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Савет за укидање Закона о привременом умањењу основица плата у јавним и 
комуналним предузећима 
Бета  
 
Социјално-економски савет (СЕС) Србије данас је подржао стављање ван снаге Закона о 
привременом уређењу основница за обрачун и исплату плата и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, од 1. јанура идуће године 
Социјално-економски савет (СЕС) Србије данас је подржао стављање ван снаге Закона о 
привременом уређењу основница за обрачун и исплату плата и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, од 1. јанура идуће године. 
 
На конференцији за новинаре после седнице којој је присуствовао и министар финансија 
Синиша Мали, чланови СЕС-а су рекли да се тај закон односи на 67.000 запослених у 
комуналним предузећима и на око 130.000 у јавном сектору. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић ће, како 
је данас одлучено, у наредних годину дана председавати СЕС-ом. До сада је председник СЕС-а 
био председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић. 
 
Ђорђевић рекао је да очекује да ове године "заживе локални социјално-економски савети јер је 
то важно да би иницијативе за измену прописа и решавање других проблема долазиле од њих". 
Он је рекао да ће о иницијативи СЕС-а за укидање казнених поена за раднике који су због 
објективних околности отишли у пензију пре 65 година старости, расправљати када буде 
завршена анализа о томе колико има радника са тим статусом и колико би то било оптерећење 
за Пензиони фонд и државу. 
"Где год буде простора повећаваћемо пензије", рекао је Ђорђевић. 
Милош Ненезић је рекао да ће се ове године интезивније радити на ширењу мреже локалних 
СЕС-а јер је планирано оснивање савета у 29 градова, а до сада је формирано у само осам, али 
"ни они после оснивања не раде како се очекивало". 
"Србија би требало да приступи изради дрштвено-економске стратегије развоја за одређени 
период које имају све земље", рекао је Ненезић и додао да ће се СЕС ове године више бавити 
колективним преговарањем и тражењем начина да се заустави одлазак грађана у 
иностранство. 
Председавајући Економско-социјалног савета Републике Српске Драгутин Шкрбић који је 
присуствовао СЕС-у рекао је да ће РС наредне године имати озбиљних проблема јер се очекује 
да у пензију оде 50.000 радника. 
"Не знам да ли ћемо имати толико квалификованих радника да их замене и обезбеде 
доприносе за пензиони фонд и редовну исплату пензија. Знамо да не можемо зауставити 
одлазак али да бар успоримо одлазак", рекао је Шкрбић. 
СЕС-а ће данас одржати и посебну седницу са гостима из Грчке и Републике Српске на којој ће 
се разговарати о колективном преговарању, решавању проблема миграција и стратегији 
друштвено-економског развоја. 
Седници СЕС-а присуствовали су данас и потпредседник Економског и социјалног савета Грчке 
Георгиос Караникас, представник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић и 
председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић. 
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Сваки четврти радник без доприноса 
С. Б.  
 
Влада Републике Србије ће до краја месеца усвојити нови акциони план за спречавање сиве 
економије. Привреда инсистира на смањењу пореза на плате 
СВАКОМ четвртом раднику у Србији се не уплаћују или се само делимично покривају порези и 
доприноси на зараду. Привредници анкетирани о сивој економији верују да је у таквој 
ситуацији 27 одсто запослених. Тако доживљавају пословање својих конкурената. Када је реч о 
њиховом раду, свега пет одсто признаје да има проблема са уплатом терета на плату, а ретки 
одају да један одсто запослених држи без уговора. С друге стране, више од половине 
привредника у Србији сматра да су услови пословања лоши, а да су услови добри истиче 45 
одсто анкетираних привредника. 
 
Редовна анкета Националне алијансе за локални економски развој открива и да четири одсто 
ангажованих запослених су - предузетници. Њих је послодавац условио да региструју агенцију 
и њему пружају услуге, иако неретко читаво радно време раде само за њега. Већина, 89 одсто 
има стално запослење, а шест одсто ради преко ауторског, уговора о делу или омладинске 
задруге. До краја месеца Влада би требало да усвоји Акциони план за сузбијање сиве 
ескономије за ову и наредну годину. 
- Он ће имати пет циљева, 36 мера и 132 активности - најавио је у понедељак Игор Лончаревић 
из НАЛЕД-а. - Смањење пореског оптерећења рада и подстицајне мере за легално пословање, 
насупрот репресивним, остају један од приоритета привреде и НАЛЕД-а. Приоритетна мера на 
којој привреда инсистира јесте даље смањење пореског оптерећења зарада, где је направљен 
помак укидањем доприноса за незапосленост на терет послодавца. То је недовољан корак за 
веће растерећење, али је важан сигнал да је држава спремна да разговара на ову тему. Треба 
радити на укидању парафискала и успостављању јавног електронског регистра непореских 
намета. НАЛЕД се залаже за већи обухват ослобађања пореза почетника у пословању. 
Сматрамо да је неопходно у овој и следећој години завршити прелазак на систем дигиталне 
фискализације, увести системе е-набавки и е-фактура. 
 
