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Штрајк у београдском дистрибутивном центру Поште, новосадски 
поштар не носе пошиљке 
Извор:Танјуг 
 
Радници дистрибутивног центра Поште Србије у Земуну ступили су у штрајк, а као јавља РТС, 
запослени се налазе на својим радним местима, али не врше испоруке. 
Како се наводи, грађани могу предати своје пошиљке у филијалама, али им се не може 
гарантовати време испоруке. 
Новосадски портал 021 преноси да су поштари у Новом Саду потпуно обуставили рад, јер, како 
истичу, њихови захтеви, чије је испуњење обећано још у марту ове године када су тражили 
повећање плате, нису испуњени. 
Томислав Мандић, главни повереник Самосталног синдиката поштанских радника за Нови Сад, 
тврди да Влада Србије није испоштовала ни 30 одсто постигнутог договора и да су зато 
принуђени да поново ступе у штрајк. 
     
 

 

 
 
 
„Турски ток” спасилац привредног раста 
Аутор: Јована Рабреновић 
 
Раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 4,8 одсто, а највећи је допринос 
грађевинарства с растом од 34,7 одсто 
После „мршаве” привредне активности у првом полугођу, која је доводила у питање планиране 
стопе раста, трећи квартал показује се као спасилац. Републички завод за статистику је 
саопштио да је реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем кварталу 2019. године, у 
односу на исти период претходне, износио 4,8 одсто. 
Посматрано по делатностима, значајан реални раст бруто додате вредности има грађевинарство 
(34,7 одсто), другим речима – градња „Турског тока”, затим сектор информисања и 
комуникација (7,7 одсто) и сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 
саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране (5,4 одсто). 
На званичан податак о расту привредне активности у трећем кварталу поприлично се чекало, 
јер статистика више не објављује флеш процену. Иако ње није било, о овом податку већ 
недељама причају и председник државе и министар финансија. 

http://www.politika.rs/
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Подсећања ради, у првом полугођу привредни раст износио је 2,8 одсто, и то 2,7 одсто у првом и 
2,9 у другом кварталу. Планирани раст БДП-а за ову годину је био 3,5 одсто, званичници 
увелико причају да ће бити четири и више од четири одсто, а Народна банка је променила своју 
процену раста на 3,6 одсто. 
Подаци статистике показују и да је раст БДП-а у трећем кварталу 2,2 одсто већи у односу на 
претходни квартал. 
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, каже да је било очекивано да 
резултати привредне активности у трећем кварталу буду бољи него у првом полугођу, али да је 
стопа раста ипак изненађујуће висока. 
– Очигледно је реч о ефекту градње „Турског тока”. Међутим, тај ефекат је ограниченог трајања 
и завршава се до краја ове или почетком наредне године. Код раста грађевинарства изненађује 
то што раст бруто додате вредности превазилази раст масе плата. Код бруто додате вредности у 
грађевинарству највећи део чине зараде. Према кретању зарада, које су у маси повећане 20-25 
одсто, може се закључити да је сличан био и раст у грађевинарству, а не готово 35 одсто, како 
показује статистика – сматра Арсић. 
Што се тиче грађевинарства, статистика наводи да је, према подацима који су прикупљени у 
трећем кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Србије порасла за 39,6 
одсто у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 39,9 одсто у односу на трећи 
квартал 2018. године. 
Посматрано према регионима, вредност изведених радова, у сталним ценама, највише је 
повећана у региону Јужне и Источне Србије (70,2 одсто), затим у региону Војводине (57,6 одсто), 
региону Шумадије и Западнe Србије (49,2 одсто), и у Београдском региону (6,3 одсто), у односу 
на исти квартал 2018. године. 
Статистика саопштава да је, посматрано по агрегатима употребе БДП-а, у трећем кварталу 2019. 
године у односу на исти период претходне године, реални раст забележен код свих агрегата: 
издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 3,1 одсто, издаци за финалну потрошњу 
непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима – 2,3 одсто, издаци за финалну 
потрошњу државе – 4,6 одсто, бруто инвестиције у основна средства – 17,3 одсто, извоз робе и 
услуга –– 10,2 одсто и увоз робе и услуга 11,4 одсто. 
Било да ће привредни раст ове године износити планираних 3,5 одсто или више од тога, остаје 
чињеница да је то и даље низак привредни раст и да смо по економском развоју и животном 
стандарду становника при самом дну међу европским земљама. 
Данко Брчеревић, главни економиста Фискалног савета, недавно је говорећи о буџету за 
наредну годину рекао да је привредни раст од четири одсто у неком кварталу само изузетак и 
последица једнократних фактора, а да је дугорочни тренд раста српске економије три до 3,5 
одсто. 
– БДП по становнику Србије упола је мањи од земаља централне и источне Европе (ЦИЕ) и тек 
је на трећини нивоа развијених земаља западне Европе. Иако би требало да Србија ове 
заостатке постепено надокнађује бржим привредним растом, то се не дешава. Напротив, земље 
ЦИЕ су у претходној деценији имале осетно бржи привредни раст у односу на Србију, па су јој у 
економском развоју додатно одмакле. БДП по становнику у Србији био је на почетку деценије на 
нивоу од око 62 одсто просека земаља ЦИЕ, а у 2017. је пао на мање од 55 одсто. Србија би 
требало да остварује дугорочне стопе привредног раста од око пет одсто. Привредни раст Србије 
није адекватно поредити са економски развијеним европским земљама попут Немачке или 
Холандије, јер европске земље на нижем нивоу развоја морају да имају знатно веће стопе раста 
– рекао је Брчеревић. 
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Радници "Поште" су у штрајку: Ко стоји иза протеста?  
Аутор:Е. В. Н. 

