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СССС подржао штрајк радника Поште 
 
Савез самосталних синдиката Србије подржао је захтеве радника Јавног предузећа "Пошта 
Србије" који су обуставили рад и оценио недопустивим да том предузеће две трећине 
запослених има зараде испод републичког просека. 
"Недопустиво је и несхватљиво, посебно у ситуацији када ово предузеће остварује добит и пуни 
буџет, да радници не учествују у расподели добити", истиче у саопштењу Савез самосталних 
синдиката Србије (СССС). 
Оцењено је да је "оправдано њихово незадовољство и бунт" и наведено да "раде под притиском, 
са смањеним бројем извршилаца" док "на њихове захтеве руководство предузећа остаје 
потпуно индиферентно и даје обећања која касније не испуњава". 
"Стога, Савез самосталних синдиката Србије у потпуности подржава њихове оправдане захтеве 
и очекује да грађани имају стрпљења и разумевања за незадовољство поштоноша, шалтерских 
радника, диспечера и возача", поручено је у саопштењу. 
Савез самосталних синдиката Србије се нада да ће, у интересу радника ЈП "Пошта Србије" и 
грађана, представници Владе Србије и представници запослених што пре постићи споразум. 
ЈП "Пошта Србије" саопштило је раније данас да ће се достава пензија на кућну адресу за 
190.000 пензионера обављати по плану, почев од сутра. 
 
 

 
 

За исплату на руке пет дана: У јавном предузећу "Пошта Србије" уверавају 
кориснике да ће сви добити пензије на време 
 
Е. В. Н.  
Примања на кућну адресу добија 190.000 грађана 
ПЕНЗИОНЕРИ којима пензије достављају поштари на кућни праг свој новац ће добити 
најкасније у недељу. Достава на кућне адресе за 190.000 корисника ће се обављати током 
наредних пет дана. Ово обећање дали су надлежни у Јавном предузећу "Поште Србије" после 
оправдане бриге најстаријих суграђана да своја месечна примања неће добити на време. 
 
Штрајк дела радника са најнижим платама у овом јавном предузећу, међу којима су и поштари, 
разлог је за успорену исплату пензија на шалтерима и нову организацију исплата на кућну 
адресу. У већини пошта широм Србије у уторак није било гужви, ни дугачких редова, а 
корисници су могли углавном без проблема да подигну своја примања. Уместо од 8 до 19 
часова, због обуставе рада дела колега, службеници су пензије делили од 10 до 17 сати. Потпуна 
блокада углавном се односила на предају и пријем пакета. 
У уторак су свој новац подизали они који пензије примају преко текућег рачуна. Данас су на 
реду они који немају отворене рачуне у банци, било да сами долазе до шалтера или им 
поштари новац носе на руке. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3769050/jp-posta-srbije-dostava-penzija-obavljace-se-po-planu.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3769050/jp-posta-srbije-dostava-penzija-obavljace-se-po-planu.html
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- Живим у селу, где поштар долази сваког другог дана, па још кад се не зна, као што је сада 
случај, ни кад ће почети да раде, остављају нас на мукама - каже пензионерка Мира Поповић 
из Руњана, код Лознице. 
- Веровали смо у пошту да је "као држава", да је најсигурнија, па нисмо хтели да одемо у банке 
и отворимо рачуне, а сада се испоставило да смо погрешно размишљали. 
Пометњу су у уторак направили и поједини клијенти Поштанске штедионице који су навикли 
да паре подижу у пошти, а имају отворен рачун и уз то платну картицу. Они су у ствари 
клијенти Банке Поштанска штедионица, која није у штрајку и чији су шалтери свуда отворени, 
а банкомати доступни широм земље. 
ИНФОРМАЦИЈЕГРАЂАНИ све информације могу да добију на бројеве ЈП "Пошта Србије" 
0700/100-300 и 011/3607-788 или на мејл цонтацт@птт.рс. За информације о новчаним 
услугама, укључујући и исплату пензија, уведен је додатни кориснички број 011/3718-280. 
"Пошта Србије" се у уторак огласила саопштењем у којем наводи да се спроводе мере за 
успостављање неометаног процеса рада. Како истичу, исплата пензија на шалтерима обављала 
се неометано у 1.446 пошта широм Србије, док је по њиховој процени, рад обустављен у само 90 
објеката. 
- Током првог дана на шалтерима је исплаћено више од 103.000 пензија - истакли су у 
"Пошти". 
Екипе "Новости" у уторак су обилазиле поштанске испоставе широм Србије. Приметних гужви 
на шалтерима било је у многим експозитурама, јер су службеници радили смањеним 
капацитетом. Тако је било и у већини објеката у Београду. У експозитури у Нушићевој улици 
радио је само један шалтер за уплату и исплату, док слање и пријем пошиљака нису били 
могући. Због тога су грађани у редовима стрпљиво чекали током целог дана како би платили 
рачуне или подигли новац. Слична ситуација била је и у две експозитуре у Булевару краља 
Александра и у Учитељском насељу на Звездари, где је у уторак радио само један шалтер. 
У Новом Саду није било већих гужви. Службеници кажу да су имали чак и нешто мање посла 
него што је уобичајено, јер су вероватно пензионери мислили да због штрајка шалтери неће 
радити. 
 