 
Нема сумње, порези и доприноси на рад се и даље најчешће избегавају у Србији, то сматра 62 
одсто испитаника. Следе локалне и републичке таксе и порез на добит. Привредници 
процењују да у њиховој делатности свака пета фирма послује у сивој зони. Годину раније удео 
нелојалне конкуренције је био већи - 29 одсто. 
ПОЧЕТНИЦИ 
ПОРЕСКО ослобађање у првој години пословања за прва три месеца, од октобра до краја 
прошле године, искористило је 470 предузетника из 31 општине у Србији. На олакшицу имају 
право млади који почињу бизнис, а школовање су завршили до годину пре и они који су на 
евиденцији незапослених дуже од шест месеци. НАЛЕД се залаже да ови подстицаји буду 
доступни већем броју категорија. 
 
НЕДАВНО је истекао претходни Акциони план за сузбијање сиве економије, на коме је такође 
радио НАЛЕД. Неке мере нису усвојене. 
- Делимично смо задовљни учинком - каже Драгана Илић из НАЛЕД-а. - Учињено је доста на 
реформи инспекције. Није заживео регистар парафискалних намета, као ни нови систем 
фискализације. Очекујемо да се то до краја године усвоји, и од наредне да почне 
прилагођавање. Овог пута фокус ће бити на прекршајним судовима. 
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Ђорђевић: Следи детаљна анализа ефеката укидања "пенала" 
Танјуг  
 
Представници Министарстава рада и финансија урадиће заједничку анализу о томе какве 
ефекте би могло да има евентуано укидање "пенала" за превремено пензионисање 
Представници Министарстава рада и финансија урадиће заједничку анализу о томе какве 
ефекте би могло да има евентуано укидање "пенала" за превремено пензионисање, а након тога 
ће она бити представљена социјалним партнерима, изјавио је данас министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић након седнице СЕС-а. 
 
На данашњој седници тог тела било је речи и о иницијативи за измену члана 70а Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању, односно укидању пенала за превремени одлазак у 
пензију, а Ђорђевић је рекао да ће то питање бити "дубински анализирано" имајући у виду да је 
важно да се постигну дугорочни позитивни ефекти и да се таква мера не би негативно одразила 
на привреду и финансије. 
"Обзиром да нисмо улазили у детаље, данас је договор био да се дубински види и направи 
анализа колико тих људии има, колико би то коштало државу и буџет, и оно што је најбитније, 
какве би то ефекте имало дугорочно", рекао је Ђорђевић новинарима. 
Он је истакао да је питање економског положаја пензионера једно од најитнијих питања за 
владу и ресорно министарство. 
Ђођевић је рекао да превремено пензионисање утиче логично на повећање броја пензионера у 
земљи, а ако би се пенали померили, односно повећали, онда треба видети да ли би они били 
угрожени економски и морали да буду корисници неких других помоћи. 
"То би опет морало бити из буџета и не би анулирало негативне ефекте... Циљ је да положај 
пензионера буде бољи, свакако ћемо гледати да где год је могуће поправити положај 
пензионера, да то и учинимо", рекао је министар рада. 
Такође је истакао да не би било добро да се одлуке доносе брзоплето како се не би произвели 
лоши ефекти на привреду и финансије у будућности и да је важно да се обави детаљнија 
анализа. 
Како је додао, где год буде простора биће "померања", а за следећу седницу СЕС-а 
представници Министарства рада и Министарства финансија ће спровести анализу и 
представити је социјалним партнерима како би заузели став о томе. 
 

НОВИНЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ: Уз дете 
током целог лечења 
Танјуг  
 
Родитељи ће сада моћи да буду са децом до излечења, или до њиховог пунолетства, уз 100 одсто 
надокнаде, а до сада су имали 65 одсто примања, рекао је државни секретар у министарству 
здравља Берислав Векић 
Боловање у трајању од два месеца, допунско и додатно осигурање, 100 одсто боловање за негу 
болесног детета до пунолетства - неке су од новина Предлога закона о здравственом осигурању 
које ће се пред посланицима наћи ове недеље. Уколико би предлози били усвојени, готово 
целокупан систем здравственог осигурања био би знатно измењен. 
 
 
"Родитељи ће сада моћи да буду са децом до излечења, или до њиховог пунолетства, уз 100 
одсто надокнаде, а до сада су имали 65 одсто примања", рекао је државни секретар у 
министарству здравља Берислав Векић за РТС. 
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То се, како је истакао, односи на малигне болести, али и метаболичка, хронична обољења која 
траже вишегодишње лечење. 
 
Према садашњем закону, они који немају оверену здравствену књижицу имају право само на 
хитну медицинску помоћ. 
 
