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Пљуште суспензије у"Пошти": Са посла привремено удаљено 30 радника!  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Због учешћа у блокади дистрибутивног центра у Земуну, санкције запосленима. Самостални 
синдикат најављује обраћање суду. Траже смену директорке 
ТРИДЕСЕТАК радника "Поште" који су у протекле две недеље учествовали у блокади 
Дистрибутивног центра у Земуну суспендовано је због непоштовања радне дисциплине. Решења о 
привременом удаљавању са посла се "штанцују" из сата у сат и очекује се да се сви они које је 
снимила камера нађу на овом списку, рекао је "Новостима" Зоран Михаиловић, председник Већа 
Савеза самосталних синдиката Србије. 
Према његовим речима, све ово може озбиљно да паралише рад "Поште" широм Србије, а нарочито у 
Београду. 
- Руководство се позива на члан 179 Закона о раду који говори о кршењу радне дисциплине - каже 
наш саговорник. - Међутим, сви они су протестовали увече после радног времена, тако да ћемо се 
обратити суду. 
Кључни захтев запослених је смена директорке, којој је в. д. мандат истекао 12. септембра, и да 
буџетска инспекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог предузећа. Такође, 
траже и повећање плата за 14 одсто, односно да им се врати одузетих 10 одсто од пре три године и да 
се на то дода износ инфлације, што је укупно 14 процената. 
Неколико нерепрезентативних синдиката запослених у "Пошти Србије" у среду је тим поводом 
позвало премијерку Ану Брнабић да "заштити државну имовину у том јавном предузећу" и спречи 
"самово љу и незаконит рад" в. д. директора Мире Петровић. 
Зоран Павловић, председник Самосталног синдиката поштанских радника, позвао је све раднике 
"Поште" да се солидаришу с колегама који су добиле решење о суспензији и да обуставе рад све док 
пословодство предузећа не повуче та решења. 
- Онемогућени смо да мирно протестујемо испред дистрибутивних центара где је сада полиција по 
налогу управе "Поште", али нас неће спречити да се 20. новембра, дан уочи почетка штрајка, са 
својим породицама окупимо испред Главног поштанског центра у Земуну и још једном затражимо 
испуњење наших захтева и спречавање незаконитог рада руководства предузећа - рекао је Павловић. 
Синдикалци истичу и да је у време забране запошљавања у јавним предузећима у "Пошти" запослено 
250 људи, који раде на административним пословима, као и 30 саветника који имају изузетно велика 
примања. 
У ЈП "Пошта Србије" истичу, међутим, да је услед незаконите блокаде рада Регионалног поштанско-
логистичког центра Београд, који представља жилу куцавицу ЈП "Пошта Србије", дошло до 
вишедневног прекида процеса рада у делатности од општег интереса, која је поверена овом 
предузећу, услед чега је нанета велика штета због кашњења при уручењу пошиљки. 
- Стручне службе интензивно раде на сагледавању директне и индиректне штете коју је предузеће 
претрпело услед вишедневне незаконите блокаде овог центра, због чега се према учесницима 
предузимају све законом предвиђене мере како би такво понашање било санкционисано - наглашава 
се у саопштењу "Поште".  
РАДНИЦИМА ЈОШ ПО ЈЕДНА ПЛАТА 
СВАКИ радник "Поште Србије" добиће по једну своју просечну зараду, усвојила је у среду Влада 
Одлуку Надзорног одбора овог предузећа. То значи да ће од укупне нето добити за прошлу годину, у 
износу од 3,47 милијарди динара, у републички буџет бити уплаћено 2,4 милијарде, док ће се 950 
милиона исплатити запосленима. 



3 

 

- Овим чином испуњени су кључни захтеви обе репрезентативне синдикалне централе у "Пошти", с 
тим што је започета и додатна анализа могућности за повећање плата, како би се изнашао најбољи 
модел за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 запослених - пише у саопштењу 
овог предузећа. - ЈП "Пошта Србије", за разлику од већине јавних предузећа, не користи средства из 
буџета и максималним ангажовањем радника остварује одличне пословне резултате и знатна 
средства уплаћује у републички буџет. 
 
 
 

 
 

Синдикат: Више десетина радника Поште суспендовано 
Извор:Бета  

 
Београд -- Самостални синдикат поштанских радника саопштио је да је "више десетина" радника 
суспендовано јер су мирно протестовали испред дистрибутивних поштанских центара  
Тај синдикат је оценио да одлуку руководства јавног предузећа Поште Србије "представља једно од 
најгрубљих кршења људских и радничких права".  
Оцењује се, у саопштењу, и да је реч о покушају застрашивања запослених како би одустали од борбе 
за своја радничка и људска права.  
Синдикат је због тога упутио захтев премијерки Ани Брнабић да хитно смени директорку Поште 
Србије Миру Петровић, а за среду најавио конференцију за новинаре.  
"Правна Служба предузеће све неопходне мере ради заштите запослених. Одржаћемо велики протест 
20. новембра са почетком у 19.30 испред Главног поштанског центра у Земуну, дан пре почетка 
најављеног штрајка", наводи се у саопштењу.  
Додаје се и да уручивање решења о суспензији запосленима "који су на јавној површини мирним 
путем исказивали своје незадовољство материјалним положајем, начином вођења "Пошта Србије" и 
опхођењем према запосленима", руководство превршило сваку меру. 
 