 

Не раде ни поштари, а не испоручују се ни пошиљке преко "постекспреса" 
РАДНИЦИ "Поште Србије" су у штрајку. Иако синдикати тврде да не стоје иза нових протеста 
запослених у овом јавном предузећу, блокиран је рад Главног поштанског центра у Земуну. 
Према сазнањима "Новости", не раде ни поштари, а не испоручују се ни пошиљке преко 
"постекспреса". Очекује се да се обустава прошири и на шалтере. 
- Запослени "Поште" блокирали су у понедељак вече Главни поштански центар у Земуну, а 
многи шалтери у београдским испоставама у уторак нису уопште радили. Слично је било у 
Кикинди, Зрењанину и многим другим градовима широм Србије - каже Зоран Павловић, 
председник Самосталног синдиката поштанских радника. 
Он наглашава да синдикат не стоји иза овог штрајка радника, али подржава све њихове захтеве. 
Како је истакао, запослени су незадовољни зарадама које у просеку износе 37.000 динара. 
- У "Пошти" од 15.000 радника, чак 11.000 прима између 32.000 и 39.000 динара - истиче 
Павловић. - То су поштари, шалтерски радници, курири, возачи и радници у преради 
пошиљака. Људи масовно напуштају посао, а многи су и на боловању. Зато данас у испоставама 
у Војводини и нема радника. 
Поштански радници, поред повећања зарада, траже од Владе да спроведе конкурс за избор 
директора и Надзорног одбора. 
Подсетимо, прошли протест, у организацији синдиката, био је у марту ове године. Штрајк је 
прекинут када су представници радника били на разговорима у Влади Србије. Ово је, 
практично, наставак јер договорено, према наводима радника - већином није испуњено. А 
договор је, како наводе, био да се до 30. новембра пронађе решење да се радницима са 
најнижим зарадама подигне коефицијент, а да се плате линеарно повећају.  
БЕЗ ОДГОВОРА 
"НОВОСТИ" су у уторак питања у вези са протестом запослених у "Пошти" упутили и овом 
јавном предузећу. До закључења овог броја одговор - нисмо добили. 
 

 

 
 