 
Нацртом новог закона, лечење без оверене књижице биће проширено на палијативно 
збрињавање, на обавезну вакцинацију и имунизацију, као и на скрининг прегледе, навео је 
Векић. 
 
Лекарима ће бити омогућено да, када испуне норму у државној институцији у којој су 
запослени, допунски раде у трајању од трећине радног времена или у тој установи, или да 
потпишу уговор са највише три додатне приватне, рекао је он. 
 
Приватници ће моћи да изнајмљују простор од државних установа у трајању до 20 година, тамо 
где ти простори нису потребни. 
 
На њима је да опреме тај простор и након периода од 20 година тај простор и опрема припашће 
држави, рекао је Векић. 
 

 
 

БАХАЋЕЊЕ ДИРЕКТОРКЕ "ПОШТЕ" Купује 46 аутомобила, 
радницима неће да поваћа плате, на најаву штрајка одговара 
ЗАСТРАШИВАЊЕМ 
 Слађана Вукашиновић 
 
Уколико менаџмент "Поште Србије" не изађе са пристојном понудом о повећању зарада, прети 
опасност да наредних дана, поред радника главног поштанског центра у Земуну, који су у петак 
увече обуставили рад, то ураде и запослени у другим организационим јединицама. 
Тако бар тврде запослени који су се јављали “Блицу” из десетак организационих јединица, а 
разлог за то крије се у чињеници што је за све запослене дата непристојна понуда о увећање 
плата од мање од пет одсто. Пошто то радници Главног поштанског цента (ГПЦ) нису 
прихватили, одбили су и да раде, иако су били изложени притиску да свако од запослених 
стави свој потпис на такву одлуку. 
Да не би дошло до застоја у поштанском саобраћају, јер је овај центар жила куцавица целог 
система, прексиноћ је уместо људи који ту раде, доведена група радника из других радних 
јединица из унутрашњости Србије и то издавањем радног налога, односно наредбе, чије 
одбијање може да доведе до теже повреде радне дисциплине, па и отказа. 
Тако су у Земун довезени радници из Прокупља, Ниша, Лесковца којима су припомогли и 
запослени из неких служби из престонице. 
Запослени из Главног поштанског центра тврде да оваквим поступком менаџмента, на челу са 
Миром Петровић, жели да се створи привид у јавности да се ништа не дешава у компанији. 
- На тај начин Петровићева жели да пред Владом заштити себе и свој статус јер конкурс за 
избор директора још није завршен, иако је расписан још пре две године, а све процедуре 

http://sport.blic.rs/autori/sladana-vukasinovic
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завршене у марту 2017. године. И поред тога, први човек компаније још није изабран, иако се 
јавило чак 26 кандидата, а при том је Петровићевој статус в. д. директорке истекао још 12. 
септембра 2017. године. По закону њој не може више да се продужава в. д. стање па је нејасно 
по ком основу Петровићева и даље седи у фотељи првог човека компаније и доноси одлуке, 
укључујући и ону која се односи на забрану повећања плата. Управо такав нерешен статус 
директорке иритира и запослене, за које је овакво стање непримерено, тим пре што систем због 
њених одлука, назадује и прети му опасност од урушавања - наводи група запослених у ГПЦ. 
Паре од Телекома 
Они додају да систем није поклекао захваљујући новцу који се добија од закупа пословног 
простора Телекому. 
- Тај новац је главна ставка у добити предузећа. Али, да занемаримо то, ако постоји 7,3 
милијарди нераспоређене добити из прошле и претходних година, нејасно нам је зашто се део 
од тог новца не исплати запосленима. Пошта је постала подружница ПУПС-а коју не интересује 
зашто су плате највећег дела запослених знатно испод просека у Републици, што до доласка 
госпође Петровић није био случај. Она зато и не комуницира са радницима већ своје поруке 
шаље преко саопштења или својих партијских другова који су у руководству. Један од њих, 
Горан Ђерић, који је извршни директор и члан Надзорног одбора, нам се и обратио у петак 
увече, тврдећи да се зарада може увећати издвајањем два одсто из масе за стимулацију 
технологије, што када се прерачуна за 10.000 људи који су у овој категорији, је нешто мање од 
пет одсто - објашњавају запослени из ГПЦ и додају: 
- То је неприхватљиво и деградирајуће, као што је деградирајуће да се смени жена која је 
одбила да ради у ГПЦ, а доводе људи из унутрашњости да би радили наш посао. Прексиноћ је у 
ГПЦ било неколико десетина радника из Прокупља, Ниша, Лесковца, али и из београдских 
других служби. Људи су добили радне налоге да дођу и морали су то да ураде да не би добили 
отказе. 
Радници кажу да су сви који су ступили у штрајк пописани. 
- Мисле да ће тако да нас уплаше. Неће им то успети, а ако говоримо о страху, он је присутан 
код менаџмента јер им је јасно да је на помолу велики протест радника. Више стрпљења 
немамо јер смо преварени. Обећано нам је да ће до 22. марта менаџмент дати прихватљиву 
понуду за повећање плата. Уместо тога, непристојним понудама покушавају да добију време и 
да нас изманипулишу, позивајући се на Владу, као што су се на њу позвали и око куповине 50 
аутомобила и 270 клима за руководиоце. За то госпођа има пара, али нема за повећање плата, 
али о томе нека брине власт која нам је довела жену која и не испуњава услове да буде на том 
месту - кажу саговорници “Блица”. 
Да посетимо, како смо објавили прошле недеље, Мира Петровић је за непуна два месеца 
потрошила преко 100 милиона динара за куповину 46 аутомобила и 269 клима-уређаја. 
О ПЛАТАМА И НОВИМ КОЛИМА НИ РЕЧ 
„Блиц“ је покусао да разговара са Гораном Ђерићем, извршним директором, који је у петак 
увече причао са групом радника у ГПЦ која је одбила да ради, али се он није јављао на 
телефон. Питања у вези са јавним набавкама и законитости статуса госпође Петровић на месту 
в. д директора упутили смо ПР служби још 15. марта. Одговоре нисмо добили, али се зато та 
служба огласила 22. марта саопштењем. 
У њему се саговорници „Блица“ повезују са „рушилачким протестима и политиком Вука 
Јеремића и Савеза за Србију, који је злоупотребио име и ознаку Поште“. „Блиц“ се у својим 
текстовима није бавио протестима већ јавним набавкама. Оне су доступне на порталу јавних 
набавки и јавност може да се увери да је „Блиц“ изнео тачне податке. 
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Просечна нето плата у јануару 54.521 динара, већа за 3,7 одсто 
 