 

"Може се очекивати да више стотина добије отказ" 
Извор:Бета 

 
Београд -- Неколико синдиката запослених у Пошти Србије позвало је премијерку да заштити 
државну имовину и спречи "самовољу и незаконит рад" в.д. директорке Мире Петровић  
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић је на конференцији за 
новинаре рекао да је због мирних протеста ван радног времена неколико десетина радника Пошта 
Србије добило суспензије, а да се може очекивати да више стотина запослених добије отказ.  
Он је позвао све раднике Поште да се у четвртак солидаришу са колегама који су добиле решење о 
суспензији и да одуставе рад све док пословодство предузећа не повуче та решења.  
"Онемогућени смо да мирно протестујемо испед дистрибутивних центара где је сада полиција по 
налогу управе Поште, али нас неће спречити да се 20. новембра, дан уочи почетка штрајка, са својим 
породицама окупимо испред Главног поштанског центра у Земуну и још једном затражимо 
испуњење наших захтева и спречавање незаконитог рада руководства предузећа", казао је Павловић.  
Кључни захтев запослених у Пошти је, како је рекао, смена директорке којој је в.д. мандат истекао 12. 
септембра, и да буџетска инспрекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог 
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предузећа.  
Председник Синдиката "Солидарност" Поште Србије Тин Антић је рекао да руководство предузећа 
спречава синдикално организовање и отказима застрашује запослене да одустану од борбе за своја 
права и утврдјивања истине о незаконитостима у Пошти.  
Како је истакао, у време кад је забрањено запошљавање у јавним предузећима у Пошти Србије је 
запослено 250 људи који раде на административнм пословима.  
У том предузећу, како је рекао, ради 30 саветника који имају изузетно велика примања.  
Радници Поште Србије су пре две недеље почели окупљања испред дистрибутивних центара у 
Београду и Новом Саду јер су незадовољни материјалим и социјалним стањем.  
Од пре два дана онемогућена су им таква окупљања и најавили су да почињу штрајк 21. новембра.  
На листи њихових захтева је и смена Надзорног одбора Поште Србије, да се радници која раде на 
систематизованим радним местима с решењима о привремено-повременим пословима преведу у 
радни статус на одредјено 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. 
 

 

 
 

Влада одобрила расподелу добити Поште Србије 
Пише: Данас Онлине 
 
Влада Србије на данашњој седници усвојила је Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд 
о расподели добити за 2016. годину. 
Од укупне нето добити за прошлу годину у износу од 3,47 милијарди динара, у републички буџет 
биће уплаћено 2,4 милијарде, док ће се 950 милиона исплати запосленима, на води се у саоштењу ЈП 
“Пошта Србије” 
Како истичу, то значи да ће сваки радник добити по једну своју просечну зараду, чиме се наставља 
вишегодишња добра пракса у Пошти Србије да запослени учествују у расподели добити, што је 
својеврсни вид стимулације али и захвалности за допринос који су дали у постизању добрих 
пословних резултата. 
- Овакав исход је уследио након конструктивног и аргументованог разговора премијерке Ане 
Брнабић, министра Милана Кркобабића задуженог за координацију рада јавних предузећа и в.д. 
директора Поште Србије Мире Петровић, а након тога и на заједничком састанку са представницима 
два репрезентативна синдиката у овом јавном предузећу – Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ПТТ 
„Независност” - речено је у саоштењу. 
Из Поште напомињу да су овим чином испуњени кључни захтеви обе репрезентативне синдикалне 
централе у Пошти Србије, с тим што је започета и додатна анализа могућности за повећање плата, 
како би се изнашао најбољи модел за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 
запослених у Пошти Србије. Посебно истичу да ЈП „Пошта Србије“, за разлику од већине јавних 
предузећа не користи средства из буџета и максималним ангажовањем 15.000 запослених остварује 
одличне пословне резултате и значајна средства уплаћује у буџет Републике Србије. 
- Обавештавамо јавност да је услед незаконите блокаде рада Регионално поштанско логистичког 
центра „Београд“, који представља жилу куцавицу ЈП „Пошта Србије“, дошло до вишедневног 
прекида процеса рада у делатности од општег интереса, која је поверена нашем предузећу, на који 
начин је нанета велика штета због кашњења при уручењу пошиљака. Стручне службе Поште Србије 
интензивно раде на сагледавању директне и индиректне штете коју је наше предузеће претрпело 
услед вишедневне незаконите блокаде рада Регионалног поштанско-логистичког центра „Београд”, 
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због чега се према учесницима предузимају све законом предвиђене мере како би такво понашање 
било санкционисано, наводи се у саопштену. 
 

