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После деветодневне обуставе рада у предузећу "Пошта Србије": За 12.500 
радника од јануара повећање за 13,1, а осталим 6,1 одсто 
Ј. Ж. С.  
 
Очигледно је да у "Пошти" нису проблем само зараде, већ последњих неколико година и 
озбиљан недостатак кадра - каже Ивица Цветановић 
ПОШТАРИ у Србији у петак су прекинули деветодневну обуставу рада и прихватили првобитни 
предлог о повећању зарада, који им је понуђен прошле недеље и који су тада одбили. Споразум 
је у петак потписан између представника радника, руководства предузећа и Владе, а очекује се 
да се у наредних неколико дана нормализује функционисање целокупног система, као и 
исплата заосталих пензија. 
 
Основни захтев радника био је увећање плата поштара и шалтерских радника до републичког 
просека за запослене са 20 година радног стажа, а по овом споразуму добили су око 3.000 
динара мање од траженог. 
После неколико састанака, радницима је понуђено просечно повећање зараде за све запослене 
на технолошким пословима, што је 12.500 људи, за 13,1 одсто, почев од јануарске плате, док ће 
осталих 2.500 радника добити повећање од 6,1 проценат. 
- Од 1. јануара планирано је и повећање регреса на 1.000 динара нето, као и додатно 
запошљавање на неодређено време још 100 радника на технолошким пословима до априла 
наредне године и додатних 50 у Регионалном поштанско-логистичком центру Београд - стоји у 
саопштењу Синдиката ПТТ радника Србије. 
 
Они сматрају да 100 новозапослених треба распоредити по организационим деловима, најпре у 
ГПЦ Нови Сад и ГПЦ Ниш. Расподела средстава свим запосленима из дела добити за 2019. 
биће исплаћена током марта 2020, и то линеарно, у складу са одредбама Колективног уговора. 
Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката, наглашава да Радна 
група не сме да буде распуштена и да у првој половини наредне године мора да ради на даљем 
побољшању материјалног положаја запослених. 
- Очигледно је да у "Пошти" нису проблем само зараде, већ последњих неколико година и 
озбиљан недостатак кадра - каже наш саговорник. - Велики број људи напустио је шалтере због 
малих плата. 
 
ПАДАЈУ СУСПЕНЗИЈЕ 
НИКО од радника неће бити суспендован, а нормализација поштанског саобраћаја може се 
очекивати за седам до десет дана - рекао је Владимир Ђокић, представник запослених. Он 
наглашава да је предвиђено да радници са најмањим примањима, односно поштари, 
шалтерски радници и они у регионалним дистрибутивно-логистичким центрима, добију 
повећање плате од 16 до 17 одсто. Толики проценат се добија укидањем прописа којима су 
зараде у јавним предузећима биле умањене од 2014. године. 
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Плате судија иду до 146.000 динара, лекарима раст од 10, просветарима девет, 
сестрама 15 одсто: Детаљна рачуница повећања зарада у јавном сектору 
(ТАБЕЛА) 
В. Ц. С.   
 
Минимална цена рада од 1. јануара бити већа за 3.000 динара, а просечна плата већ у децембру 
биће око 500 евра 
ЗАПОСЛЕНИ у јавном сектору примили су увећане, новембарске зараде, а међу њима су и 
судије. Најнижу судијску плату, према обрачуну већих зарада у јавном сектору, имаће судија 
прекршајног суда - 91.343 уместо 83.801 динар. Судија основног суда имаће 109.612 уместо 
100.561 динар, вишег и привредног суда 127.881 уместо 117.322 динара и апелационог суда 
146.149 уместо досадашњих 134.082 динара. 
 
Плате у јавном сектору, како је објаснио министар финансија Синиша Мали, веће су од осам до 
15 одсто. Највише, 15 одсто, добиле су медицинске сестре, 10 одсто доктори, истраживачи у 
научно-истраживачкој делатности и запослени у установама културе, девет одсто запослени у 
предшколским и школским установама и на факултетима, као и у установама социјалне 
заштите, док су запослени у државној управи добили осам одсто већа примања. 
Судије су добиле повећање од девет одсто. Рената Павешковић, заменик председника Друштва 
судија Србије, каже да је ово делом повећање, а делом враћање зарада на старо. Она, за 
"Новости", објашњава да се не може рећи да су судијске плате велике када се узме у обзир обим 
и сложеност посла, одговорност и значај судијске функције за грађане. 
- Судије су преоптерећене. Наравно, највише у Београду, јер се ту налази две трећине предмета, 
али и у појединим судовима у унутрашњости. На пример, у Основном суду у Великој Плани 
парничне судије имају по 600, уместо 250 предмета по особи, а кривичари 400, уместо 150. 
Пристојан материјални положај судија је у функцији њихове независности - каже Павешковић. 
Министар Мали је најавио да ће у години пред нама, у сектору здравства, медицински 
техничари просечно зарађивати за 37,9 одсто више у односу на период пре фискалне 
консолидације, односно 53,2 одсто више него 2015. године. 