Просечна јануарска нето зарада по запосленом у Србији износила је 54.521 динар, и номинално 
је већа за 4,1 одсто, а реално за 3,7 процената него претходног месеца, саопштио је Републички 
завод за статистику. 
Просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2019. године је износила 75.296 динара, што је у 
односу на претходни месец номинално више за 4,3 посто, а реално за 3,9 одсто, преноси ТаЊуг. 
У односу на исти месец прошле године, просечна јануарска бруто зарада је номинално већа за 
8,8 процената, а реално за 6,6 посто, док је просечна нето зарада већа за 8,9 одсто номинално и 
за 6,7 процената реално. 
Медијална нето зарада за јануар износила је 41.467 динара, што значи да је 50 одсто 
запослених остварило зараду до наведеног износа. 
 

 
 
Одлука Републичког одбора Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања 

Протест запослених у предшколским установама 11. Априла 
Пише: В. А. 

 
 
Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије најавили су да 
ће 11. априла организовати протест и протестну шетњу, незадовољни материјалним положајем 
запослених у предшколству и бројним нагомиланим проблемима у тој области. 
     
Председница Самосталног синдиката предшколаца Босиљка Јовановић каже за Данас да ће тог 
дана вртићи радити нормално, а да је протест заказан за 14 сати, када запослени заврше са 
првом сменом. Најављено је да ће се учесници протеста кретати од Трга Николе Пашића, поред 
зграде Председништва на Андрићевом венцу, Министарства финансија, Владе Србије до 
седишта Министарства просвете, и да ће у свакој од ових институција предати захтеве. 
Синдикат предшколског васпитања и образовања је у више наврата изражавао незадовољство 
због тога што је буџетом за 2019. предвиђено повећање плата за девет одсто запосленима у 
основном и средњем образовању, а предшколству за седам одсто. Синдикат је указивао да је 
делатност предшколског васпитања и образовања саставни део образовног система Србије и да 
је Законом о буџетском систему који се односи на повећање плата прекршен члан 52 Закона о 
предшколском васпитању у образовању, који прописује да основица за обрачун и исплату плата 
у предшколским установама не може бити нижа од основице за обрачун и исплату у основном 
образовању, али може бити увећана из средстава које оствари установа или јединица локалне 
самоуправе. 
Босиљка Јовановић каже да је тих два одсто само „кап која је прелила чашу нагомиланих и 
годинама нерешаваних проблема“. Синдикат указује и на кршење норматива простора и броја 
уписане деце и то илуструје податком Министарства просвете да је у 2018. преко норматива 
уписано 11.067 деце на нивоу целе Србије. Истичу да због повећаног обима посла поједини 
васпитачи и сестре раде и са четрдесеторо деце, да се боловања запослених решавају 

http://www.politika.rs/
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расподелом деце у остале васпитне групе, као и да поједине локалне самоуправе касне са 
исплатом зарада. 
Три такмичења у Кладову 
Ученици који су се пласирали на државно такмичење из физике, као и на окружно из историје 
и/или српског језика и језичке културе, моћи ће у Кладову да раде тестове из сва три предмета. 
Такмичење из физике се одржава 6. и 7. априла у ОШ „Вук Караџић“ у Кладову, с тим што 6. 
априла ђаци решавају задатке, а дан касније је додела награда. За 6. април је заказано окружно 
такмичење из српског језика, а 7. априла окружно из историје. Заинтересовани ученици који 
учествују на државном такмичењу из физике, а пласирали су се и на друга два такмичења, 
треба да се пријаве Друштву историчара Србије, односно Друштву за српски језик и 
књижевност Србије. 
 