 

 
 
До краја године конкурс за још 1.777 здравствених радника 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: До краја године Министарство здравља планира да распише конкурс за запошљавнаје још 

1.777 медицинских радника, међу којима 216 лекара.   

У том министарству кажу за Тањуг да је у последње три године, од августа 2014. до августа ове 
године, уз сагласност Комисије Владе Србије запослено 7.024 медицинских радника. 
То значи да ће за нешто више од три године посао добити укупно 8.801 здравствени радник. 
Комисија Владе Србије дала је сагласности за запошљавање 2.461 здравственог радника на 
неодређено време од 1. јануара до 29. августа ове године.  
Прошле године дата је сагласност за запошљавање 1.245 медицинара, 2016. године за њих 1.323, а 
2014. године за запошљавање 2.086 медицинских радника. 
Такође, од септембра 2014. до септембра ове године одобрена је укупно 5.591 специјализација. 
Подсећају и да су измене у одобравању специјализација уведене 2014. године, јер је због претходних 
одлука да се специјализације не одобравају, здравствени систем био озбиљно угрожен, па су поред 
олакшица у одобравању, уведене и волонтерске специјализације.  
 

 

 
 
Истраживање: Скоро трећина радника плаћена на црно 
Извор:Бета 

 

Борбу против сиве економије подржава око 90 одсто грађана Србије, иако трећина њих не уме да 
препозна исправан фискални рачун, а 59 одсто плаћање обавља искључиво готовином, чиме 
поспешује сиву економију, показало је истраживање Националне алијансе за колални економски 
развој (НАЛЕД) које је представљено данас. 
"Више од две трећине грађана сматра да сива економија није оправдана, али две трећине грађана 
ипак сматра да она представља начин преживљавања за сиромашне", казао је на конференцији за 
новинаре представник Ипсос стратеџик маркетинга Војислав Михаиловић, наводећи да су најчешће 
асоцијације грађана Србије на сиву економију рад на црно, избегавање плаћања пореза и продаја 
робе на црно. 
Само 33 одсто грађана пријавило би свог послодавца уколико би њих или колегу запослио на црно. 
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 Како је додао, више од половине грађана сматра да је сива економија доминантно проблем 
приватног сектора, док трећина верује да је тај проблем присутан и у приватном и у јавном сектору, а 
сваки десети не уме да објасни шта је за њега сива економија. 
"Грађани, њих више од 90 одсто, сматрају да сива економија угрожава права радника, смањује 
приходе држави и угрожава она предузећа која раде у складу са законом", казао је Михаиловић. 
Он сматра да је охрабрујуће то што половина анкетираних грађана оцењује да је обим сиве економије 
мањи него лане, док четвртина мисли да се сива економија повећала. 
"Слично као и у претходном истраживању у фебруару ове године, скоро 60 одсто грађана сматра да је 
држава одлучна у борби против сиве економије, али истовремено у истом проценту оцењују да 
држава не кажњава адекватно предузећа и појединце који послују нелегално, односно у сивој зони", 
навео је Михаиловић. 
Истраживање је показало и да око трећине грађана мисли да држава не располаже правилно 
пореским приходима, а њих 40 одсто наводи да то не може да процени због мањка транспарентности. 
Истовремено, само би 33 одсто грађана пријавило свог послодавца уколико би њих или колегу 
запослио на црно, док 53 одсто то не би учинило због страха од губитка посла. 
Скоро две трећине грађана тврди да никада не купује на импровизованим продајним местима, 
пијацама, улицама или путем доставе, а они који то чине као најчешћи разлог наводе нижу цену 
производа, пре свега кафе и резаног дувана. 
Око 30 одсто грађана не тражи фискални рачун 