 
- У сектору основног и средњег образовања имаће просечну плату већу за 44,1 одсто већу него 
2015. Захваљујући добрим резултатима створили смо фискални простор који користимо тако 
што, између осталог, повећавамо плате у јавном сектору и тако подижемо животни стандард 
грађана - истакао је Мали. 
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ПРОСЕК 500 ЕВРА 
МИНИСТАР је додао и да ће минимална цена рада од 1. јануара бити већа за 3.000 динара, а 
просечна плата већ у децембру биће око 500 евра: 
- То је обећање које смо дали и које је можда некима звучало недостижно, али које ћемо успети 
да испунимо. Незапосленост нам је пала на 9,5 одсто, посебно незапосленост младих. У 
последњих пет година имамо 400.000 новозапослених, по чему се налазимо у самом врху 
Европе. 
 

Карта за превоз и уговорцима: Запослени у престоници добијају већа права 
Г. НОВАКОВИЋ  
 
Актом регулисани услови за људе ангажоване ван радног односа 
ПОСЛЕ преговора са представницима Организације синдиката Градске управе, постигнут је 
договор о закључењу Посебног колективног уговора код послодаваца, којим се предвиђају већа 
права и повољнији услови рада од оних који имају запослени у јединицама локалне 
самоуправе. 
За запослене су проширена права на плаћено одсуство. Истовремено, уведена су права и за 
штићенике који су неправедно били изостављени у дефинисању чланова уже породице, 
предвиђени су обавезни лекарски прегледи за запослене, који се већ традиционално обезбеђују 
- навео је заменик градоначелника Београда Горан Весић. 
Усклађене су и одредбе у вези са начином обрачуна накнаде плате за време годишњег одмора. 
Осим тога, предвиђено је и право на топли оброк, као и регрес за коришћење годишњег одмора 
од 2020. године, чији износ утврђује Влада РС. 
Весић је истакао да су Посебним колективним уговором први пут регулисана права за људе 
ангажоване ван радног односа, а који су значајан чинилац у систему функционисања Града. 
- За чувене "уговорце", под одређеним условима обезбедили смо право на поклон за Нову 
годину - новчану честитку за децу до 15 година, плаћено одсуство у одређеним животним 
ситуацијама, посебно одсуства везана за склапање брака и рођење деце. Предвиђено је и 
плаћено одсуство у ситуацијама које се не могу предвидети, право на месечну претплатну карту 
за долазак на рад и одлазак с њега за период трајања радног ангажовања, право на солидарну 
помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја ангажованих ван радног односа, 
такође у складу са критеријумима које смо предвидели - рекао је Горан Весић. 
За уговорце предвиђено је и право на топли оброк; Фото М. Анђела 
 
Преговарачки тим Града Београда предводила је начелница Градске управе Сандра Пантелић. 
СОЛИДАРНА ПОМОЋ 
Предвиђено је и право на солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја 
запослених, посебно водећи рачуна о томе да запослени са нижим примањима добију већи 
износ солидарне помоћи, а све у складу са расположивим средствима у буџету. 
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Сваки други корисник социјалне помоћи радно способан 
 