Струковни синдикат РТС-а обратио се писмом челницима РТС-а незадовољни условима и 
начином рада 

Синдикат Радио телевизије Србије: Двоструко смо понижени 
Пише: К. Ж. 

 
 
Струковни синдикат РТС-а обратио се челницима те куће и генералном директору Драгану 
Бујошевићу, тражећи хитан састанак јер су, како наводе, двоструко понижени. 
     
У писмо које је потписао председник Синдиката, Драгомир Милошевић, наводи се 
незадовољство запослених условима рада али и начином на који се уређује јавни сервис. 
Синдикат је подсетио челнике РТС на Закон о јавним медијским сервисима, посебно 
наглашавајући одредбе о поштовању професионалних стандарда и кодекса: „Свако има право 
да истинито, потпуно и благовремено буде обавештен о питањима од јавног значаја и средства 
јавног обавештавања су дужна да то поштују“. Такође се подсећа на одредбу: „Ради 
омогућавања грађанима да формирају сопствено мишљење о појавама, догађајима и 
личностима, обезбеђује се разноврсност извора информација и медијских садржаја“. 
Струковни синдикат РТС-а истиче да је јавни сервис дужан да извештава правовремено и 
непристрасно, да омогући изражавање идеја и мишљења која су заступљена у заједници, да 
подстиче на расправу у духу толеранције, о свим темама од интереса за јавност, да производи 
разноврсне програмске садржаје и да тежи највишем нивоу квалитета услога. 
У писму адресираном и на председника УО РТС-а Владимира Вулетића, помоћника генералног 
директора Миливоја Михајловића, заменицу Ивану Миковић и генералног секретара РТС-а 
Станислава Вељковића указује се и на незаконито увођење нових додатних послова 
запосленима без анекса Уговора о раду и адекватне надокнаде. 
Такође се указује на незаконито награђивање запослених на руководећим позицијама због 
којих се радници РТС-а, како наводе, осећају двоструко пониженим. 
Генерални директор РТС-а Драган Бујошевић јуче није одговорио на питање Данаса да ли је 
примио писмо Синдиката и да ли ће се састати са његовим представницима. 
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Штрајк у РГЗ се наставља, нема помака ни после састанка с министром 
Ђорђевићем 
 
 
АУТОР:Јелена Мирковић 
Извор: Н1 
 
Штрајк у службама катастара широм Србије се наставља. Представници синдиката, ипак, нису 
успели да постигну договор са министром Зораном Ђорђевићем. Иако је министар, 
одговарајући на питање Н1, рекао да ће Влада испунити све што је потписано у Споразуму 
крајем јануара, радници одговарају - ништа конкретно нисмо добили на увид, већ само 
обећања. 
 Штрајк у земунском катастру. И тако већ месец дана. Врата отворена, али шалтери празни. Сви 
који су решили да заврше посао, кућама, ипак, одлазе празних руку. 
"Нисмо примали странке, примамо само електронску пошту, раде се у оквиру службе неки 
стари предмети и тако даље, али ништа не излази одавде", каже запослена у катасртру 
непокретности Земун Мирјана Радмиловић. 
Н1: Каква је рекација грађана на то што не радите? 
"Па има грађана који нас подржавају, али има људи којима је фрка због кредита - не могу 
хипотеке да подигну, да је упишу, неки су дали капару, треба да уселе породицу у стан", каже 
Радмиловић. 
Запослени у катастрима широм Србије су незадовљни, кажу, због услова рада, лоших примања, 
и незаинтересованости државе да реши њихове дугогодишње проблеме. Иако им је министар 
за рад Зоран Ђорђевић гарантовао да ће им тражено бити испуњено, ставивиши потпис на 
Споразум због ког су радници и прекинули штрајк у јануару, све је још мртво слово на папиру. 
"Ми бисмо волели да се ова ситуација што пре разреши и ја не схватам зашто држава месец 
дана ћути на наше захтеве", наводи Мирјана Радмиловић. 
Како би држава дала одговор радницима, министар Зоран Ђорђевић заказао је разговор са 
представницима синдиката. Уочи сусрета, обећао је да ће им испунити захтеве. 
 
