где на неодређено може бити максимално 
запослено 314 уместо досадашњих 364 радника. Следи Предшколска установа Наша радост, 
која смањује број запослених на неодређено за 40. Водовод и канализација, Чистоћа и 
зеленило и Суботицатранс морају смањити број стално запослених за по 11. Градска 
библиотека за седам. Суботицагас и Тржница смањују за шест. Стадион и Паркинг за по пет. 
Палић - Лудаш, Суботичка Топлана, Фондација "Данило Киш", Историјски архив, Градски 
музеј, Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Дечије позориште смањују број 
радних места за по три, док Погребно, Димничар, Суботичке пијаце, Фондација "Еџпецто" 
смањују број запослених за по два. Предузеће за управљање путевима, Савремена галерија, 
Туристичка организација, Арт биоскоп "Лифка", Градско правобранилаштво имају обавезу да 
број запослених смање за по један, позива се овај портал на документа градске управе. 
Без прекобројних 

Смањења нема у Регионалној депонији, Зоолошком врту, Позоришту Костолањи, Галерији 
Винко Перчић, Пословном инкубатору, Канцеларији омбудсмана, Буџетској инспекцији, 
Центру за социјални рад, као ни у једној од 37 месних заједница. На новом списку нема 
Регионалне развојне агенције која је на прошлом била заступљена са троје, као ни Слободне 
зоне са петоро нити Канцеларије за младе са једним запосленим, али је додата Служба за 
интерну ревизију са двоје запослених. 
  
 

Застава терво почела да ради 
Пише: З. Радовановић 
 
Избором Надзорног одбора и именовањем привременог пословодства, на локацији и у 
погонима Заставе камиона управо је, као што је наш лист и најављивао, почела са радом нова 
војна фабрика - Застава теренска возила, односно Застава терво. 
У овој фабрици ће у догледно време стартовати производња војних и полицијских, али и 
комерцијалних теренских возила, а већ се производе оклопне куполе за ново војно борбено 
возило "Морава", које крагујевачка фабрика прави у сарадњи са прибојским ФАП-ом и Првом 
петолетком из Трстеника. 
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Влада Србије  недавно је издвојила два и по милиона евра за реконструкцију погона 
некадашње Заставине фабрике камиона и набавку савремене опреме, која би, сазнаје се, 
требало да стигне из Чешке и Словачке. Доскорашњи директор Групе Застава возила Драган 
Срејовић каже да су та два и по милиона евра прва улагања у производњу теретних и теренских 
возила у Застави у последњих 30 година. Тај новац готово извесно није довољан за све 
предвиђене радове у фабрици, али људи у Застави имају, према Срејовићевим речима, 
уверавања  надлежних да ће догодине бити нових улагања у Заставу терво. 
Очекује се да ће реконструкција погона те набавка и инсталирање нове опреме трајати током 
целе 2018, што значи да ће производња неборбених војних и полицијских, као и 
комерцијалних возила моћи да стартује почетком 2019. године. 
 

 

 
 
Инфлација у октобру 2,8 одсто 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Инфлација у Србији забележила је у октобру 2017. године раст од 0,2 одсто у односу 
на септембар, док је на међугодишњем нивоу износила 2,8 процената, саопштио је данас 
Републички завод за статистику.  
Потрошачке цене су у поређењу са децембром 2016. године повећане 3,0 одсто. 
На раст инфлације у октобру на месечном нивоу утицало је поскупљење одеће и обуће за 2,5 
одсто, као и више цене станарине, воде, електричне енергије, гаса и других горива за 0,8 
процената, и здравствених услуга за 0,6 посто.  
Скупље смо плаћали и намештај, покућство и текуће одржавање стана за 0,4 одсто, транспорт 
за 0,2 и рекреацију и културу за 0,1 посто.  
С друге стране, појефтиниле су комуникације за 0,9 процената, образовање за 0,2 одсто, храна 
и безалкохолна пића и ресторани и хотели за по 0,1 проценат. 
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 
 