Новчану социјалну помоћ у Србији је од 2016. до 2018. године примало око 268.000 људи међу 
којима је приближно 50 одсто радно способно, објавила је данас Државна ревизорска 
институција (ДРИ). 
На представљању извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Материјална подршка као 
мера смањења сиромаштва” државни ревизори су указали да радно способни корисници 
социјалне помоћи углавном дуго остају у систему социјалне заштите. 
У последње три године за накнаду за социјалну заштиту у Србији је просечно годишње 
планирано око 26 милијарди динара, а за новчану помоћ је издвајано 14,3 милијарде, односно 
57,5 одсто, преноси Бета. 
У извештају ДРИ наведено је да постојећи систем социјалне заштите не доводи до остварења 
постављених циљева и због недовољне ефикасне сарадње надлежних органа пропушта се 
прилика да радно способни корисници социјалне помоћи изађу из система социјалне заштите. 
Оцењено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није предузело 
све активности како би се смањила зависност радно способних корисника социјалне помоћи од 
социјалних служби. 
Такође, по налазима ревизора, центри за социјални рад само су делимично радили процену 
социо-економског стања радно способних корисника новчане социјалне помоћи, а ресорно 
министарство је само делимично радило надзор над трошењем 14 милијарди динара, колико се 
годишње издваја за новчану социјалну помоћ. 
„Од 2016. до 2018. године обављен је надзор само четири од укупно 140 центара за социјални 
рад. У та четири центра са 2.699 корисника новчане социјалне помоћи од 114 прегледаних 
предмета 92 одсто решења је поништено и враћено на поновно одлучивање”, наводи се 
извештају ДРИ. 
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Плате у јавном сектору веће од осам до 15 одсто 
 
Највеће повећање добиле медицинске сестре, следе доктори, полицајци, војници, ватрогасци, 
радници у културним и социјалним установама, истраживачи… 
петак, 13.12.2019. у 20:30 

 
Министар финансија Синиша Мали рекао је да су почеле прве исплате увећаних зарада у 
јавном сектору, а да су плате повећане у распону од осам до 15 одсто. Увећање се односи на 
новембарску плату, која се исплаћује у децембру. 
Највеће повећање плата, 15 одсто, добиле су медицинске сестре, следе доктори са 10 одсто 
повећања, а толико су добили и истраживачи у научноистраживачкој делатности и запослени у 
установама културе. 
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Запослени у високошколским установама и установама основног и средњег образовања, 
предшколским установама, као и запослени у установама социјалне заштите, добили су 
повећање од девет одсто, а запослени у државној управи по осам одсто повећања плата. 
Основна нето плата медицинске сестре, без минулог рада, у октобру 2019. године износила је 
42.819 динара, а у новембру износи 49.242 динара, док је основна плата доктора специјалисте у 
октобру била 87.518, а у новембру 96.269 динара. Основна плата за кадар у установама 
социјалне заштите са седмим степеном стручне спреме, односно за социјалног радника, 
психолога и водитеља случаја у Центру за социјални рад, у октобру 2019. године износила је 
59.422 динара, док у новембру износи 64.770. 
Основна нето плата, без минулог рада, са седмим степеном стручне спреме у установама 
основног и средњег образовања и предшколским установама, за васпитача, учитеља и 
наставника, повећана је са 54.216, колико је износила у октобру ове године, на 59.095 динара, 
колико износи у новембру. 
– У сектору здравства медицински техничари ће у 2020. години имати просечну плату већу за 
37,9 одсто, у односу на период пре фискалне консолидације, односно 53,2 одсто већу у односу 
на 2015. годину. У сектору основног и средњег образовања запослени ће у 2020. години имати 
просечну плату за 29,7 одсто већу у односу на 2014. годину, пре почетка фискалне 
консолидације, односно 44,1 одсто већу у односу на 2015. годину – рекао је министар 
финансија. 
Просечна плата професионалног војника са средњом стручном спремом у октобру ове године 
износила је 43.114 динара, док је у новембру износила 46.994 динара, што је повећање за девет 
одсто. 
Кад је реч о полицајцима у Београду, њима ће плата за целу годину бити увећана за 9.096 
динара и износиће 64.856 динара, а њиховим колегама у Чачку за 8.436 динара, што значи да 
ће месечно примати 59.874 динара. Ватрогасцима ће после најновије корекције бити 
исплаћивана зарада од 61.928 динара, што значи повећање за 8.731 динар. 
Припадници интервентних јединица за целу годину добијају повећање плата од 14.304 динара, 
па ће им плата бити 73.823 динара, док ће запослени у управним пословима убудуће примати 
55.091 динар, што је 7.762 динара више. 
– Захваљујући добрим резултатима створили смо фискални простор који користимо тако што, 
између осталог, повећавамо плате у јавном сектору и на тај начин подижемо животни стандард 
грађана Србије – рекао је Мали. 
 