"Оно све што је Влада Србије потписала мора да буде испуњено и ја ћу конкретно одредити 
чланове комисије или део радног тима који ће ићи буквлано на та места где имамо примедбе и 
отклонити их на лицу места", каже министар за рад и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
Након састанка, радници, ипак, незадовољни. Поруручују - заједнички језик нисмо пронашли, 
па се штрајк наставља. 
"Једно обећање смо ми добили и приликом потписивања Споразума и тада смо имали 
веровање да ће и плате запослених бити исплаћиване по договору, након тога је дошло у два 
наврата до кршења Споразума, тако да ми данас осим обећања министра, немамо ништа са чим 
би могли да изађемо пред запослене. Што се тиче осталих захтева које смо ми покренули 
приликом штрајка од 27. фебруара, ми смо још увек далеко од њихових испуњавања", рекао је 
Небојша Пејчиновић из синдиката Независност. 
Представници Синдиката кажу да су због учествовања у штрајку поједини радници 
премештани на лошија радна места, где како тврде, немају ни столицу за седење. Такође 

http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic
http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic
http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic
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подсећају да од председнице Владе Ане Брнабић још нису добили одговре на питања - које су 
мере предузете поводом незаконитости које се против запослених примењују током штрајка, а 
које се односе на затрашивање, претње и физичке обрачуне. 
 

 
 

Штрајк у РГЗ-у: Ђорђевић примио представнике синдиката 
ИЗВОР: БЕТА  

 
 
Београд -- Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић састао 
се данас с представницима синдиката Републичког геодетског завода. 
Са синдикалцима Ђорђевић је разматрао делове Споразума који је потписала Влада Србије и 
Републички геодетски завод. 
"Споразум који је Влада Србије потписала са Републичком геодетским заводом мора да се 
спроведе", рекао је министар и затражио да му представници синдиката доставе ставке које 
нису испоштоване у Споразуму. 
Министар је раније данас на конференцији за новинаре после седнице Социјално-економског 
савета изјавио да тај споразум мора да се спроведе и да радници РГЗ-а, колико је разумео, 
имају примедбе само на неке делове споразума и на то што се не спроводи. 
"Очекујем да данас кроз конструктивни дијалог са радницима РГЗ нађемо конструктивно 
решење и да ту институцију врло брзо ставимо у функцију како грађани не би трпели", рекао је 
Ђорђевић. 
Додао је да је међу најбитнијим задацима да се спроведе реорганизација у РГЗ која се реализује 
уз подршку Светске банке. 
Радници РГЗ су штрајковали крајем прошле године и у јануару ове године, незадовољни 
висином примања и организацијом посла, а средином фебруара потписали су споразум о 
решавању тих проблема, али је протест настављен јер се споразум, како тврде, не спроводи. 
 

Не штрајкују, али подржавају захтеве за већим платама 
ИЗВОР: БЕТА  

 
 
Београд -- Самостални синдикат поштанских радника Србије саопштио је да не организује 
штрајк запослених у поштама. 
  
Како се наводи у саопштењу, иако не штрајкују, они подржавају њихове захтеве који се односе 
на повећање зараде и обезбеђивање оптималног броја извршилаца у технологији. 
"Запослени у радној јединици РПЛЦ Београд, који раде скоро искључиво ноћу и на врло 
тешким физичким пословима, самоорганизовали су се и обуставили рад 22. марта. Узрок овој 
обустави рада су бедне зараде, које су на номиналном нивоу исте као пре седам, осам година а 
због раста трошкова живота су реално мање за око 30 одсто", наводи се у саопштењу синдиката. 
Синдикат је реаговао на оглашавање Пошта Србије, 22. марта, када се то јавно предузеће 
оградило од иступа појединаца на протестима у Београду и Зрењанину, као и у медијима, 
наводећи да је реч о личном чину који нема легитимитет и не представља вољу запослених у 
том предузећу. 
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Самостални синдикат поштанских радника је у саопштењу истакао да се запослени у поштама 
последњих неколико година обраћају пословодству, Влади Србије и надлежним 
министарствима, а да председник и активисти тог синдиката учествују у тим активностима 
искључиво као запослени. 
"Приступање Самосталног синдиката поштанских радника Савезу за Србију, подржавање 
градјанских протеста једна од пет милиона и потписивање Споразума о социјалном 
партнерству, измедју Синдиката и СзС, је легитиман чин на основу одлуке Главног одбора 
Синдиката и нема никакве везе са бедом у којој се налази више од две трећине запослених и 
њихових породица", истиче се у саопштењу. 
 
 

НОВА ЕКОНОМИЈА 
 
Синдикат: Поште Србије продужена рука ПУПС-а 
 
Поште Србије постале су подружница ПУПС-а, коју не интересује зашто су плате највећег дела 
запослених знатно испод просека у Републици, кажу запослени у Главном поштанском центру 
(ГПЦ) у Земуну, који су у петак увече обуставили рад.  
 