Службеници у Бору нису желели да коментаришу скраћено радно време за исплату пензије, 
али нам је један од њих казао да ће, ако се не постигне договор са Владом Србије, штрајк бити 
радикализован. 
- Дошао сам јутрос у пошту, али су ми казали да се пензије исплаћују тек од 10 часова, па су ме 
упутили у Поштанску штедионицу - рекао нам је један пензионер из Бора. - Велика је гужва, 
али шта је ту је. 
Пензионери у Кикинди су несметано могли да подигну пензије на само једном шалтеру у 
пошти у центру града. У реду за исплату је чекало највише десетак грађана. Шалтери у 
јагодинској пошти су радили од 10 до 17 сати, а радно време, које је важило само за уторак, 
било је истакнуто на улазним вратима. 
 
Поштари у Нишу нису званично прогласили штрајк, али не достављају писма и пошиљке јер 
оне, због обуставе рада њихових колега, не стижу из Београда и Новог Сада. То је направило 
гужве у курирским службама. 
- Као и наше колеге у Београду и Новом Саду, и ми смо незадовољни зарадама које не 
премашују 35.000 динара - рекао нам је један поштар. - Обећано нам је пролетос када смо 
штрајковали да ће нам плате бити повећане на 50.000 динара, али то обећање нису испунили. 
На другој страни, обим посла нам се битно увећао. 
Томислав Мандић, представник радника "Поште" у обустави, каже, за "Новости", да запослени 
који су обуставили рад захтевају повећање плате за најугроженије колеге за 20 до 25 одсто, што 
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би их приближило републичком просеку и довело на ниво од око 46.000 динара. Понуда 
државе коју су одбили била је 13,1 одсто. Штрајкачи траже и запошљавање још радника на 
позицијама поштара, шалтерских радника и техничара. 
- Услов је и да радници не сносе последице обуставе рада, пошто нам се прети суспензијама и 
отказима - истиче Мандић. - Надамо се да ће Влада Србије поставити генералног директора 
"Поште" који није у мандату в. д. и који ће бити спреман да разговара са представницима 
радника о даљем усавршавању и напредовању система "Поште Србије". 
 
КАСНЕ ДИПЛОМЕ 
ЗБОГ штрајка запослених у ЈП "Пошта" неизвесно је да ли ће 13. децембра, на Дан факултета, 
бити уручене дипломе за око стотину будућих учитеља и васпитача Факултета педагошких 
наука у Јагодини. Декан факултета Виолета Јовановић је рекла да су дипломе из "Привредног 
прегледа" из Београда послате на факултет, али још нису стигле и не зна се када ће. 
 
ПАКЕТЕ ЋЕ ДЕЛИТИ ПО ПРИОРИТЕТИМА 
ПОТПУНУ обуставу рада запослени спроводе у 90 од укупно 1.536 пошта. У "Пошти" најављују 
да би пошиљке чије испоруке касне требало у најскорије време да буду испоручене до крајњих 
дестинација. 
- Успостављене процедуре подразумевају давање предности приоритетним пошиљкама, попут 
медицинске опреме и материјала, хитне здравствене документације, приоритетних пошиљака 
важних институција и рачуна великих корисника, који показују пуно разумевање и сарадњу - 
истичу у "Пошти Србије". - Молимо кориснике за разумевање како бисмо прво испоручили 
приоритетне пошиљке, уз напомену да одговорно стојимо иза преузетих обавеза и да ће сви 
потражни поступци и рекламације бити благовремено решавани. 
 

 
 

Завршена производња „фијата” 500Л за ову годину 
 
КРАГУЈЕВАЦ - У фабрици Фијат Крајслер аутомобили Србија је завршена производња „500Л” 
за ову годину и биће настављена 15. јануара 2020, када ће се радници врати на своја радна 
места. Председник Самосталног синдиката Зоран Марковић је рекао агенцији Бета да је 
производња ФКА у 2019. години окончана јуче у 18 часова. 
Радници ФКА у 2019. су имали више од 130 дана плаћеног одсуства, не рачунајући годишњи 
одмор и државне празнике. 
Марковић је рекао да се воде разговори са руководством фабрике око исплате „новогодишњег 
бонуса” који се од 2010. године исплаћује радницима на крају календарске године. 
„Бонус је награда за учинак, а ми сматрамо да га заслужујемо у 2019. јер смо испуњавали све 
задате обавезе послодавца. Нисмо ми криви што је ове године била смањена производња и 
више од 130 дана плаћеног одсуства”, рекао је Марковић. 
У синдикату наводе да последње три године компанија не објављује податке о броју 
произведених возила у календарској години, преноси Бета. 
Како су неки медији раније објавили, незванично, у ФКА у Крагујевцу у 2019. години је 
произведено око 40.000 „500Л”, што је четвртина укупних фабричких капацитета. 
 