 

 
 

Југослав Ристић: Србија рај за инвеститоре, пакао за раднике 
Пише: Бета 

 
Радници у Србију су третирани као крпе и најневажнија су споредна ствар на свету, рекао је 
Југослав Ристић из Самосталног синдиката Србије Крагујевац. 
 
    Он је у петак увече на трибини коју је организовао Зрењанински социјални форум (ЗСФ) под 
називом „Радници нису крпе“ рекао да су током приватизације, односно деиндустријализације, 
поједина предузећа продавана као имовина, а радници продати уз машине као крпе. 
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„Да бисмо могли нешто да променмо морамо да констатујемо шта нам се дешава и шта су 
циљеви оних који нам то раде, а то је да Србија буде земља јефтине радне снаге и и добре 
забаве за њих“, рекао је Ристић на трибини у Зрењанину. 
Казао је да су циљеви које послодавци желе да постигну укидање здравственог осигурања и 
обарање пензија на ниво од 48 одсто и на крају приватизација пензионог фонда. 
„Сви трпе зулум у коме живимо, трпе једно време али нико неће до века, Србија која је рај за 
инвеститоре јесте пакао за раднике ако то не променимо имамо огромну одговорност за 
генерације које долазе“, оценио је он. 
Активиста ЗСФ Бранислав Маркуш рекао је да нема видљиве солидарности на терену, која је 
темељ синдикалног рада, и да је то посебно изражено у приватном сектору. 
Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић који је рекао да је у Србији раширен проблем 
страх од губитка посла и да је од тог страха створен осећај апатије. 
У Србији, рекао је, постоји осећај беса, незадовољства и угроженог поноса, а тај бес мора се 
адресирати и мора постојати платформа о томе ко је крив и ко је с једне и друге стране фронта. 
Председник Синдката лекара и фармацеута Србије Раде Панић, говорећи о проблемима у 
здравству, рекао је да је највећи проблем нашег друштва „мрак“, односно тајност рада оних 
који брину о општем добру. 
„Морамо да почнемо да размишљамо о томе да смо сви појединачно та контрола која би 
требало да буде, али, нажалост, институције попут Републичког фонда за здравствено 
осигурање, министарстава, правосуђа, тужилаштава потпуно не функционише“, рекао је 
Панић. 
Жељко Веселиновић председник УСС Слога рекао је да се много у теорији говори о 
солидарности и заједничкој борби. 
„Српски радници су велике кукавице, за разлику од радника у иностратнству немају нимало 
храбрости да се покрену и боре за своја права“, казао је он. 
Снага синдиката и храброст радника, навео је, постоји у иностранству и указао да је у Србији 
тек 26 одсто радника учлањено у синдикате, а да је раније то износило 80 одсто. 
„Проблем је и тај када немате институције, ни законе, када се ништа не поштује, не можете 
очекивати ни од сндиката да вам помогне“, оценио је Веселиновић. 
Указао је и да би се морало повратити поверење у синдикате, да се покаже синдикална снага и 
да је битно да синдикати уђу у приватни сектор 
 

Шта је предвиђено споразумом радника Поште и Владе о прекиду 
штрајка? 
Пише: Бета 

 
У Влади Србије данас је потписан споразум између представника радника „Пошта Србије“, 
руководства тог предузећа и Владе, којим се изашло у сусрет запосленима за повећање плата и 
створени су услови за прекид штрајка. 
     
Како је објављено на сајту Владе, споразум је резултат договора који је касно синоћ постигнут у 
разговору чланова Радне групе за „Пошту Србије“, а подразумева и прекид обуставе рада. 
Споразум су потписали премијерка Ана Брнабић, председница Гранског синдиката саобраћаја 
и телекомуникација „Независност“ Снежана Марковић, председник синдиката ПТТ Србије 
Радоје Ђермановић и три представника из редова запослених. 
Споразумом је предвиђено повећање плате од 13,1 одсто, али ће укидањем Закона о умањењу 
зарада добити још додатних 3,8 одсто. 
Од 1. јануара 2020. године добиће и повећање регреса од 1.000 динара. 
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Повећањем плате поштар са 20 година радног стажа имаће плату од око 45.000 динара, плус 
1.000 динара регреса. 
Пре девет дана, део радника „Пошта Србије“ обуставио је рад захтевајући, између осталог, 
плате у висини републичког просека 
 
 

СИНОС: Стање у српским медијима све теже 
Пише: ФоНет 

 
 
Стање у спрским медијима је из године у годину све теже, а положај новинара и медијских 
радника све несигурнији – оцењено је на Скупштини Синдиката новинара Србије (СИНОС) , уз 
закључак да је Грански колективни уговор остаје приоритет Један од главних узрока је 
приватизација медија чији циљ није био боље информисање грађана, него продаја гласила 
лицима блиским властима, оцењује СИНОС. 
   