"До доласка госпође Мире Петровић (директорке Поште), то није био случај. Она зато и не 
комуницира са радницима, већ своје поруке шаље преко саопштења, или својих партијских 
другова, који су у руководству", кажу запослени у ГПЦ и најављују обуставу рада и у другим 
организационим јединицама, уколико менаџмент Поште Србије не изађе са пристојном 
понудом о повећању плата.  
 
Кажу да је повод за штрајк  "непристојна понуда" руководства о увећању плата за мање од пет 
одсто. Пошто  то нису прихватили, одбили су и да раде, иако су били изложени притиску да се 
потпишу на ту одлуку и тиме је верификују. 
 
"Горан Ђерић, који је извршни директор и члан Надзорног одбора, нам се обратио у петак 
увече, тврдећи да се зарада може увећати издвајањем два одсто масе за стимулацију 
технологије, што је, када се прерачуна за 10.000 људи, који су у овој категорији, нешто мање од 
пет одсто", објашњавају запослени у ГПЦ.  
 
Додају да је то неприхватљиво и деградирајуће, као што је деградирајуће да се смени жена, која 
је одбила да ради у ГПЦ, а доводе људи из унутрашњости да би радили њихов посао. 
 
"Прексиноћ је у ГПЦ било неколико десетина радника из Прокупља, Ниша, Лесковца, али и из 
београдских других служби. Људи су добили радне налоге да дођу и морали то да ураде да не 
би добили отказе", навели су радници, који тврде и да су сви, који су учествовали у штрајку 
пописани, како би их заплашили. 
 
Обећано им је да ће до 22. марта менаџмент дати прихватљиву понуду за повећање плата.  
 
"Уместо тога, непристојним понудама покушавају да добију време и да нас изманипулишу, 
позивајући се на Владу, као што су се на њу позивали и око куповине 50 аутомобила и 270 
клима за руководиоце. За то госпођа има пара, али нема за повећање плата, али о томе нека 
брине власт која нам је довела жену, која и не испуњава услове да буде на том месту", кажу 
саговорници Блиц-а. 



13 

 

 
Подсетимо, директорка Мира Петровић је за непуна два месеца потрошила преко 100 милиона 
динара за куповину 46 аутомобила и 269 клима уређаја. 
 

 
 
Без шлема и канапа: Како је могуће да се радници не везују на 15-ом 
спрату 
ББЦ  

 
Снимак радника који постављају конструкцију на 15-ом спрату зграде без икакве заштите, 
изазвала је бес на друштвеним мрежама. Али и поново отворила питања о контроли 
безбедности. 
Јустин СулливанУ Србији у просеку око 38 особа годишње погине на раду, подаци су Савеза 
самосталних синдиката Србије 
Два радника преносила су делове конструкције на скели. Посао су обављали на тераси на 15-ом 
спрату - без ограде и без заштитне опреме. 
Неколико пута су се затетурали, јер су преносили металне шипке много веће од њих. 
Овај призор посматрала је Ана Чолак из своје кухиње у београдском Блоку 45. 
„Ручала сам са децом када сам видела раднике како шетају тако скелом. 
„Одмах сам помислила - пашће. Осећај је ужасан", каже Чолак за ББЦ на српском. „Зато сам 
направила снимак телефоном и одмах позвала надлежне да пријавим." 
Оно што је Чолак снимила, изазвало је бес грађана на друштвеним мрежама, а покренуло је и 
нову - стару тему: ко контролише безбедност радника на градилиштима, као и које су казне за 
непоштовање прописа заштите на раду. 
Ланац (не)одговорности 
Ана Чолак позвала је инспекцију која контролише безбедност при Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
Из Министарства нису одговорили на питања ББЦ-ија о овом случају, али су навели да 
„запослени могу да се обрате инспекцији рада када су им ускраћена права у области радних 
односа и безбедности и здравља на раду, која су им загарантована законом." 
Из министарства такође кажу да су прошле године инспекције „извршиле надзор" 70.122 пута, 
што је за 31 одсто више него 2017. године. 
Из фирме Нова 45 која је у оквиру АЦ Стојановић задужена за изградњу и продају станова на 
спорној локацији, рекли су за Блиц да „не могу за то да одговарају јер нису извођачи радова, 
већ је то предузеће Конкорд вест". 
На питања ББЦ-ја упућена фирми Конкорд вест око овог инцидента - није стигао одговор. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић претходно је 
изјавио да министарство размишља о измени Закона о раду, који би биле прописане строже 
казне. Ђорђевић је рекао и да ће у међувремену министарство на свом сајту објављивати све 
што инспектори за рад открију на терену - где су вршене контроле, ко запошљава раднике на 
црно, колико радника. 
Смрт радника - вест за један дан 
Случај са Новог Београда није усамљен. Инжењер из Ветерника преминуо је почетком марта, 
након што је пао са градилишта у Новом Саду. 