 
 

http://www.politika.rs/
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Издаци за храну у ЕУ чине 12 одсто кућног буџета, а у Србији 24 одсто 
 
 
ЛУКСЕМБУРГ – Издаци за храну домаћинстава у земљама Европске уније чине у просеку 12,1 
одсто њихових укупних расхода, а у Србији 24,2 процента, према подацима европске 
статистичке службе Евростат. 
Резултати истраживања, објављени на званичној интернет страници Евростата, показују да су 
домаћинства у ЕУ 2018. године потрошила 1.047 милијарди евра на храну и безалкохолна пића, 
што чини 6,6 одсто бруто домаћег производа (БДП) 28-чланог блока, док су у Србији 
потрошила 7,05 милијарди евра, или 16,4 процента БДП-а. 
Издаци за храну су трећа највећа ставка у укупним трошковима домаћинстава у ЕУ, после 
расхода за стан, воду, електричну енергију, гас и друга горива који односе 24 посто кућног 
буџета и превоза са уделом од 13,2 процента. 
У анализи нису дати подаци о томе колики удео режијски трошкови и превоз имају у укупним 
расходима српских домаћинстава, пренео је Танјуг. 
Храну и безалкохолна пића 2018. године најскупље су плаћала домаћинства у Румунији, којима 
су ти издаци „јели” чак 27,8 одсто кућног буџета, а најјефтиније су пролазила британска 
домаћинства где су три трошкови чинили само 7,8 процената укупних кућних расхода. 
Када је реч о државама на тлу бивше СФРЈ, храна и безалкохолна пића су били прошле године 
велика ставка у укупним расходима домаћинстава у Црној Гори са уделом од 24,8 одсто, у 
Хрватској су чинили 18,8 посто, а у Словенији 14 процената укупних трошкова домаћинстава. 
У студији нису дати подаци за Босну и Херцеговину и Северну Македонију. 
170 
 

Пензионери који раде имају право на боловање 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Онај ко је у пензији, али настави да ради, остварује права из обавезног здравственог осигурања 
као запослено лице, поручују из РФЗО 
Старосни пензионер који је због потребе компаније у којој је провео цео радни век наставио да 
ради и потписао уговор о раду није протеклих дана могао да отвори боловање, иако је завршио 
у болници. Наиме, његов изабрани лекар у једном београдском дому здравља му је објаснио да 
нема права на боловање јер је пензионер и да би требало да раскине уговор с фирмом док не 
оздрави. А када оздрави – да поново закључи уговор о ангажману, јер другачије не може да га 
води у здравственом картону. 
Лекар је још објаснио да пензионер који се поново запосли не може да буде на боловању нити 
да му се пишу дознаке како би правдао одсуство с посла, јер то закон, према речима лекара, не 
препознаје. 
Запослени пензионер се пожалио свом послодавцу преневши су му све што је чуо од свог 
лекара, да би после провере у фирми сазнао да га је лекар погрешно обавестио и да има сва 
права као и сви запослени када се разболе. 
У компанији су му објаснили да нема говора о раскидању па поновном потписивању уговора о 
раду и да се не брине, јер је здравствено осигуран. Још су му рекли и да ће фирма написати 
посебно пратеће писмо изабраном лекару у којем јасно стоји да фирма уплаћује и социјално и 
здравствено за своје пензионере као и за све друге запослене. 
Будући да ово сигурно није усамљен случај, на питање каква су заиста права пензионера који се 
по закону поново запосле, у Републичком фонду за здравствено осигурање за „Политику” кажу 
да „по Закону о здравственом осигурању, који је ступио на снагу 11. априла 2019. године, 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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приоритетан основ осигурања за пензионера који је засновао радни однос је осигурање по 
основу запослења”. 
У складу са наведеним, пензионер остварује права из обавезног здравственог осигурања као 
запослено лице, па с тим у вези има право и на привремену спреченост за рад као и остали 
запослени. 
У заводу истичу и да, уколико је пензионер уредно пријављен по основу радног односа и 
здравствена картица оверена по том основу, изабрани лекар је дужан да, уколико утврди 
постојање неког од прописаних разлога привремене спречености за рад, утврди први дан 
спречености, односно отвори боловање. 
За проверу података у конкретном случају и утврђивање евентуалног пропуста изабраног 
лекара, неопходан је број здравствене књижице и ЈМБГ запосленог пензионера, закључују у 
РФЗО. 
Закон о ПИО, иначе, предвиђа да старосни пензионер може да настави да ради по основу 
уговора о раду, о делу, или по ауторском уговору. За ове пензионере не постоји законско 
ограничење. Овакав пензионер нема обавезу да се сваке године пријављује ПИО фонду да 
наставља да ради. Јер, уколико послодавац запосли овог пензионера по било којем основу, има 
обавезу да поднесе пријаву на осигурање и редовно уплаћује доприносе за пензијско и 
инвалидско осигурање као и за све остале запослене. 
Допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање плаћа се по стопи од 26 одсто на 
зараду, односно на основицу осигурања и та стопа се не умањује, без обзира на то да ли је реч о 
осигуранику – запосленом или кориснику старосне пензије. На основу тих уплата доприноса 
запослени корисник старосне пензије може, по престанку осигурања, након најмање годину 
дана запослења, да поднесе захтев за поновно одређивање старосне пензије. 
 
 