Тиме су створени услови за деградацију новинарске професије у медијима који се баве 
политичком пропагандом а не заштитом јавног интереса. 
СИНОС и даље инсистира на успостављању социјалног дијалога у медијима а крајњи циљ је 
потписивање гранског колективног уговора. 
Усвајањем медијске стратегије коначно ће бити створен амбијент за почетак преговора 
представника запослених и послодаваца, сматра СИНОС. 
Синдикат новинара Србије подржава подружницу у Радио-телевизији Србије која је 
јучерашњим саопштењем затражила да се новинарима и медијским радницима омогући рад 
без притисака и блокада зграде али и да се колеге уредници придржавају кодекса новинара и 
поштују право грађана на објективно информисање. 
На Скупштини је за председницу СИНОС поново је изабрана Драгана Чабаркапа а за заменицу 
председнице Мирослава Стошић. 
За чланове Извршног одбора изабрани су Дејан Глигоријевић, Нада Калкан, Љуба Алексић, 
Катарина Мировић, Јелена Ћосин и Мирослав Јевремовић. 
Формирана су два обора – за дигиталне медије и студентски одбор. 
 
 

 
 

Договор - без казнених мера у Пошти, Митровић каже да је двоје 
добило премештај 
 
АУТОР:Јелена Петровић 
 
Поштар Владимир Ђокић, представник запослених на преговорима у Влади и члан синдиката 
"Солидарност" у Пошти Србије, каже да повећање које су испреговарали значи да ће људи са 
платом између 30 и 40 хиљада динара, с регресом од 1000 динара нето, добити који промил 
изнад 20 одсто. Наводи да је Влада донела закључак да нико неће добити никакву казнену меру 

http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
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због обуставе рада. С друге стране, Стефан Митровић, поштар и члан Самосталног синдиката 
поштанских радника, каже да има одмазде, да је двоје његових колега добило премештај. 
Представници радника Поште Србије, руководства тог јавног предузећа и Владе Србије 
потисали су у четвртак увече споразум о прекиду обуставе рада и повећању плата. Предвиђено 
је да радници са најмањим примањима, односно поштари, шалтерски радници и они у 
регионалним дистрибутивно-логистичким центрима добију повећање плате од 16 до 17 одсто, 
док би повишица радницима са већим зарадама била од шест до седам одсто. 
Подсетимо, радници Поште су девет дана протестовали захтевајући плате у рангу републичког 
просека. Као одговор на то, широм Србије, стотине њих је суспендовано. Међутим, део радника 
Поште Србије незадовољан је постигнутим договором. 
Владимир Ђокић, представник запослених који је учествовао на преговорима у Влади, каже да 
је све кулминирало, јер су имали договор од марта (претходни штрајк), који, како каже, није 
финиширан на прави начин. 
Формирана Радна група за Пошту која је почела у априлу са радом, имала је у првих месец, два 
имала неколико састанака и радила добро, после тога су се опустили, каже Ђокић наводећи да 
је застала у тренутку када се дошло до тога да се поштарима,  шалтерскоим радницима и 
запосленима из ГПЦ зараде повећају номинално највише. Додаје да, затим, није урађена ни 
систематизација - да се провери који кадрови су у Пошти вишак, колика је сразмера кад су у 
питању коефицијенти. "Дошли смо пред свршен чин, упозоравали смо и министра (Небојшу) 
Стефановића с којим смо постигли договор (после ког је прекинут прошли штрајк), чак и друге 
институције државе на то да су радници свесни шта је обећано, да ти људи од 35, 36 хиљада 
динара неће бити задовољни са десетак процената - сви су остали неми на то", истиче гост 
Новог дана. 
Ђокић каже да је више хиљада људи свакодневно било у обустави и да је, према подацима које 
има, у томе "учествовало" између  90 и 100 пошта. 
Говорећи о споразуму са Владом, каже да га је потписала и премијерка Ана Брнабић. Наводи да 
у споразуму пише - без Закона о привременом ограничавању масе средстава запослених, 
зараде ће, дакле, вратити на ниво од октобра 2014. и на тај ниво, каже, "ово повећање ће се 
одразити на тај начин да ће људи између 30 и 40 хиљада динара, са регресом од 1000 динара 
нето, добити нешто, који промил изнад 20 одсто". Састанак је, додаје, трајао до два ујутро. 
Последњем састанку у Влади присуствовао је, како преноси, шеф кабинета председника 
државе, Ивица Којић, потпредеседник Владе Небојша Стефановић, људи из владе који су били 
у Радној групи, технички секретар владе, в.д. директора "Поште" Мира Петровић. "Тај састанак 
би трајао колико је требало, била је ситуација или-или... Јако сам упућен добро у цифре, 
билансе стања, приходе, расходе, активу, пасиву... Ја сам знао које је максимално оптерећење 
за Пошту да би она била ликвидна", рекао је Ђокић, који је поштар и који је основао синдикат 
Солидарност у том предузећу.   
Он каже да су се договорили да нико не сноси никакву опомену (од суспендованих и радника у 
обустави), да су успели нешто да подигну зараде, додајући да је на том састанку нађен модел, 
"који је рупа, да би се подигао регрес". Тих хиљаду динара је, наводи, реалност, с обзиром на 
добит Поште. 
Влада је донела закључак да нико неће добити никакву казнену меру, додао је Ђокић. 
  Стефан Митровић, поштар и члан Самосталног синдиката поштанских радника, рекао је да су 
људи незадовољни начином на који је дошло до прекида обуставе раде, да су се осећали 
разочараним, повређеним, искљученим. "И даље имам ту неку горчину. Са финансијске стране 
то је у реду, задовољавајуће, са те људске стране... Просто људи су очекивали да што год да се 
дешава - да се питају. Не можете, наравно, питати масу од неколико хиљада људи, али могли 
смо да, као у недељу што смо имали састанак у главном поштарском центру у Угриновачкој 