https://www.021.rs/BBC/102
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Два дана раније, мушкарац из околине Лесковца погинуо је у Сремским Карловцима, док је 
радио на поправци крова на згради бившег Соколског дома. 
Још један радник је у фебруару настрадао на градилишту у Београду на углу Дубљанске и 
Браничевске улице на Врачару. На радника је пала пуна палета са циглама, док је на 
приколици камиона истоварао материјал. Како је Инсајдеру речено у Министарству за рад, 
градилиште је било потпуно илегално. 
То је статистика несрећа са смртним исходом на градилиштима Србије - само у протеклих 
месец и по. 
У Србији у просеку на раду погине 38 особа годишње, показују подаци Савеза самосталних 
синдиката Србије. 
Од 2013. до 2017. године, 187 особа погинуло је на раду, подаци су надлежног министарства. 
Грађевинске фирме „гледају да уштеде", а једна од ставки за то су безбедност и опрема, каже 
Жељко Веселиновић из синдиката „Слога". 
„На снимку један радник чак није имао ни шлем, као ни радно одело, ни адекватну обућу. 
„Поред тога што нису обучени за рад на висини, радници немају ни опрему за овај посао," каже 
Веселиновић. 
Он додаје да безбедност на раду не би требало да буде „вест само један дан, када неки од 
радника погине," већ да је то питање које мора да се реши увођењем процедура. 
„Сваки запослени би требало да иде на обуку за рад на висини једном у три месеца, а тако се 
смањује и број повреда. 
„Истина је да у Србији не постоји култура ношења заштитне опреме на градилишту, али је 
много битније то што послодавце нико не тера да потроше новац за то." 
 
Висина прописане казне у случају непримењивања прописаних мера за безбедан и здрав рад: 

 800.000 - 1.000.000 динара за послодавца - правно лице 
 400.000 - 500.000 динара за приватног предузетника 
 10.000 - 20.000 за запосленог, који не примењује прописане мере за безбедан и здрав 

рад (уколико је послодавац обезбедио средства и опрему за личну заштиту на раду -
 заштитни шлем, заштитни опасач за рад на висини, заштитне рукавице и слично - али 
их запослени није користио) 

Извор: Министарство рада, Закон о безбедности и здравља на раду 
 
Горан Родић из Грађевинске коморе каже да се несреће најчешће дешавају у фирмама у којима 
су радници непријављени: 
„Имамо апсурдну ситуацију да су казне за безбедност на раду, у случају несреће или чак смрти, 
милион динара за фирму, а казна за рад на црно је два милиона. 
„Тако се послодавцу практично више исплати да плати казну после несреће." 
Кад год на градилишту неко страда, најављују се кривичне пријаве за послодавце који нису 
поштовали безбедносне процедуре. 
Ипак, Родић додаје да је велики проблем што се мало ко кривично гони. 
Крила или шлем: Како су реаговале мреже 
Чолак каже да је видео поделила да би људима указала на то како са стране изгледа 
неодговорност. 
„Можда радници немају избора или нису свесни колико су у опасности. Али смо их ми, из 
суседне зграде, преклињали да се склоне." 
Слично су реаговали и корисници друштвених мрежа. 
Један од њих је зачуђено питао: „А где им је макар шлем?", док је други написао да овакво 
понашање „треба аутоматски третирати као кривично дело". 
„Ово је једино у реду ако имају крила на леђима", написао је један.Аутор: ББЦ Неwс на српском 
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СЕС за укидање закона о платама у јавном сектору 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Социјално - економски савет (СЕС) дао је данас позитивно мишљење за стављање 
ван снаге закона о привременом уређењу основница за обрачун и исплату плата и других 
примања код корисника јавних средстава. 
 
Како су саопштили чланови СЕС-а на конференцији за новинаре, данашњој седници 
присуствовао је и министар финансија Синиша Мали, који је такође прихватио иницијативу 
СЕС-а, а та мера ће почети да се примењује од 1. јануара 2020. године. 
На конференцији је речено да се тај закон односи на 67.000 запослених у јавно комуналним 
предузећима и на око 130.000 у јавном сектору, то јест на укупно око 200.000 запослених. 
Чланови СЕС-а данас су донели одлуку да министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зорана Ђорђевић убудуће председава тим телом. 
До сада је председник СЕС-а био председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић. 
СЕС је договорио и даљи план рада у наредном периоду. 
Седници СЕС-а присуствовали су данас и потпредседник Економског и социјалног савета Грчке 
Георгиос Караникас и председавајући Економско-социјалном савету Републике Српске 
Драгутин Шкребић, као и представник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић и 
председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић. 
Након конференције за новинаре чланови СЕС-а Србије одржаће и посебну седницу са гостима 
из Грчке и Републике Српске, а предвиђено је да разговарају о колективном преговарању, 
решавању проблема миграција и стратегији друштвено - економског развоја. 
 
 
 