 
Пошта, штрајк и исплата пензија: Шта за грађане значи протест 
радника 
 
Пише: ББСС Неwс на српском 
     
Исплата пензија ,,на руке“ би требало да почне у среду, али због штрајка запослених у поштама 
у Србији, неизвесно је како ће они који пензију подижу на шалтерима поште или примају на 
кућну адресу, добити новац. 
„Извињавам се грађанима и молим их за разумевање“, каже Зоран Павловић, председник 
Самосталних синдиката поштанских радника, за ББЦ на српском. 
Незадовољни висином плата, радници у поштама у Србији ступили су у штрајк почетком 
децембра. Из синдиката кажу да највећи број поштара и шалтера у поштама широм земље не 
ради. 
Главни захтев је да плате буду у нивоу републичког просека, односно око 50.000 динара. 
Из Пошта Србије нису одговорили на питања ББЦ-ја о штрајку, исплатама пензија и достави 
поште. 
Шта ово значи за пензионере? 
Шалтери су отворени у неким поштама, као што је Главна пошта у центру Београда, па ће они 
који пензије подижу на шалтерима, моћи да подигну новац – под условом да живе у близини 
поште у којој није на снази обустава рада. 
Они којима су пензије на кућну адресу достављали поштари, вероватно ће морати да сачекају. 
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„Ја пензију примам преко шалтера. Шта ће ови људи што им доноси поштар – ко зна? 
Разумемо ми да је беда, али не мора све преко леђа нас пензионера“, каже Михаило 
Живановић. 
Живановић је стајао у реду пред јединим отвореним шалтером у пошти у Нушићевој улици у 
Београду. Чекају махом старији људи. 
„Приметио сам ових дана да нам уопште не долази поштар, да ли ће нам стићи рачуни, не 
знам. Чекао сам двадесет минута, у реду има старих и болесних“, додаје он. 
У Србији живи око 1.7 милиона пензионера, наводе Вечерње новости. Док већина пензије 
прима преко банковног рачуна, око 400.000 новац подиже у пошти или прима од поштара. 
„Знамо да су грађани угрожени, поготово пензионери, јер све стоји. Ми покушавамо да 
разговарамо са руководством још од 2013. године“, каже потпредседник Самосталних 
синдиката поштанских радника Костадин Јефтић. 
Шта кажу грађани? 
За поједине грађане, штрајк у поштама не представља проблем. Барем за сада. 
„Све сам завршила за мање од пет секунди. Никада брже нисам платила рачуне, нити је гужва. 
Од сада ћу долазити само када је штрајк“, рекла је за ББЦ на српском Ивана Станојевић, кроз 
осмех испред Главне поште првог дана штрајка. 
Истог дана, у пошти у Нушићевој улици гужва је била већа, а расположење људи другачије. 
„Нисам успео да пошаљем пакет, речено ми је да их од сутра неће примати“, изјавио Никола 
Милојевић за ББЦ на српском. 
„Пакети који су примљени стоје у пошти. Катастрофа“. 
ББЦТабла испред поште у Нушићевој улици у Београду 
Који су захтеви запослених? 
Директор Самосталног синдиката Поште Србије Зоран Павловић рекао је за ББЦ на српском да 
су протест организовали сами радници, а да их је синдикат подржао. 
Истиче да је обустава рада организована „пре свега због зарада – које су веома ниске и износе 
од 32 до 39 хиљада динара“. 
„У штрајку су непосредни извршиоци – курири , поштари и шалтерски радници. Они 
представљају око две трећине, или око 11.500 радника“, тврди Павловић. 
Према подацима Републичког завода за статистику, медијална нето зарада у Србији за 
новембар износила је 39.654 динара – што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до 
тог износа. 
Поред повећања зарада и праведније расподеле добити, један од захтева запослених и 
синдиката је и смена руководства компаније на челу са Мирјаном Петровић, вршитељком 
дужности директорке. 
„Нема протока пошиљака, поједини поштански центри су потпуно затворени. У неким 
поштама ради само један, или ниједан шалтер. Захтевамо смену комплетног менаџерског тима, 
на челу са директорком Петровић“, рекао је Павловић. 
Павловић наводи да има информације да су и запослени у Зрењанину, Кикинди, Лазаревцу и 
неким другим местима такође у штрајку. 
Каква је реакција Пошта Србије? 
Разговори о захтевима штрајкача се настављају. РТС је објавио да у преговорима учествују 
представници Владе, Пошта, два репрезентативна синдиката и запослених. 
Радници су у недељу одбили понуду руководства Пошта Србије и Владе да им се плата повећа у 
просеку за 10 одсто, што значи да би најнижа плата радника би износила око 44.000 динара. 
Из синдиката, међутим, траже да највеће повећање – од око 13.5 одсто – добију они са 
најнижим примањима, објавио је РТС. 
У саопштењу које је из Пошта Србије послато у првим данима штрајка, наводи се да је 
планирано повећање зарада од десет одсто у 2020. годину усклађено са финансијским 

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:835036-Ugrozena-isplata-penzija-na-ruke-Jos-nema-dogovora-radnika-Poste-sa-predstavnicima-drzave
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:835036-Ugrozena-isplata-penzija-na-ruke-Jos-nema-dogovora-radnika-Poste-sa-predstavnicima-drzave
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3766462/nastavlja-se-strajk-u-posti.html
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могућностима и одрживим пословањем предузећа, као и да ће јануарска плата бити знатно 
увећана, чиме ће се приближити републичком просеку. 
Из компаније тврде и да је дијалог са запосленима започет у марту довео до низа конкретних 
мера као што су исплате делова добити и солидарне помоћи. 
Претходни штрајкови 
Ово је већ трећи велики штрајк радника поште у претходне три године. 
У марту 2019. дошло је до потпуне обуставе рада. 
Штрајк је прекинут након што је Стефановић обећао радницима повећање зарада, и испуњење 
две трећине захтева. 
Тадашњи договор је био да се до 30. новембра пронађе решење да се радницима са најнижим 
зарадама подигне коефицијент, а да се плате линеарно повећају. 
 

Ђорђевић: Недостатак радне снаге биће видљив већ 2020. 
 