http://rs.n1info.com/Vesti/a552110/Potpisan-sporazum-radnika-Poste-i-Vlade-o-prekidu-obustave-rada-i-isplati-povisice.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a552110/Potpisan-sporazum-radnika-Poste-i-Vlade-o-prekidu-obustave-rada-i-isplati-povisice.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a551912/Radnici-Poste-Istrajacemo-od-Stefanovicevih-obecanja-ispunili-su-samo-dva.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a551912/Radnici-Poste-Istrajacemo-od-Stefanovicevih-obecanja-ispunili-su-samo-dva.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a551884/Stotine-suspenzija-radnika-Poste-struka-kaze-legalno-jeste-ne-i-legitimno.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a552036/Deo-radnika-Poste-nezadovoljan-dogovorom-s-Vladom.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a552036/Deo-radnika-Poste-nezadovoljan-dogovorom-s-Vladom.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a472523/Zaposleni-u-Posti-prekidaju-strajk.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a472523/Zaposleni-u-Posti-prekidaju-strajk.html
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улици - да питамо људе да ли су за или против, да ли имају нешто да предложе. Али, десило се 
шта се десило, изаћи ћемо из овога паметнији", каже Митровић. 
Митровић наводи да је и сам Ђокић рекао да је ситуација били или-или, оцењујући да се ради о 
притиску, да је понуда била "узми или остави", додајући -  ко зна шта би се десило да су 
оставили. Ђокић, с друге стране, каже да претњи никаквих није било. 
"Од недеље, 8. децембра, када смо имали идентичну понуду Владе, осим тог регреса од хиљаду 
или две динара, коју смо одбили и тражили републички просек, дошли смо до тога да су људи 
који нас представљали сада то прихватили", наводи Митровић који каже да после четири дана 
додатне обуставе (од недеље) треба да објасни људима зашто је још четири дана одбијао да 
ради свој посао, ако су  добили хиљаду или две више преко тог регреса. "Не кажем, ја први 
поштујем сваки динар, јер га тешко зарађујем. И хиљаду динара је мени велика цифра, с 
платом од 30 и кусур хиљада - и мени и већини колега. Али, шаље се погрешна слика", наводи. 
Осврћући се на то да је на састанку договорено да учесници обуставе рада неће имати 
последице, што је, према речима Ђокића, наведено и у закључку Владе, Митровић износи 
другачије податке. 
"Влада можда тај нема податак, доста људи ме звало јуче, са некима сам се видео исто - моје 
колеге које раде у пошти 11070, двоје њих је добило премештај на друга радна места. По мени је 
то један вид одмзде, не треба нам то...  Потребно је да нема одмазде, нема реваншизма... То 
није ништа непроверено, људи су ме звали, добили су анексе уговора", истакао је Митровић, 
наводећи да сматра да ће кренути неки вид освете од руководства и пословодства. 
Који су још отворени проблеми у "Пошти Србије" 
Говорећи о томе шта остају као отворени проблеми у "Пошти Србије" и после овог састанка, 
Митровић каже да би требало да се праве конструктивни састанци како би се пословодству и 
Влади Србије предсталвјали проблеми, "а биће их, пошто не може годинама нешто што се 
запостављало, да се реши преко ноћи". 
На питање да ли има неоправданх стимулација, оба госта одговарају потврдно. 