 
Србија и Словачка заједно против "рада на црно" 
Извор:Танјуг 
 
БРАТИСЛАВА: Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
изјавио је да Србија заједно са Словачком ради на побољшању услова под којима грађани наше 
земље раде у тој земљи. 
Ђорђевић и његов словачки колега Јан Рихтер потписали су у Братислави протокол о сарадњу 
њихових министарстава, чији је циљ, између осталог, спречавање рада на црно и обезбеђивања 
заштите грађана на раду у иностранству. 
Министар је изјавио да је на састанку са Рихтером било разговора о медијској кампањи којом 
ће се у наредном периоду, како каже, едуковати грађани Србије који долазе на рад у Европску 
унију и у Словачку, како и на који начин да препознају да су ангажовани "на црно". 
"Желимо да сваки грађанин који живи у Србији и ван ње, буде сигуран и безбедан с једне 
стране, да буде сигуран да држава мисли на њега где год да се он налази, а с друге стране, да 
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грађани Србије који кроз порез одвајају новац за социјалну заштиту знају да је тај новац на 
најбољи начин распоређен", рекао је Ђорђевић. 
Министар је додао да су миграције и кретање становништва нешто нормално, што се дешава 
поготово у Европи која, како каже, отвара своје границе. 
"Суочавамо се са ситуацијом да неки грађани одлазе ван граница и траже запослење у 
Европској унији. Мене изузетно радује када чујем да неки од њих свој посао налазе овде у 
Словачкој. Словачку сматрам изузетно пријатељском земљом и врло блиском Србији и 
политички али и културно", рекао је Ђорђевић. 
Према његовим речима, циљ државе Србије је да одлазак радника у Словачку буде на највишем 
нивоу, али да влада чини све да се у Србији створе услови како грађани не би морали да 
напуштају своју земљу. 
Министар је рекао да је уверен да ће од данас, након потписивања споразума, сарадња 
надлезних служби две земље бити подигнута на виши ниво. 
Он је рекао и да је тешко проценити колико људи одлази у Словачку да ради нелегално јер сви 
они, како каже, из Србије излазе као туристи. 
 

 

 
 
Брнабић: Приватизација Комерцијалне банке у интересу државе 
Извор: Н1  

 

Премијерка Србије Ана Брнбић је изјавила да је за државу најбоље да се Комерцијална банка 
приватизује али да, ако буде оглашена продаја, Влада неће пристати на било какву понуду. 
"У овом тренутку мислим да је у најбољем интересу државе да кренемо у приватизацију 
Комерцијалне банке, али о томе Влада Србије још није донела одлуку. Чак и ако кренемо у тај 
поступак, нећемо пристати на било кога, тражићемо стратешког партнера и, уколико се јави 
нека јака банка, постоји могућност да и Влада Србије прода свој удео, али не мора да значи да 
ће до тога доћи", казала је Брнабић новинарима.  
Истакла је да ће Влада бити обазрива у приватизацији те банке и тражиће процену да ли је то 
дугорочно у најбољем интересу Србије и њених 
грађана.   Влада Србије, како је додала, о евентуалној продаји Комерцијалнке банке, у којој 
држава има удео од 41,74 одсто, разговара са њеним сувласницима, Европском банком за 
обнову и развој (ЕБРД) и Међународном финансијском корпорацијом (ИФЦ). 
Иначе, премијерка Србије отворила је највећи форум инвестиција, иновација и 
предузетништва на Балкану "Белграде Вентуре Форум" и поручила да је циљ Владе да српска 
економија буде заснована на иновацијама, како би имали одржив и динамичан раст. 
Нацрт буџета за 2018. до краја новембра 

Брнабић је најавила је да ће нацрт буџета за 2018. годину бити представљен до краја новембра. 
  
"Постоји нацрт буџета, али морамо да га прођемо још једном да би видели све потребе", рекла 
је Брнабић.   
Истакла је да ће се током ове недеље наћи са свим министрима како би разговрали о 
приоритетним пројектима за 2018. годину и капиталним инвестицијама за 2019. и 2020. 
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годину, како поново не би било кашњења у коришћењу буџетских средстава и како би сви 
знали шта су приоритетни пројекти у наредне три године.   
Премијерка је истакла да упутство за буџет на сајту Министарства финасија, о коме су писали 
поједини медији, не одражава како ће буџет стварно изгледати, већ је то само смерница за 
његово коначно дефинисање, према приоритетима одређених области.  
 

 

 
 