Према истраживању, од грађана који су радно ангажовани, две трећине прима надокнаду за то на 
текући рачун, али готово 30 процената добија зараду или надокнаду на руке или делимично на руке, 
а део преко рачуна. 
Више од 50 одсто грађана наводи да не тражи рачун уколико га не добије приликом куповине зато 
што им не треба, док сваки трећи то не радио због непријатности. 
 "Иако највећи број грађана изјављује да добија фискални рачун приликом куповине, сваки трећи 
истиче да не уме да препозна да ли је рачун исправан, а у истом проценту не траже фискални рачун 
уколико га продајни објекат не изда приликом куповине", казао је Михаиловић. 
Потпредседник Савета за фер конкуренцију Владимир Типсаревић казао је да иако је приметан 
напредак у перцепцији сиве економије код грађана, простора за напредак има, на чему наставља да 
ради стручна група која је децембра 2015. донела Национални план за сузбијање сиве економије и 
која тренутно спроводи 108 мера. 
Према његовим речима, потребно је да се поред осталог додатно побољша рад инспекција у 
сузбијању сиве економије, а није довољно урађено ни у смањивању броја непореских парафискалних 
намета и у паушалном опорезивању. 
"Наградна игра Узми рачун и победи, која је рађена по угледу на Словачку, са учешћем 37 одсто 
грађана, имала је четири пута боље резултате него што су постигнути у тој земљи. Због тога сматрамо 
да би током 2018. требало организовати нови круг тог такмичења које треба да подстакне грађане да 
узимају фисклане рачуне", казао је он. 
Из НАЛЕД-а су подестили да је циљ да се удео сиве економије у бруто домаћем производ (БДП) 
смањи током пет година са 30,1 одсто на 26,7 процената. 
У земљама Европске уније просечан удео сиве економије у БДП је 14 до 15 одсто. 
Истраживање о ставовима грађана о сивој економији урадио је Ипсос стратеџик маркетинг од 16. до 
21. септембра, на случајном узорку од 1.050 пунолетних грађана у 67 општина, уз помоћ Немачке 
агенције за развојну сарадњу (ГИЗ). 
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Пошта: Сваком раднику 13. плата 
Извор:Н1,Бета 

 

Радници Поште Србије добиће 13. плату из добити предузећа која је у прошлој години која је 
износила 3,47 милијарди динара, саопштила је Пошта Србије. Од тога 950 милиона ће бити уплаћено 
запосленима. Пошта наводи и да су испуњени кључни захтеви два репрезентативна синдиката. 
Влада Републике Србије на данашњој седници усвојила је Одлуку Надзорног одбора ЈП "Пошта 
Србије" Београд о расподели добити за 2016. годину, саопштило је јавно предузеће "Пошта Србије". 
Од укупне нето добити за прошлу годину у износу од 3,47 милијарди динара, у републички буџет 
биће уплаћено 2,4 милијарде, док ће 950 милиона бити исплаћено запосленима.   
То значи да ће сваки радник добити по једну своју просечну зараду, чиме се наставља вишегодишња 
добра пракса у Пошти Србије да запослени учествују у расподели добити, што је својеврсни вид 
стимулације али и захвалности за допринос који су дали у постизању добрих пословних резултата.   
То је исход конструктивног и аргументованог разговора премијерке Ане Брнабић, министра Милана 
Кркобабића задуженог за координацију рада јавних предузећа и в. д. директора Поште Србије Мире 
Петровић, а након тога и на заједничком састанку с представницима два репрезентативна синдиката 
у овом јавном предузећу – Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ПТТ "Независност".   
Напомињемо да су овим чином испуњени кључни захтеви обе репрезентативне синдикалне централе 
у Пошти Србије, с тим што је започета и додатна анализа могућности за повећање плата, како би се 
изнашао најбољи модел за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 запослених у 
Пошти Србије, саоштено је из тог предузећа. 
Посебно истичемо да ЈП "Пошта Србије", за разлику од већине јавних предузећа не користи средства 
из буџета и максималним ангажовањем 15.000 запослених остварује одличне пословне резултате и 
значајна средства уплаћује у буџет Републике Србије, навели су. 
Саопштили су да је, услед блокаде рада Регионално поштанско логистичког центра "Београд 2", који 
представља жилу куцавицу ЈП "Пошта Србије", дошло до вишедневног прекида процеса рада и да 
стручне службе интензивно раде на сагледавању директне и индиректне штете које је предузеће 
претрпело. 
Према учесницима, како наводе, "незаконите блокаде" се предузимају све законом предвиђене мере 
како би такво понашање било санкционисано, навели су у саопштењу. 
 
 

Директор фабрике негира наводе о вези "Гоше" са Брнабић 
Извор:Н1,Бета 

 

Директор Фабрике шинских возила "Гоша" Радиша Савић демантовао је да кипарско предузеће које 
је 100 одсто власник "Гоше" има било какве везе са премијерком Србије Аном Брнабић, њеним 
братом или било којим другим носиоцем јавне функције. 
Савић је у саопштењу истакао да је "Гоша" привредно друштво које је 100 одсто у приватном 
власништву кипарског предузећа "Лиснарт холдингс лимитед" и затражио од државних органа 
Србије правну и судску заштиту. 
Савић је казао и да су нетачне информације да је "Гоша" "веома перспективно привредно друштво са 
потенцијално закљученим вишемилионским уговорима" и додао да те спекулације долазе од неких 
радника те фабрике који су у самовлашћу "противзаконито присвојили фабрику, отели имовину 
страних власника". 
"Поменути радници силом не дозвољавају овлашћеном директору да приступи у своју канцеларију, 
нити дозвољавају служебним лицима овлашћеним од стране власника да приступе релевантној 
пословној документацији и да несметано наставе са радом", рекао је Савић. 
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Он је навео да су од априла ове године кад је садашњи власник преузео фабрику радници били у 
штрајку шест месеци, радили су око 45 радних дана, а сваки од 350 радника добио је по 240.000 
динара. 
Савић је саопштио да није спорно да је у пословању привредног друштва дошло до одредјених 
поремаћаја у виду обавеза према разним добављачима, "баш као што и сва друга привредна друштва 
у Србији и широм света имају исте изазове са којима се сусрећу у свакодневном пословању". 
Премијерка Србије Ана Брнабић раније је такодје негирала оптужбе да она или њен 
брат стоје иза откупа дуга смедеревске фабрике шинских возила "Гоша".  
Она је казала да њен брат има транспарентан посао, да ради у мултинационалној компанији, као и да 
је све чиме се бави под лупом те компаније, свих клијената и кредитора. 
 