Пословодство, додаје, треба да има више слуха за раднике, затим наводи да је потребно да се 
запосле квалитетни људи који треба да прођу стручну обуку, а не да се скупљају, како каже, "са 
штапа и канапа". "Људи су под притиском и осећају се шиканирано, мора да се створи једна 
здрава средина", рекао је Митровић, подвлачећи да многи трпе притиске од непосредног 
руководства. 
Митровић је истакао да мора са људима да се прича, како би им то била "друга кућа", што је, 
како каже, тако некада и било. Додаје и да је потребан стручан кадар у пословодству, људи који 
су завршили Вишу ПТТ, Саобраћајни факултет, који знају шта је пошта, не "нечији или 
свачији". 
Упитан о информацији која се појавила у јавности - да су на платном списку поједине естрадне 
звезде, Ђокић каже да се то апсолутно кроз папире нигде није водило. "Ја мислим да они нису 
на платном списку, званично немам никаквих података", додао је, мада је подвукао да Поште, 
као јавно предузеће, имају свакодневно неке набавке, неке пројекте, спонзорске уговоре... 
"Сигуран сам да имамо неке фиктивно запослене људе. Видео сам да је Полицијски синдикат 
направио неку пријаву, уколико је то истинито, због малверзација у вези са буџетом, због 
чланака из новина, мада мени чланак из новина није никаква меродавна ствар", навео је 
Ђокић. 
Упитани како је радник поште из Краљева који је исекао себи вене, Ђокић каже да се чуо с 
њим, да је добро и да се једноставно ради о човеку који није могао да издржи 
притисак. Подсетимо, гостујући у емисији "360 степени", Зоран Павловић из Самосталног 
синдиката поштанских радника Србије објаснио је да се ради о поштару Марку Божићу који је, 

http://rs.n1info.com/Vesti/a551440/Postar-u-Kraljevu-pokusao-samoubistvo.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a551912/Radnici-Poste-Istrajacemo-od-Stefanovicevih-obecanja-ispunili-su-samo-dva.html
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како је сазнао, био под  притиском управника, који је захтевао да поштари изађу на доставу, а 
он није хтео да изда колеге које су се одлучиле да обуставе рад. 
 
 
 

 
 

Безбедност ваздушног простора Србије није доведена у питање 
Извор: ФоНет 
     
БЕОГРАД: Инспектори Директората цивилног ваздухопловства Србије су од 6. до 12. децембра, 
по службеној дужности, извршили ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор 
над СМАТСА и утврдили да не постоје индиције да је безбедност у ваздушном простору Србије 
нити у једном тренутку била угрожена, а до истог закључка дошла је и црногорска агенција. 
 