Недостатак радне снаге ће већ 2020. године бити видљив и достићи ниво проблема, изјавио је 
данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
Он је на конференцији „Свет у 2020“, која се одржава у Скупштини Србије, оценио да је решење 
за тај проблем регионална сарадња и обједињено тржиште рада. 
Пример који то подстиче, према речима министра, је „Мали Шенген“ који је повезао Србију, 
Северну Македонију и Албанију. „Отимање за радном снагом и борба за квалитетне раднике је 
оно што нам преостаје“, оценио је Ђорђевић. Смањење незапослености, заустављање одласка и 
повратак оних који су већ отишли, то су циљеви које је министар издвојио. 
Ђорђевић је истакао да нулта незапосленост није пожељна, а да је здрава незапосленост она 
између четири и пет одсто. Он је најавио и наставак законодавних реформи, а све у складу са 
стандардима ЕУ, која је стратешки циљ Србије. 
Ђорђевић је изразио наду да ће ускоро доћи на ред и отварање два поглавља из области за која 
је задужено његово министарство. Дирекорка Канцеларије за људска права Сузана Пауновић је 
као претњу људским правима и у Србији и у свету, издвојила двоструке аршине и стандарде. 
Као пример је истакла таксе коју је Приштина увела на робу из Србије, непоштовање 
Бриселског споразуна и угроженост Срба на Косову. Министар задужен за технолошке 
иновације Ненад Поповић најавио је да ће буџет у тој области порасти за 30 одсто у наредној 
години, а уколико буде могуће биће издвојено и још више. 
Заменик градоначелника Београда Горан Весић истакао ја да Београд више не може да 
функционише без метроа, па је најавио почетак његове изградње наредне године. 
У тај пројекат ће, према његовим речима, бити уложено четири милијарде евра. Најавио је да 
ће Београд наставити дс улаже у системе за пречишћавање отпадних вода, као и изградњу 
канализационе мреже. Весић је навео да ће се наставити улагања у туризам, па ће се на томе 
радити и више од неких који имају море. Наставак подршке Србији у развоју кроз 
најразлучитије програме најавила је шефица Канцеларије Европске инвестиционе банке за 
Западни Балкан Дубравка Негре. 
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Радници Поште наставили обуставу рада: Тражимо да неко обрати 
пажњу на нас 
 
 
АУТОР:Н1 Београд 
 
Две трећине радника Поште наставило је са обуставом рада и захтева повећање 
зарада, а за Н1 наводе да након пропалих преговора са Владом, нису добијали нове 
понуде за разговоре. Они су се јутрос окупили испред поште у Главној улици у 
Земуну. 
Стефан Митровић, један од представника радника, позвао је грађане да имају разумевања за 
отежано обављање поштанских услуга током трајања обуставе рада. 
Како је појаснио, нису сви радници у свим поштама у обустави рада, па на неким шалтерима 
грађани могу да плате рачуне или подигну новац. 
"Нама је првима у интересу да се ово завриши како треба и да се вратимо својим задацима и 
дужностима. У свакој пошти има неких људи који су задовољни својим статусом, ми никога не 
притискамо да не ради, ми смо незадовољни и ово траје, и зато штрајкујемо", казао је. 
Митровић наводи да руководство Поште нема слуха за проблеме радника. 
"Занемарују да велики број људи ради у тешким условима, имамо и сазнања да су кренуле 
суспензије, као током обуставе у новембру, дакле, посеже се за репресивним мерама", каже он. 
Он је подсетио да Поште Србије нису корисници буџета, већ да то предузеће живи од својих 
пара и оценио да би се, да постоји воља за повећање зарада, за то нашао и начин. 
 
 
 

 
 

Српски радници све здравији јер им прете откази и мање плате 
     
НОВИ САД: Мада се измене Закона о раду очекују тек 2021. године, већ данима се расправља о 
захтеву послодаваца да се у њему пропише да радници који отворе лажно боловање добијају 
отказ, али и да буде кажњен лекар који им је то омогућио. 
 
Синдикати и лекари противе се таквом предлогу који већ годину-две стиже из Привредне 
коморе Србије, износећи као главни аргумент да радници у Србији сада раде и кад су болесни 
да не би добили отказ. 
Председник УГС „Незавиност” Зоран Стојиљковић оцењује да би таква измена „радничког 
устава” представљала додатно тренирање строгоће и подилажење интересима послодаваца без 
ваљаног разлога и доказа. 
Прво, боловање се углавном више никоме не исплати, плате су мале и одлазак на боловање је 
дестимулативан, наводи Стојиљковић. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Како додаје, зато људи ретко користе боловање и често незалечени иду на посао да не би 
остали без дела те мале зараде. Део послодаваца не преза од тога да на тај начин кажњава и 
труднице. Друго, већ постоје јасне процедуре које онемогућавају праксу фингирања боловања и 
свака друга врста притиска доводи и лекаре у ситуацију да се проверава њихов рад, вели наш 
саговорник. 
Но, судећи по новим подацима које је објавио Еуростат за прошлу годину, српски радници су 
међу најздравијим у Европи. Наиме, Еуростат је објавио саопштење о ограничењеима за рад 
услед субјективног осећаја мало или озбиљно нарушеног здравља радно способног 
становништва, оног од 16 до 64 године старости. Србија, након Северне Македоније и Малте, 
има радну снагу с најмањим уделом оних који се сматрају здравствено ограниченим. У просеку 
то је прошле године било 7,9 одсто становника, с тим што је то код мушкараца 7,4 одсто, а код 
жена 8,5. За разлику од нас, „много” болеснији су радници у Летонији, Естонији и Словенији, 
који имају највећи удео становништва с осећајем здравствених проблема. 
Стручњаци тврде да подаци Еуростата указују на то да је субјективни осећај доброг здравља у 
нашој земљи, као и другим економско неразвијеним државама, пре свега последица страха од 
могућег губитка посла и прихода, ма колико они месечно износили. Смањење месечне зараде 
због коришћења боловања раднику доноси 30 одсто мање приходе, а када се зна да и с 
постојећим тешко саставља почетак и крај месеца, с правом се може поставити питање ко су 
радници који лажирају боловања и како се то њима исплати. 
 