 

Синдикати Поште: Премијерка да спречи самовољу директорке 
Извор:Бета 

 

Неколико синдиката запослених у Пошти Србије позвало је премијерку Србије Ану Брнабић да 
заштити државну имовину у том јавном предузећу и спречи "самовољу и незаконит рад" вршиоца 
дужности директорке Мире Петровић. 
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић је на конференцији за 
новинаре рекао да је због мирних протеста ван радног времена неколико десетина радника 
Пошта Србије добило суспензије, а да се може очекивати да више стотина запослених добије 
отказ. 
 Он је позвао све раднике Поште да се сутра солидаришу са колегама који су добиле решење о 
суспензији и да одуставе рад све док пословодство предузећа не повуче та решења. 
"Онемогућени смо да мирно протестујемо испед дистрибутивних центара где је сада полиција по 
налогу управе Поште, али нас неће спречити да се 20. новембра, дан уочи почетка штрајка, са својим 
породицама окупимо испред Главног поштанског центра у Земуну и још једном затражимо 
испуњење наших захтева и спречавање незаконитог рада руководства предузећа", казао је Павловић. 
Кључни захтев запослених у Пошти је, како је рекао, смена директорке којој је в.д. мандат истекао 12. 
септембра, и да буџетска инспрекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог 
предузећа. 
Председник Синдиката "Солидарност" Поште Србије Тин Антић је рекао да руководство предузећа 
спречава синдикално организовање и отказима застрашује запослене да одустану од борбе за своја 
права и утврдјивања истине о незаконитостима у Пошти. 
Како је истакао, у време кад је забрањено запошљавање у јавним предузећима у Пошти Србије је 
запослено 250 људи који раде на административнм пословима. 
У том предузећу, како је рекао, ради 30 саветника који имају изузетно велика примања. 
Радници Поште Србије су пре две недеље почели окупљања испред дистрибутивних 
центара у Београду и Новом Саду јер су незадовољни материјалим и социјалним 
стањем. 
Од пре два дана онемогућена су им таква окупљања и најавили су да почињу штрајк 21. новембра. 
На листи њихових захтева је и смена Надзорног одбора Поште Србије, да се радници која раде на 
систематизованим радним местима с решењима о привремено-повременим пословима преведу у 
радни статус на одредјено 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. 
 

 
 

http://rs.n1info.com/a340584/Vesti/Vesti/Brnabic-negira-da-ona-ili-njen-brat-stoje-iza-otkupa-Gose.html
http://rs.n1info.com/a340584/Vesti/Vesti/Brnabic-negira-da-ona-ili-njen-brat-stoje-iza-otkupa-Gose.html
http://rs.n1info.com/a342243/Vesti/Vesti/rs.n1info.com/a342089/Vesti/Vesti/Suspendovano-47-radnika-Poste.html
http://rs.n1info.com/a342243/Vesti/Vesti/rs.n1info.com/a342089/Vesti/Vesti/Suspendovano-47-radnika-Poste.html
http://rs.n1info.com/a341567/Vesti/Vesti/Radnici-Poste-protestuju-ne-veruju-obecanjima-Vlade.html
http://rs.n1info.com/a341567/Vesti/Vesti/Radnici-Poste-protestuju-ne-veruju-obecanjima-Vlade.html
http://rs.n1info.com/a341567/Vesti/Vesti/Radnici-Poste-protestuju-ne-veruju-obecanjima-Vlade.html
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Радницима Поште милијарда динара, сваком по 13. плата  
Извор:Танјуг 
 