Менаџмент Контроле летења Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о Београд (СМАТСА) реаговао је 
саопштењем на, како наводе, злонамерне и паушалне наводе дела Синдиката контроле летења, 
односно његовог руководства. 
Увидом у интерне процедуре, опште и појединачне акте и записе утврђено је да није било 
кршења Закона о ваздушном саобраћају Србије, као ни интерних процедура у вези са радним 
временом и оптерећењем контролора, наводи се у саопштењу. 
У складу са међународном и домаћом регулативом СМАТСА је под сталним надзором 
ваздухопловних власти Србије и Црне Горе, као и међународних институција. 
Као пример наводи се да је у току 2019. године Директорат цивилног ваздухопловства Србије 
обавио више од 100 редовних инспекција у СМАТСА и том приликом није идентификован 
ниједан догађај који би имао за последицу угрожавање безбедности. 
На развоју и одржавању система и њиховом прилагођавању потребама СМАТСА раде тимови 
стручњака, међу којима су и активни контролори летења. 
Уређаји и системи које користи СМАТСА су, без изузетка, најновије генерације и константно се 
модернизују и дограђују. 
У саопштењу се додаје да је СМАТСА у протеклих неколико година у врху европских контрола 
летења управо по оствареним безбедносним индикаторима, генерише најмање кашњење 
ваздухоплова, као и најмање рестрикције саобраћаја. 
Све то се постиже захваљујући високо обученим контролорима летења и техничком особљу, као 
и менаџменту на свим нивоима који обезбеђује одговарајуће услове и подршку. 
Менаџмент ће о свему овоме обавестити све запослене у СМАТСА, као и осниваче, а против 
одговорних за узнемиравање јавности и изношење неистина биће покренуте мере у складу са 
законом, наводи се у саопштењу. 
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На Косову у штрајку запослени у здравству и просвети 
 
Централни штрајкачки савет Федерације синдиката здравства саопштио је да је у току 
најављени штрајк у свим здравственим установама на Косову, те да су до сада сви запослени 
прихватили општи штрајк. 
Штрајк је организован и у већини школских установа на Косову. Наставе у школама и на 
Универзитету није било два сата. 
Запослени у здравству и просвети траже повећање плата. 
Косовски Уставни суд одлучио је да обустави примену Закона о повећању плата запослених у 
јавном сектору до 30. марта следеће године. Захтев за разматрање закона поднео је косовски 
омбудсман. 
Одлука Уставног суда могла би да радикализује захтеве организатора штрајка, најављују из 
синдиката. 
Председник Уједињеног синдиката образовања Рахман Јашари рекао је да је одлука Уставног 
суда лоша вест за синдикате, јер се односи на око 60.000 запослених. 
 

 
 

 Већа права запосленима у Градској управи 
Танјуг 
 
Преговарачки тим Града Београда постигао је договор с представницима Организације 
синдиката Градске управе о посебном колективном уговору којим се предвиђају већа права и 
повољнији услови рада оних утврђених законима и Посебном колективном уговору за 
запослене у јединицима локалне самоуправе. 
- Запосленима су проš ширена права - рекао је заменик градоначелника Горан Весић након 
š што је договор постигнут, те додао да је преговарачки тим водила начелница Градске управе 
Сандра Пантелић. 
Он је навео и која су то права прошš ирена, између осталих, право на плаћено одсуство, као и 
обавезни лекарски прегледи за запослене. 
- Прегледе већ традиционално обезбеђујемо, при чему смо и од Синдиката добили посебне 
похвале, будући да је након спроведених систематских прегледа, а захваљујући благовременом 
откривању болести, спасено неколико људских живота, што заиста нема цену - навео је Весић. 
- Предвиђени су и право на солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног 
положаја запослених, посебно водећи рачуна, да запослени са мањим примањима добију већу 
суму, а све у складу са располозивим средствима у буџету. 
Усклађене су одредбе у вези с начином обрачуна накнаде плате за време годишњег одмора. 
- Осим тога, предвиђена је накнада трошкова за топли оброк и регрес за коришћење годишњег 
одмора од 2020. године, чију висину утврђује Влада - рекао је Весић. 
Он је додао да су Посебним колективним уговором први пут регулисана права за лица 
ангажована ван радног односа, а која су препозната као значајан чинилац у систему 
функционисања града. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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- За та лица под одређеним условима увели смо право на поклон за Нову годину - новчану 
честитку за децу до 15 година, плаћено одсуство у одређеним животним ситуацијама, посебна 
одсуства која се односе на склапање брака и рођење деце, чиме посебно подржавамо политику 
Владе Србије, која се односи на подршку породици и деци, као и плаћено одсуство у 
ситуацијама које се не могу предвидети, право на месечну претплатну карту за долазак и 
одлазак са рада за период трајања радног ангажовања - навео је Весић. 
Поменуо је такође и право на солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног 
положаја лица ангажованих ван радног односа. 
Заменик градоначелника је поручио да ће Град Београд наставити даље да унапредђује 
сарадњу са Синдикатом у циљу доношења коструктивних решења, којима се побољшавају 
услови рада, као и материјални положај запослених и лица ангажованих ван радног односа. 
 
 
 