Бенефицирани радни стаж и ватрогасцима на аеродрому 
Извор:Нова Економија  
 
Ватрогасцима који су распоређени на аеродроме у Србији од ове године ће се признавати 
бенефицирани радни стаж. 
Допуна правилника којим се уређује увећање радног стажа се прописује да се припадницима 
аеродромских ватрогасних јединица једна година стажа рачуна као проведених 15 месеци на 
послу. 
Правилник који је потписао Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић ступа на снагу 5. децембра. 
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Атанацковић: Потрошачи "навијају" за то да трговине раде недељом 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Дефинисање рада недељом у трговинама озбиљно је питање о коме би требало да се 
отвори шири дијалог у циљу налажења најбољег решења, изјавио је почасни председник Уније 
послодаваца Небојша Атанацковић истичући да би требало подржати иницијативу за веће плате 
и надоканду за прековремени рад. 
Наиме, представници Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) разговарали су 
данас с министром трговине, туризма и телекомуникација Расимом Љајићем о раду недељом и 
сагласили се да за рад недељом мора бити увећано плаћење. 
Како је саопштено из АСНС, оформљена је и радна група унутар Министарства, која ће до краја 
године изаћи са анализама "за и против" забране рада недељом. 
Председница АСНС Ранка Савић указала је да се запослени у трговини срећу с проблемима као 
што су, мале плате или неплаћање прековременог рада. 
Рад недељом не можемо посматрати само као економску категорију која се мери бројем купаца 
и оствареним профитом. Рад недељом има много значајнији социолошки, социјални и 
здравствени аспект, истакли су представници АСНС. 
Атанацковић каже да би у наредном периоду требало да уследи детаљнији разговор око тога и 
да треба имати у виду да у сваком друштву потрошачи "навијају" за то да трговине раде 
недељом. 
Он је навео пример Црне Горе где је рад недељом забрањен и додао да увек када се такве одлуке 
донесу у некој од околних земаља таква инцијатива се покрене и код нас. 
Има решења и за и против, и у другим делатностима, не само у тргиовини ради се недељом. И 
сами трговци кажу да је тешко да обезбеде изрвршиоце јер људи избегавају да се запосле 
уколико немају недељу слободну, истиче Атанацковић. 
Како каже, уколико се иде у правцу тога да се ипак донесе одлука да се не ради недељом онда би 
то требало да се уведе као правило у сваком трговинском објекту због конкурентности. 
Ако би се дошло до решења да се не ради онда би морало да се дефинише да нико у трговини 
тада не ради, рекао је Атанацковић. 
Он каже да подржава иницијативу за веће плате додајући да Закон о раду предвиђа да 
прековремени рад буће плаћен. 
Све то се може лако уредити ако се поштује закон, рекао је Атанацковић. 
Како каже о овој теми сигурно ће се у наредном периоду разговарати на седницама Социјално 
економског савета. 
Мислим да је већина против тога да се не ради недељом, потрошача нарочито, а став 
трговинских објеката да ће то утицати на промет не стоји јер ће потрошачи уколико радње не 
раде недељом благовремено купити шта им је потребно. Јасно је да промет зависи од стандрада 
и плата, а не тога да ли трговина рад недељом или не, рекао је Атанацковић. 
Министар Расим Љајић је на данашњем састанку истакао да ће Министарство размотрити разне 
модалитете, од нерадне прве недеље у месецу до неког другог модела до кога це доћи после 
разговора са трговинским ланцима и синдикатима, наводи се у саопштењу АСНС. 
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Рекордни привредни раст у октобру - пет одсто 
Извор:Танјуг 
 
СОЧИ: Србија је у октобру имала рекордну стопу раста од пет одсто, изјавио је вечерас у Сочију 
председник Александар Вучић.  
 “Најавио сам пре неки дан да је прелиминарно то на 4,6 одсто, али је званично пет одсто”, рекао 
је Вучић за ТВ Пинк. 
Истакао је да Србија иде ка укупних четири одсто на годишњем нивоу, што ће је сврстати у ред 
европских земаља с највишим растом, а свакако ће бити с највишим растом на Западном 
Балкану. 
“А, неки су пре само шест месеци говорили да нећемо стићи ни до 2,5 одсто и да ћемо бити 
најлошији на Балкану”, приметио је Вучић. 
Он је нагласио да ће такав економски раст за грађане значити да ће земља имати више путева, 
болница, домова здравља, више уређених, модерних вртића, паркова, веће плате и пензије, 
бољи животни стандард. 
Вучић ће се сутра у Сочију састати с руским председником Владимиром Путином. 
 

 

 
 