Влада Републике Србије на данашњој седници усвојила је Одлуку Надзорног одбора "Пошта Србије" 
о расподели добити за 2016. годину. 
Како је саопштено из Владе Србије, од укупне нето добити за прошлу годину у износу од 3,47 
милијарди динара, у републички буџет биће уплаћено 2,4 милијарде, док ће се 950 милиона исплати 
запосленима. 
То значи да ће сваки радник добити по једну своју просечну зараду, чиме се наставља вишегодишња 
добра пракса у Пошти Србије да запослени учествују у расподели добити, што је својеврсни вид 
стимулације али и захвалности за допринос који су дали у постизању добрих пословних резултата. 
Овакав исход је уследио након конструктивног и аргументованог разговора премијерке Ане Брнабић, 
министра Милана Кркобабића задуженог за координацију рада јавних предузећа и в.д. директора 
Поште Србије Мире Петровић, а након тога и на заједничком састанку са представницима два 
репрезентативна синдиката у овом јавном предузећу - Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ПТТ 
Независност. 
Напомиње се да су овим чином испуњени кључни захтеви обе репрезентативне синдикалне централе 
у Пошти Србије, с тим што је започета и додатна анализа могућности за повећање плата, како би се 
изнашао најбољи модел за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 запослених у 
Пошти Србије. 
Посебно се истиче да ЈП „ Пошта Србије“ , за разлику од већине јавних предузећа не користи 
средства из буџета и максималним ангажовањем 15.000 запослених остварује одличне пословне 
резултате и значајна средства уплаћује у буџет Србије. 
"Обавештавамо јавност да је услед незаконите блокаде рада Регионално поштанско логистичког 
центра „ Београд“ , који представља жилу куцавицу ЈП „ Пошта Србије“ , дошло до вишедневног 
прекида процеса рада у делатности од општег интереса, која је поверена нашем предузећу, на који 
начин је нанета велика штета због кашњења при уручењу пошиљака". 
Додаје се да Стручне службе Поште Србије интензивно раде на сагледавању директне и индиректне 
штете коју је наше предузеће претрпело услед вишедневне незаконите блокаде рада Регионалног 
поштанско-логистичког центра „ Београд” , због чега се према учесницима предузимају све законом 
предвиђене мере како би такво понашање било санкционисано. 
 
 

Гувернерка: Премија ризика Србије пала на историјски низак ниво, 
инфлација по плану  
Извор:Танјуг 

 

Премија ризика Србије пала је ове године на историјски низак ниво, и од августа се креће на нивоу 
од 122 базна поена, што за земљу значи могућност коришћења домаћих и екстерних извора 
финансирања по најповољнијим условима, изјавила је данас гувернер Народне банке Србије 
Јоргованка Табаковић. 
Гувернер је, на представљању новембарског Извештаја о инфлацији, истакла да се инфлација од 
почетка године креће у границама циља НБС од 3,0 одсто плус/минус 1,5 процената, и да ће, према 
новој пројекцији, она до краја године наставити да се креће у границама централног циља. 
По оствареној инфлацији, како је рекла, Србија заузима прву позицју коју дели са још 35 земља. 
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Табаковић је навела да је ниво проблематичних кредита (НПЛ) у укупним пласманима оборен на 
најнижи ниво у девет година, на 12,1 проценат закључно са септембром, при чему удео НПЛ-ова код 
привреде сада износи 13,2 одсто, а код становништва 1,7 посто. 
Укупно је отписано 1,53 милијарде динара проблематичних кредита. 
Према њеним речима, пад премије ризика земље, јачање конкурентности међу банкама, и опоравак 
тржишта рада допринели су убрзању кредитне активности на 5,0 посто међугодишње у септембру. 
Ако се у обзир узме смањење нивоа НПЛ-ова за 10 процентних поена, од када је донета Стратегија за 
решавање проблематичних кредита, онда раст кредитне активности износи 9,8 процената 
међугодишње. 
Раст кредитне активности, уз ниже камате, подржао је и раст економске активности, која је у првом 
делу године била погођена шоковима у енергетском и пољопривредном сектору, али су сектори који 
нису били под утицајем суше и других ефекета наставили са добрим перформансама, посебно 
прерађивачка индустрија, рекла је Табаковић. 
Гувернер је навела да је привредна активност убрзала у другом делу године, при чему је економски 
раст достигао 3,0 процената у непољопривредном сектору. 
НБС, како је прецизирала, очекује даље убрзање привредне активности и предвиђа раст бруто 
домаћег производа (БДП) у идућој и 2019. години од по 3,5 процената, а на средњи рок од 4,0 одсто. 
Како је оценила, даљи рад на унапређењу пословног амбијента, уз прилив страних директних 
инвестиција, реализацију инфраструкутних пројеката и одговорну фискалну политику, допринеће 
стварању раста на одржвим стопама. 
Табаковић је нагласила да смо, упркос томе што су америчке Федералне резерве од прошлог 
децембра три пута повећале камату, ми забележили далеко нижи одлив портфолио инвестиција, и да 
је током девет месеци ове године тај одлив око 90 процента нижи у односу на прошлу годину. 
НБС је, према њеним речима, ревидирала навише пројекцију нето прилива страних директних 
инвестиција са претходно процењењених 1,7 милијарди на 2,1 милијарду евра. 
"То значи да очекујемо да стране директне инвестиције буду на нивоу од 5,5 БДП-а, чиме ће трећу 
годину заредом оне премашити дефицит текућег рачуна", закључила је Табаковић. 
Осврнувши се на последњу ревизију Међународног монетарног фонда, истакла је да је фонд такође 
проценио да ће инфлација остати око циљаних вредности НБС, да је карактер монетарне политике 
одговарајући и да кредитна активност банака наставља да подржава убрзање раста БДП-а. 
 