На поштеди 165.000 запослених 
Подаци РЗС-а показују да је од јануара до септембра ове године на боловању било 165.000 
запослених, без трудница, који су у просеку на поштеди били 45 дана. 
Боловања су најчешће коришћења ради лечења тумора, ортопедских траума и повреда 
мишића, затим тровања, срчаних обољења, али и психичких поремећаја. 
 
Дакако, нико не може рећи да лажних боловања у Србији нема, али је веома важно да се 
направи прецизна анализа где су она најприсутнија. Јер овако постоји само захтев послодаваца 
– а на њега благонаклоно гледају и Привредна комора Србије и Министарство рада – да за 
лажно боловање следи отказ и казна за лекара који га је неосновано отворио. Свакако не би 
требало априори одбацити наводе неких послодаваца да током лета не могу да организују 
посао јер им више запослених оде на боловање од десет до 15 дана да би радили на њиви. 
Пошто сви запослени у Србији – а по званичним подацима РЗС-а има их близу три милиона – 
немају њиве, па самим тим и не користе боловања да би на њима радили, недостаје права 
нализа о томе ко, када, колико и у којим делатностима користи лажна боловања. 
Подаци Републичког фонда за здравствено осигурање говоре да је дужина боловања 
запослених у прошлој години била 4,9 одсто мања него у 2017, што говори о томе да га радници 
све мање користи јер им то доноси и мању плату, али и могућност да добију отказ. Смањење 
процента радника који користе боловање у првих девет месеци ове године је настављено и 
додатна четири одсто је мање него 2018. године.                        
Љ. Малешевић 
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Ђорђевић: Недостатак радне снаге један од ризика 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
отворио је свечано конференцију Економист: Свет у 2020. години, која ове године има тему 
"Дигитална економија и трансформација" и поручио да ће се компаније у Србији, али и у свету, 
у наредном периоду борити са недостатаком радне снаге, нетачним информацијама, 
недостатком креативности и храброшћу да се уђе у реформе још брже. 
Ђорђевић је казао да реформе не треба да буду стереотипне, већ храбре, јер једино такве могу 
да донесу нешто добро и напредак. 
Фирме у Србији још нису спремне за све то, али ни у свету. Моја порука је да треба да се 
припреме за најгоре, казао је Ђорђевић, подсећајући на светску економску кризу 2008. године 
и навео да економисти и уче тако да када су на врхунцу треба да се спремају за најгоре. 
Како каже, неки од ризика са којима ће се бизнис у свету суочавати су недостатак радне снаге, 
који ће, према његовом мишљењу, 2020. бити видљивији и на нивоу проблема. 
Када је у питању Србија, решење за тај ризик, како је навео Ђорђевић, јесте регионално 
повезивање, које је уједно и за све земље региона припрема за будуће чланство у ЕУ. Он је у том 
смислу истакао важност "мини Шенгена" између Србије, Албаније и Северне Македоније. 
Други ризик је технологија, глобалне онлине платформе за рад, казао је министар и додао да 
један од ризика представљају растући трошкови усаглашености за компаније. 
Незадовољан купац или незадовољан запослени може проузрокавати проблеме. За фирме 
будућности биће битно шта и како испоручују, да ли је цена етична, односно потребно је 
искоренити робовски рад и рад деце који, нажалост, у свету још постоји, испричао је. 
Како је навео, за једну земљу која тежи да се развија свакога дана све више, веома је битна 
социјална заштита грађана и њихова запосленост. Социјална заштита показује да држава 
брине о својим грађанима док, додаје, смањење незапослености показује колико је држава 
узнапредовала економски. 
Није пожељна нулта незапосленост, казао је Ђорђевић и подсетио да је у Србији сада 
незапосленост на 9,5 одсто, а да је реална и здрава стопа незапослености око 4,5 одсто, чему ће 
Србија и тежити. 
Говорећи о перспективама у 2020. години, Ђорђевић каже да је једна од перспектива изаћи из 
стереотипа инерције, заборавити прошлост, бити иновативни и брзи. 
Перспектива је јасан поглед у будућност, казао је министар и додао да је циљ Србије снажна 
економија, развој земље заснован на знању, улагање у грађане, унапређење корпоративног 
управљања и одговорности, увођење нових технологија, а императив је да сви будемо агилни, 
да сви учимо и превазиђемо сва неразумевања између нас, односно да за те циљеве буду сви 
уједињени, без обзира на политику. 
Истакао је да Србији конкуренти нису земље у региону, ни ЕУ. 
Говорећи о стратешком приступу у нашој земљи, Ђорђевић каже да је то израда економске 
стратегије, која је по узору Немачке, а потребно је гледати 50 или 100 година унапред и имати 
јасан циљ где желимо Србију тада. 
То треба да буде свима заједнички циљ, без обзира на политику, казао је министар. 
Владимир Маринковић, потпредседник Скупштине Србије, где се конференција одржава, 
обратио се на отварању у име председнице парламента Маје Гојковић, којој је захвалио што је 
Скупштину отворила за бизнис заједницу и разговор са њима. 
Како је оценио, разговор посланика са пословним људима помоћи ће и при доношењу што 
више боље законских решења која ће помоћи нашој привреди, довођењу инвеститора. 
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Маринковић каже да постоје разлози за задовољство резултатима по питању економије и 
развоја земље у том смислу и навео да је економски раст 4,7 одсто, а да директне стране 
инвестиције износе 3,5 милијарди евра. 
Истрајаћемо на пуноправном чланству ЕУ, радити на испуњењу стратешког циља да што боље 
напредујемо на путу евроинтеграција, одржавати пријатељске односе са Кином, Русијом, али 
одлично је време и за стратешко пријатељство са САД, казао је Маринковић. 
Истиче да је дошло време да Србија унапреди сарадњу са САД, наводећи да сада у Србији има 
много њихових инвестиција. 
Маринковић је похвалио и одабир тема конференције и казао да ће струцњаци на панелима у 
току данашњег дана имати прилику да говоре о даљем развоју, потенцијалу одређених 
индустријских грана, истичући здравство као окосницу развоја целе земље, али и европске 
финансијске перспективе. 
Главни циљеви у Србији су запосленост, економски развој и регионална стабилност,што 
показује иницијатива председника Александра Вучића за ''мини Шенген''. То ће нам бити прва 
тачка, а инвестираћемо и у образовање, науку, иновације и и на тај начин покушати да 
задржимо и младе људе у земљи, казао је Маринковић. 
Као и сваке године, конференција ће и ове године окупити челне људе Владе Србије, 
Покрајинске владе, амбасадоре, економисте и водеће привреднике из Србије и региона, као и 
личности из друштвеног и културног света. 
Циљ конференције је да се кроз конструктиван дијалог представника државних институција, 
привреде, дипломатског кора, културног и јавног живота, дају мишљења, анализе и осврти на 
политички и привредни амбијент, инвестициону климу, али и развој друштва у целини. 
На панелима ће бити речи о привреди у Србији и развоју индустријских грана, затим спајању 
спорта и бизниса и како до успешног и професионалног спорта. 
 