Пет година редовних одлагања платних разреда 
Пише:Мирјана Н. Стевановић 
 
Није поента у томе што је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић 
обелоданио да ни ове године неће бити донет закон о платама у јавном сектору, нити ће бити 
уведени платни разреди. 
Поента је у прилогу „опет“, јер ни најпедантнији евидентичари не би могли са сигурношћу да 
кажу колико је пута то најављено па потом одложено, за месец, два, годину или две. Овога пута 
за 2021. Пре Ружића, још две министарке у том ресору, Кори Удовички а потом и сада актуелна 
премијерка Ана Брнабић, најављивале су и одлагале овај, како тврде, сложени посао.  
За почетак, није могло да се изброји колико људи ради у јавном сектору. Читава година била је 
потребна за то, прво се помињало да их је више од 700.000, па је у једном тренутку било 
420.000 а потом се рачуница зауставила на 500.000. 
У првом налету није било јасно да ли ће разврставање обухватити и јавна предузећа и 
акционарска друштва у власништву државе, али се убрзо од тога одустало, па је званично 
прихваћено да се реформа зарада односи само на непрофитни део јавних служби. Онда је 
поново запело јер није било прецизирано да ли ће реформом у исплати зарада бити обухваћене 
и разне државне агенције, регулаторна тела, институти, заводи и слични „помоћни“ делови 
државне управе. 
Претпоставило се да би требало, али проблем је био то што нико прецизно није могао да утврди 
њихов број, негде на пола су се реформатори по правилу „забројали“ јер су нека од тих тела 
укидана, потом поново под другим именом оснивана, припајана… 
До данас није баш у јавности јасно ко ће све бити обухваћен реформом државне управе и 
платним разредима.  
А кренуло је амбициозно. Одмах након премијера, министарка Кори Удовички је у јуну 2014. 
прецизирала да ће закон о платама, који ће се односити на све у јавном сектору, бити усвојен на 
јесен те године. 
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Она је објаснила да неки вид платних разреда већ постоји у одређеним деловима државне 
управе, али да се он „изиграва“. 
Указала је и на додатне дилеме, да ли на исти начин треба платити лекара у Београду и 
Лесковцу, јер трошкови живота нису исти. Испоставило се да је материја толико сложена да је 
Удовички морала да одложи усвајање потребних закона за крај те, 2014. године, а потом поново 
да пролонгира „на пролеће, сигурно“. 
Она је чак претпоставила и да би Влада одлукама могла да обавеже јавна предузећа на примену 
тог закона који ће „увести ред у садашњу шуму од 900 коефицијената и 70 накнада, а зараде 
учинити упоредивим“, изјавила је Удовички крајем 2014. После је поново дошло до померања 
рока па је тадашња министарка, у разговору са синдикатима, обећала да ће „у перспективи, што 
би требало да буде 2016. године, закон доживети нешто што треба да личи на платне разреде“, 
односно да би његова примена била могућа уколико се усвоји током 2015. 
Али није, иако је министарка у априлу те године дала најкраћи рок – до краја наредног месеца, 
„ако Влада намерава да поштује договор са ММФ-ом“. 
Није познато када је, током свих тих изјава, дошло до промене првобитне суштине, али је она 
обелоданила да то неће у правом смислу речи бити платни разреди, већ неких 60 платних група 
у оквиру истих сектора, што су синдикати у просвети и здравству дочекали „на нож“, с обзиром 
на то да је у њиховим делатностима то одраније било уведено, а основни захтев им је био да се 
послови из тих области изједначе са другим деловима јавне управе и служби.  
Све до средине наредне, 2016. године, прича о реформи система зарада мало је утихнула, а 
актуелном ју је учинио, поново као мандатар, Вучић а по захтеву ММФ-а, који је успут, оценио 
то као „немогућ домаћи задатак“, који је пренео на нову министарку, Ану Брнабић.  
Али, посао је и даље био на чекању. Закон још није био спреман, примена је одложена за 2018. а 
Брнабић је објаснила да су у „последњих пет месеци завршене све функционалне анализе 
министарстава, урађене су и хоризонталне и вертикалне анализе 94 институције, и сада се ради 
на акционим плановима за интерну реорганизацију у оквиру здравства, социјале и просвете“… – 
шта год то значило, главно, светлост дана још није угледало.  
Прича о платним разредима тако је већ почела да бива досадна, а дата обећања више нико не 
схвата озбиљно. Тако су у децембру 2017. нови сазив Владе и садашњи челници у ресору 
државне управе најавили да ће пратећи закони бити усвојени 2018. а примена почети наредне 
године. Па није. 
Онда је крајем прошле године обећано да ће ове године све то бити завршено да би примена 
почела у јануару 2020. Па опет није. Уз неизбежно „опет“, крајем ове године закони су 
одложени за наредну а примена за 2021.  
Само није било баш најјасније због чега је уопште дат нови рок. 
Страх од демонстрација  
У једном тренутку крајем 2016. тадашњи премијер Александар Вучић признао је: „Немамо снаге 
за платне разреде. Имали бисмо демонстрације заувек.“ Додао је да су сви против платних 
разреда, јер би они изједначили плате у Београду и Врању и да би ти људи били у праву, јер 
имају аргумент: „скупљи живот, већи трошкови“. Али, истакао је да он мисли да би такво 
изједначавање плата било лековито за Србију и задржало људе у мање развијеним подручјима. 
Вучић кад је у праву, у праву је  
Иако су се захтеви за увођење истих плата за једнака радна места у јавној управи повремено 
јављали уназад двадесетак година, први пут је то као сегмент реформе у том сектору најавио 
Александар Вучић, када је као мандатар за састав владе, у априлу 2014. у ауторском тексту за 
британски „Фајненшел тајмс“, представио свој програм.  
„На том путу биће тешких одлука и мораће да се обуздају веће плате у јавном сектору и уведу 
платни разреди како бисмо обезбедили да исти посао буде једнако плаћен“, навео је тада Вучић. 
Он је оценио како ће то бити тежак посао. А ни слутио није колико је у праву.  
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Радници у ЈКСП „Зајечар“ без плата због „лоше финансијске 
ситуације“ 
Пише:Глас Зајечара 
 