 

ШЕФ ММФ ЗА СРБИЈУ "Остварили сте импресивни преокрет, али да ли ће 
остати одрживо зависи од спремности ВОЂА"  
Извор:Танјуг 

 

Србија је остварила импресиван преокрет и успела да стабилизује привредну ситуацију у последње 
три године, а да ли ће та достигнућа остати одржива зависи од тога да ли су српски народ и њихове 
вође спремни да их учине одрживим, сматра шеф мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф. 
- С обзиром на то колико је тешко било неопходно фискално прилагођавање, надам се да нико у 
Србији не жели да дозволи да се неравнотежа опет појави, нити да желе да дозволе да фискални 
трошкови у државним предузећима опет порасту - изјавио је Руф у интервјуу за нови број магазина 
"Дипломацy&Цоммерце". 
Истичући да је приоритет Србије јак и одржив раст, који мора да предводи приватни сектор, кључни 
предуслов за то је, како каже да се одржи макроекономска стабилност која је остварена. 
Изградити институције тржишне економије 
Објашњава да то подразумева очување окружења са ниском инфлацијом, ниским каматним стопама 
и поверења у домаћу валуту, које дозвољава компанијама да планирају и улажу у будућност. 
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- Поред овога, Србија мора да изгради институције тржишне економије. На пример, јавну 
администрацију и услуге које одговарају потребма грађана и компанија, инфраструктуру која 
подржава пословање и извоз, развијена имовинска права и предвидивост у правосудном систему, 
фер конкуренцију и много мањи неформални сектор, социјалну заштиту која помаже сиромашним 
грађанима да учествују у привреди и образовање које обезбеђује вештине неопходне за модерну 
привреду - навео је Руф. 
Напомињући да је то широка и дугорочна агенда, додаје да у неким од ових области "нисмо далеко 
одмакли од почетка, али што се брже ове реформе буду спроводиле, то ће брже Србија стићи на своје 
одредиште". 
До краја 2017. очекивања да дуг падне 
Подсетивши да су јавне финансије Србије пре почетка програма са ММФ-ом биле у изузетно лошој 
ситуацији, а земља суочена с највећим фискалним дефицитом у Европи и брзим растом јавног дуга, 
уз истовремену стагнацију провредног раста, Руф је навео да до краја 2017. Фонд очекује да ће буџет 
бити оквирно уравнотежен, а дуг пасти. 
- Веће поверење огледа се у знатно нижим каматним стопама и снажним инвестицијама из домаћих 
и страних извора. Привредна активност и стопа запослености су у порасту, а незапосленост нагло 
пада - образлаже он елементе на којима ММФ темељи своја очекивања. 
Додаје да се реформе у финансијском сектору интензивно спроводе, како би банке биле довољно 
здраве да подржавају раст. 
- Иако има још пуно посла, дошло је до значајног напретка у осталим подручјима структурних 
реформи обухваћених програмом, попут реструктурирања предузећа у државном власништву, 
реформе јавне управе и јачања пословне климе. Све у свему, то је био импресиван преокрет - истиче 
Руф. 
Посао није завршен 
Али, како упозорава, то не значи да је посао завршен. 
- Управо супротно - иако стабилизација нуди разне прилике, она мора да се заштити, а даље реформе 
су потребне да би се остварио виши одрживи раст привреде. Само то ће осигурати да се животни 
стандард људи у Србији приближи животном стандарду у земљама Западне Европе - констатује шеф 
мисије ММФ-а. 
Примећујући да нема гаранције да ће нешто трајати заувек, Руф је поручио да је "добра политика 
резултат добрих политичких одлука и рада на разумевању и подршци неопходним реформама". 
И даље блиска сарадња са влашћу 
На питање у којим областима ММФ жели да ради са српском владом у будућности, подсећа да је 
Србија чланица Фонда и да ће они блиско сарађивати са српским властима "на било који начин за 
који оне буду сматрале да је користан". 
"Сигурно је да ћемо спроводити редовно праћење и давати препоруке о политичким одлукама које су 
неопходне као подршка расту и отварању нових радних места. Власти такође разматрају опције за 
наставак интензивније сарадње са још једним програмом којег Фонд подржава и ми смо више него 
спремни да са њима сарађујемо на томе", рекао је Руф у интервјуу за "Дипломацy&Цоммерце". 
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Синдикати Пошта Србије: Премијерка мора да заштити државну имовину 
и спречи самовољу директорке 
Извор: Бета  
 