Окончан штрајк механичара у АТП Панчево: Аутобуси редовно 
 
ПАНЧЕВО: Штрајк механичара у АТП „Панчево” прекинут је, па се од данас очекује 
нормализација градског и приградског саобраћаја, који је од прошлог четвртка био по 
недељном реду вожње. 
 
Обећаних 30.000 динара помоћи, односно милион и по динара исплаћено је на рачуне 54 
мајстора, који су у протекла два дана поправили довољно аутобуса да од данас важи ред вожње 
за радни дан у градском саобраћају и на међумесној линији Панчево-Београд, док ће недељни 
ред важити и даље у приградском и осталим међумесним линијама. 
Возачи исте фирме су у септембру протестовали и солидарна помоћ им је била исплаћена, док 
су је сада добили само механичари, иако је захтев Самосталног синдиката био да се он уплати 
свим запосленима. 
- Саобраћај ће се у потпуности вратити у нормалу тек за десетак дана - најавио је директор АТП 
„Панчево” Бојан Бојанић, преносе медији, док чланови Самосталног синдиката тврде да ће до 
потпуне нормализације доћи и раније. 
Л. Р 
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БЕТА 
 
У Крагујевцу нема трговаца добровољаца за престанак рада недељом 
 
Међу трговцима у Крагујевцу нема "добровољаца" који су се одрекли рада другог дана викенда 
од када је, пре месец дана, покренута иницијатива Социјално-економског савета града да се у 
Србији забрани рад недељом у трговинској делатности. 
Председавајући Социјално-економског савета и председник Савеза самосталних синдиката 
Крагујевца Југослав Ристић рекао је Бети да поздравља одлуку књижаре у Трстенику да не ради 
недељом јер су показали да разумеју колико им значе здрави и задовољни радници. 
Он је рекао да је добро што се у Србији "захуктава" дебата око забране рада недељом за 
трговине. 
Ту иницијативу у Крагујевцу је, према незваничним информацијама, подржала православна 
црква, док како преносе медији на њу не гледају позитивно представници Градске управе и 
Регионалне привредне коморе који су разговарали са привредницима. 
Ристић је рекао да су представници Градске управе у СЕС-у већ прихватили иницијативу, па би 
било добро да "синхронизују" своје ставове. 
Градска Телевизија Крагујевац је јуче пренела да у Градској управи и Регионалној привредној 
комори Крагујеваца сматрају да би укидање рада недељом, поготово у великим трговинама, 
утицало на смањење туристичког и привредног потенцијала града. 
"Један од највећих шопинг молова у Крагујевцу предвидео је изградњу новог објекта, а 
усвајањем овакве иницијативе сигурно би одустао, изгубили би и радна места и досадашњи 
прилив од гостију, самим тим би се умањио приход града", рекао је члан Градског већа за 
привреду Радомир Ерић. 
Председник РПК у Крагујевцу Предраг Лучић је оценио за РТК да велики тржни центри 
највеће промете остварују недељом и да управо тада долази велики број грађана да обави 
куповину и са ширег простора централне Србије. 
Ристић сматра да ти аргументи "не стоје", јер грађани Србије нису толико богати да иду 
недељом да купују оно што им не треба. 
Он је рекао да се куповина може обавити и првог дана викенда, а да запослени у трговинама 
заслужују да им недеља буде нерадни дан. 
"Тако треба да размишљају и послодавци, да би имали здраве и задовољне раднике", истакао је 
Ристић. 
Према његовим речима, кључан ће бити став политичара који доносе одлуке, јер они треба да 
"разграниче" да ли им је на првом месту профит или здравље и животи радника у трговинама. 
СЕС Крагујевца је пре око месец дана поднео надлежним државним органима иницијативу о 
забрани рада недељом у трговинској делатности, сем за бензинске пумпе и апотеке. 
Иницијатива је проистекла, како је тада наведено, из чињенице да је положај запослених у 
трговини незавидан, да велики број њих обавља посао са само два слободна дана у месецу што 
им угрожава здравље, а плаћени су као да остварују право на 40-часовно радно време недељно. 
СЕС је имао у виду и податак да међу 200.000 запослених у трговинској делатности 70 одсто 
жена. 
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Мишић: Надам се да ће социјалисти предложити МИНИМАЛАЦ ОД 
275 ЕВРА 
 Тијана Грујић 
 