Запосленима у Јавном комунално стамбеном предузећу „Зајечар“ уз платне листе за октобар 
приложено је обавештење да зарада запослених није исплаћена због тренутно лоше 
финансијске ситуације. 
Кашњење плате за многе запослене представља велики терет и проблем, јер многи и тако једва 
састављају са крајем и довијају се на разне начине како би допунили кућни буџет и скрпили крај 
са крајем. 
Услови за рад нису нимало лаки, неретко се ради и суботом и недељом, а проблем често 
представља и неисправна механизација. 
Све ово навело је Николу Јовановића, запосленог у ЈКСП „Зајечар“ да у јавност изнесе проблеме 
са којима се он и његове колеге суочавају, пише портал Глас Зајечара. 
„У нашем предузећу тренутно стање је такво да не можемо да примимо зарађене плате. 
Последња плата коју смо примили је за прву половину септембра. Сада је децембар месец. Од 
момента када је смењен бишви директор примили смо само једно примање и то је све. Уз платне 
листе за октобар месец, а ту плату иначе нисмо примили, приложено нам је обавештење да 
зарада није исплаћена због тренутно лоше финансијске ситуације. Наводно, новац је потрошен 
за куповину мазута“, изјавио је Никола Јовановић, запослени ЈКСП „Зајечар“, за портал Глас 
Зајечара. 
Синдикат, наводи наш саговорник, у овој ситуацији није од помоћи радницима. Досадашњем 
председнику синдиката изгласано је неповерење. 
„Јуче смо распустили синдикат, председнику синдиката смо изгласали неповерење, јер је 
отишао и разговарао са директором без овлашћења. Речено нам је да ми радници морамо да се 
стрпимо месец до месец ипо дана за плате, како би фирма могла да купи камионе на 
лицитацији. А то је немогуће. Фирма нема пара. Нити град може да купи камионе“, додао је 
Јовановић. 
Ситуација није нимало лака, а за помоћ он се обратио и предеседнику Србије и министру 
Стефановићу. „Ја сам послао писмо и Небојши Стефановићу, али и председнику Александру 
Вучићу.  У писму нисам написао ништа осим истине. Надам се помоћи. Нећу да одустанем, 
борићу се за своја права“. 
Посла има пуно, али нема довољно радника. Ради се док се не испуни зацртани план, чак и 
суботом и недељом. Смеће мора уредно да се изнесе и када механизација није исправна. 
„Нема ко да ради. Троје радника, ангажованих по основу уговора о привременим и повременим 
пословима, напустило је радна места, јер нису примали плату. Отишли су у Словачку. Од ових 
радника који су ту, неки су и болесни. Десило се пре месец дана да је камион био неисправан па 
је смеће изношено у обичном камиону. Замислите да ручно подигнете сваку канту у приколицу, 
да испразните и тако. Људи су се смејали када је смеће одвожено и чудили су се. Радило се и 
викендом, све док смеће није изнето“, објашњава Јовановић за Глас Зајечара- 
Услови за рад често су далеко од идеалних, а кашењење плате представља велики проблем, јер 
многи ионако једва састављају крај са крајем. 
„Тешко је. Сналазимо се како умемо и знамо. Мајка ми помаже, колко може. Не може се овако“, 
закључио је Јовановић. 
 