Неколико синдиката запослених у Пошти Србије данас је позвало премијерку Србије Ану Брнабић 
да заштити државну имовину у том јавном предузећу и спречи "самовољу и незаконит рад" 
вршиоца дужности директорке Мире Петровић.  
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић је на конференцији за 
новинаре рекао да је због мирних протеста ван радног времена неколико десетина радника Пошта 
Србије добило суспензије, а да се може очекивати да више стотина запослених добије отказ. 
Он је позвао све раднике Поште да се сутра солидаришу са колегама који су добиле решење о 
суспензији и да одуставе рад све док пословодство предузећа не повуче та решења. 
"Онемогућени смо да мирно протестујемо испед дистрибутивних центара где је сада полиција по 
налогу управе Поште, али нас неће спречити да се 20. новембра, дан уочи почетка штрајка, са својим 
породицама окупимо испред Главног поштанског центра у Земуну и још једном затражимо 
испуњење наших захтева и спречавање незаконитог рада руководства предузећа", казао је Павловић. 
Кључни захтев запослених у Пошти је, како је рекао, смена директорке којој је в.д. мандат истекао 12. 
септембра, и да буџетска инспрекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог 
предузећа. 
Председник Синдиката "Солидарност" Поште Србије Тин Антић је рекао да руководство предузећа 
спречава синдикално организовање и отказима застрашује запослене да одустану од борбе за своја 
права и утврђивања истине о незаконитостима у Пошти. 
Како је истакао, у време кад је забрањено запошљавање у јавним предузећима у Пошти Србије је 
запослено 250 људи који раде на административнм пословима. 
У том предузећу, како је рекао, ради 30 саветника који имају изузетно велика примања. 
Радници Поште Србије су пре две недеље почели окупљања испред дистрибутивних центара у 
Београду и Новом Саду јер су незадовољни материјалим и социјалним стањем. 
Од пре два дана онемогућена су им таква окупљања и најавили су да почињу штрајк 21. новембра. 
На листи њихових захтева је и смена Надзорног одбора Поште Србије, 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. 
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Синдикати Поште позвали раднике да сутра обуставе рад 
Извор: Бета, Инсајдер 
 
Неколико синдиката запослених у Пошти Србије данас је позвало премијерку Србије Ану Брнабић да 
заштити државну имовину у том јавном предузећу и спречи "самовољу и незаконит рад" вршиоца 
дужности директорке Мире Петровић. Они су позвали раднике Поште да сутра обуставе рад. 
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић је на конференцији за 
новинаре рекао да је због мирних протеста ван радног времена неколико десетина радника Пошта 
Србије добило суспензије, а да се може очекивати да више стотина запослених добије отказ. 
Он је позвао све раднике Поште да се сутра солидаришу са колегама који су добили решење о 
суспензији и да одуставе рад све док пословодство предузећа не повуче та решења. 
"Онемогућени смо да мирно протестујемо испед дистрибутивних центара где је сада полиција по 
налогу управе Поште, али нас неће спречити да се 20. новембра, дан уочи почетка штрајка, са својим 
породицама окупимо испред Главног поштанског центра у Земуну и још једном затражимо 
испуњење наших захтева и спречавање незаконитог рада руководства предузећа", казао је Павловић. 
Кључни захтев запослених у Пошти је, како је рекао, смена директорке којој је в.д. мандат истекао 12. 
септембра, и да буџетска инспрекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог 
предузећа. Он је раније данас за Инсајдер рекао да одлука Владе да се запосленима из укупне добити 
предузећа исплати по једна просечна зарада неће имати никаквог утицаја на окончање протеста 
запослених у Пошти.  
Он је додао да је један од основних захтева хитна смена в.д директорке Поште Србије Мире 
Петровић. 
Председник Синдиката "Солидарност" Поште Србије Тин Антић је истакао да руководство предузећа 
спречава синдикално организовање и отказима застрашује запослене да одустану од борбе за своја 
права и утврдјивања истине о незаконитостима у Пошти. 
Како је навео, у време кад је забрањено запошљавање у јавним предузећима у Пошти Србије је 
запослено 250 људи који раде на административнм пословима. 
Према његовим речима., у том предузећу ради 30 саветника који имају изузетно велика примања. 
Радници Поште Србије су пре две недеље почели окупљања испред дистрибутивних центара у 
Београду и Новом Саду јер су незадовољни материјалим и социјалним стањем. 
Од пре два дана онемогућена су им таква окупљања а најавили су да почињу штрајк 21. новембра. 
На листи њихових захтева је и смена Надзорног одбора Поште Србије, да се радници која раде на 
систематизованим радним местима с решењима о привремено-повременим пословима преведу у 
радни статус на одредјено 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. 
 

 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8241/Suspendovano-47-radnika-Po%C5%A1te-zbog-blokiranja-po%C5%A1tanskih-centara.htm
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