Министар Ђорђевић: Србија и Словачка заједно против "рада на црно"  
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас 
да Србија заједно са Словачком ради на побољшању услова под којима грађани наше земље 
раде у тој земљи. 
Ђорђевић и његов словачки колега Јан Рихтер потписали су данас у Братислави протокол о 
сарадњу њихових министарстава, чији је циљ, између осталог, спречавање рада на црно и 
обезбеђивања заштите грађана на раду у иностранству. 
Министар је изјавио да је на састанку са Рихтером било разговора о медијској кампањи којом 
ће се у наредном периоду, како каже, едуковати грађани Србије који долазе на рад у Европску 
унију и у Словачку, како и на који начин да препознају да су ангажовани "на црно". 
"Ззелимо да сваки грађанин који живи у Србији и ван ње, буде сигуран и безбедан с једне 
стране, да буде сигуран да држава мисли на њега где год да се он налази, а с друге стране, да 
грађани Србије који кроз порез одвајају новац за социјалну заштиту знају да је тај новац на 
најбољи начин распоређен", рекао је Ђорђевић. 
Министар је додао да су миграције и кретање становништва нешто нормално, што се дешава 
поготово у Европи која, како каже, отвара своје границе. 
"Суочавамо се са ситуацијом да неки грађани одлазе ван граница и траже запослење у 
Европској унији. Мене изузетно радује када чујем да неки од њих свој посао налазе овде у 
Словачкој. Словачку сматрам изузетно пријатељском земљом и врло блиском Србији и 
политички али и културно", рекао је Ђорђевић. 
Према његовим речима, циљ државе Србије је да одлазак радника у Словачку буде на највишем 
нивоу, али да влада чини све да се у Србији створе услови како грађани не би морали да 
напуштају своју земљу. 
Министар је рекао да је уверен да ће од данас, након потписивања споразума, сарадња 
надлезних служби две земље бити подигнута на виши ниво. 
Он је рекао и да је тешко проценити колико људи одлази у Словачку да ради нелегално јер сви 
они, како каже, из Србије излазе као туристи. 
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Радници Поште Србије у штрајку од 21. новембра ако им не буду 
испуњени захтеви 
Извор: Ритам Града 

 

Главни одбор Самосталног синдиката поштанских радника Србије саопштио је 
данас да ће запослених у јавном предузећу Пошта Србије ступити у штрајк 21. 
новембра ако до тада не буду испуњени њихови захтеви. 
Захтеви чланова тог синдиката, као и синдиката “Солидарност” Поште Србије су повећење 
зараде за износ реалног пада у последње три године и исплата зараде из добити Поште Србије. 
На листи захтева је и да се службеници која раде на систематизованим радним местима с 
решењима о привремено повременим пословима, преведу у радни статус на одређено време, 
као и да се обезбеди оптималан број људи на технолошким радним местима и раскину уговори 
са пензионерима који раде на челним местима у предузећу. 
Затражено је разрешење ВД директорке Поште Србије Мире Петровић и што хитнији избор 
директора на основу већ спроведеног конкурса, затим разрешење председника и чланова 
Надзорног одбора и утврђивање одговорност представника пословодства због притисака и 
претњи запосленима и синдикалним активистима. 
Током штрајка у Поштама Србије, како је саопштено, послови ће се обављати у складу с 
Уредбом о минимуму процеса рада за време штрајка. 
Службеници Пошта Србије се више од две недеље окупљају испред дистрибутивих центара у 
Београду и Новом Саду, због чега је успорена достава пошиљки, а јуче су протестовали у 
Београда и најавили да неће одустати од захтева да им се побољша материјални и социјални 
положај. 
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Поштари Србије најавили штрајк за 21. новембар 
Извор: ГдеИнвестирати/Бета 

 

Главни одбор Самосталног синдиката поштанских радника Србије саопштио је да 

ће ступити у штрајк 21. новембра ако до тада не буду испуњени њихови захтеви. 

Захтеви чланова тог синдиката, као и синдиката Солидарност Поште Србије, су повећање 
зараде за износ реалног пада у последње три године и исплата зараде из добити Поште Србије. 
На листи захтева је и да се радници која раде на систематизованим радним местима с 
решењима о привремено-повременим пословима, преведу у радни статус на одређено време, 
као и да се обезбеди оптималан број људи на технолошким радним местима и раскину уговори 
са пензионерима који раде на челним местима у предузећу. 
Затражено је разрешење директорке Поште Србије Мире Петровић и што хитнији избор 
директора на основу већ спроведеног конкурса, затим разрешење председника и чланова 
Надзорног одбора и утврђивање одговорност представника пословодства због притисака и 
претњи запосленима и синдикалним активистима. 
За време штрајка у Поштама Србије, како је саопштено, биће обављани послови у складу са 
Уредбом о минимуму процеса рада за време штрајка. Радници Пошта Србије се више од две 
недеље окупљају испред дистрибутивих центара у Београду и Новом Саду, због чега је успорена 
достава пошиљки, а јуче су одржали протест у Београда и најавили да неће одустати од захтева 
да им се побољша материјални и социјални положај. 
Премијерка Србије Ана Брнабић је 10. октобра разговарала са представници репрезентативних 
синдиката Поште Србије и вршиоцем дужности директора тог предузећа Миром Петровић, 
када је договорена исплата зараде запосленима из добити предузећа. 
На том састанку је договорено и да се додатно анализира пословање предузећа и да се настави 
дијалог о даљем одрживом расту социјално-економског положаја запослених. 
 

 