Искрено се надам да ће у Социјалистичкој партији разумети обичне људе онако како би 
требало то да разумију лево орјентисане странке и да ће Влади РС предложити да најнижа 
плата у Српској буде 550 КМ. 
Ово је коментар председнице Савеза сидниката РС Ранке Мишић на одлуку Главног одбора СП 
на основу које ће од Владе РС затражити да законски минималац у Српској од наредне године 
буде 525 КМ и да недеља буде нерадан дан. 
– Сви који прате рад Савеза синдиката РС знају да су иницијативе о повећању најниже плата и 
нерадне недеље наше, односно Савеза синдиката, и ми на томе дуго радимо. Занимљиво је да 
су чланови Владе РС на седницама Економско-социјалног савјта, а обојица су из СП (Петар 
Ђокић и Душко Милуновић), након што смо ми изнели чињенице које су необориве о томе да 
најнижа плата треба да буде 550 КМ, рекли да је њихов лични став да плата буде 500 КМ. 
Затим на органима њихове странке одлучују да предложе минималац од 525 КМ – објашњава 
Мишићева за Српскаинфо. 
Социјални партнери, представници Савеза сидниката РС, послодаваца и Владе, из два 
покушаја нису на седници Економско-социјалног савета успели да договоре износ најниже 
плате. Зато ће одлуку о томе да донесе Влада. Премијер РС Радован Вишковић већ је рекао да 
зна колика ће она бити, али да је некоректно то сада открити. 
 

ШЕСТИ ДАН ШТРАЈКА Француски синдикати позвали на 
радикализацију, страхује се од НАСИЉА НА УЛИЦАМА 
 Танјуг 
 
Француски аеродромски радници, наставници и други радници придружили су се данас 
штрајку запослених широм земље, док су синдикати појачали притисак на владу да одустане од 
најављених промена у националном систему пензионисања. 
Полиција је наредила да продавнице и ресторани остану затворени у Паризу из страха да ће у 
поподневним сатима током марша демонстраната доћи до насиља на улицама, пренео је АП. 
Француски синдикати позвали су раднике да организују један од највећих протеста током 
протеклих деценија, надајући се да ће шестог дана штрајка надмашити број од 800.000 људи, 
колико је прошле недеље изашло на улице протестујући против реформе пензионог система 
коју је предложио француски председник Емануел Макрон, пренео је Ројтерс. 
Штрајку су се придружили и запослени у школама и аеродромима. 
Путници су се суочили са поремећајем у саобраћају, школе су затворене у Паризу, а 
национални авиопрезозник Ер Франс је саопштио да је редуковао домаће летове за 25 одсто. 
Синдикати не показују знаке одустајања и позивају раднике у железници, лекаре, наставнике и 
друге запослене у јавним службама да се супротставе Макрону пре него што његова влада сутра 
изнесе предлог реформе пензионог система. 
САОБРАЋАЈ У ПАРИЗУ ПАРАЛИСАН ЗБОГ ШТРАЈКА, ПУТНИЦИ ЗАМОЉЕНИ ДА 
ОСТАНУ  КОД КУЋЕ ЗБОГ БЕЗБЕДНОСНОГ  РИЗИКА  
"Не могу нам рећи колико ће систем бити поштенији, једноставнији", рекао је Ив Вејрие, водја 
синдиката Форс Уврие за Радио Суд. 

https://srpskainfo.com/ranka-misic-za-srpskainfo-nadam-se-da-ce-socijalisti-predloziti-minimalac-od-550-km/
https://sport.blic.rs/autori/tanjug
https://www.blic.rs/vesti/svet/saobracaj-u-parizu-paralisan-zbog-strajka-putnici-zamoljeni-da-ostanu-kod-kuce-zbog/w24rg1c
https://www.blic.rs/vesti/svet/saobracaj-u-parizu-paralisan-zbog-strajka-putnici-zamoljeni-da-ostanu-kod-kuce-zbog/w24rg1c
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Тренутно, поједини радници у Француској могу да оду у пензију у 50-им годинама. 
Реформа је централна тачка Макронове визије трансформације француске економије. 
Министри у влади инсистирају на томе да је садашњи систем неправедан и финансијски 
неодржив, док синдикати кажу да реформа смањује права радника и приморава људе да раде 
дуже за мања примања. 
 
 