 
 
 

https://www.glas-zajecara.com/necu-da-odustanem-boricu-se-sa-za-svoja-prava/?fbclid=IwAR2FUBMyKNRRgYPT_uXt1gmKi-i2895o4_qCi63M0jkpTj2oWezBnP_L3t0
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Синдикат контроле летења: Лоши услови рада могу да угрозе 
безбедност ваздушног простора 
Пише:Бета 
 
Контрола летења Србије и Црне Горе (СМАТСА) у дужем временском периоду не поштује 
стандардне оперативне процедуре које се односе на стрес контролора летења, што може да 
угрози безбедност тог ваздушног простора, упозорио је данас Синдикат контроле летења. 
„Због незаконитог поступања СМАТСА обавестили смо међународне институције и кровни 
Европски синдикат радника у транспорту да постоје сумње да је безбедност летења изнад Србије 
и Црне Горе угрожена. Синдикат захтева да се хитно примене сви интерни прописи као и 
европске регулативе, којих је СМАТСА потписник, али их до сада није поштовала“, наводи се у 
саопштењу Синдиката контроле летења. 
Како је објаснио тај синдикат „врше се незаконите и неблаговремене промене радних времена, а 
те промене су толико учестале да могу бити погубне по живот и здравље запослених“. 
„Радна сатница контролора летења иста је током сезоне и ван ње, па често долази до премора. 
Контролори летења немају потребно време за одмор и враћање психофизичког стања на радни 
максимум и самим тим неспремно се дочекује наредна сезона. Оперативно особље ускраћено је 
за адекватне собе за одмор и рекреацију током радног времена, које су преко потребне за 
враћање концентрације након напорних радних сати, а контролорима летења у Црној Гори је 
већ дуже време чак ускраћена пијаћа вода на радном месту, као једно од основних елементарних 
услова“, истиче се у саопштењу синдиката. 
Додаје се да у СМАТСА не постоји акт којим се регулише план каријере, што је од великог 
значаја како за контролоре летења, тако и за саму фирму, као и да не постоје правилници 
везани за сукоб интереса, као ни конкурси за оперативне позиције, што доводи до негативне 
селекције кадрова које могу, како је указано, имати погубне последице за компанију и државу. 
„Посао контролора летења један је од најстреснијих послова по количини стреса и болестима 
које изазива и опште је познато да већина контролора летења не доживи касну старост већ им је, 
по светским студијама, животни век у просеку краћи за 15 година. Све светске компаније које 
пружају услуге контроле летења, труде се да животне и радне услове оперативцима који 
директно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја поставе на максимум, док СМАТСА ради 
управо супротно“, сматра Синдикат контроле летења. 
По оцени Синдиката, СМАТСА крши колективни уговор, али и законе и „већ четири године 
одбија да поступи по закону и донесе акт којим би се прописао мимимум процеса рада у случају 
штрајка“. 
Синдикат контроле летења се нада да до штрајка неће доћи али од руководства тражи да „хитно 
почне да исправља своје грешке“ које директно утичу на смањење способности за рад 
контролора летења а тиме и на безбедност ваздушног саобраћаја“. 
Синдикат контроле летења је репрезентативни синдикат оперативног особља контроле летења у 
Србији и Црној Гори и има 350 чланова. 
 
 

Синдикати незадовољни, поднели амандмане 
Пише:Љ. Буквић 
 
Више од три месеца након што је ушао у скупштинску процедуру Предлог закона о агенцијском 
запошљавању наредних дана наћи ће се на дневном реду, а синдикати незадовољни правима 
које радници добијају на основу овог текста упутили су посланицима амандмане. 
Добар део оног на чему су инсистирали и док је радна група писала закон пролетос није узето у 
обзир, попут тога да послодавци могу преко агенције да запосле не више од 10 одсто од укупног 
броја запослених.  
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– Послали смо свим посланичким групама предлоге амандмана у којима тражимо да се 
ограничи број ангажовања агенцијски запослених на 10 одсто у односу на укупан број 
запослених код послодавца. С обзиром на то да у Србији тренутно неких од 80.000 до 100.000 
људи ради преко агенција или неких пет одсто сматрали смо да то не би требало да буде 
проблем – истиче за Данас потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко 
Вуковић.  
Њему, како каже, изгледа да је визија и законодавца и послодаваца који не желе да уведу овакво 
ограничење да у једном тренутку сви запослени буду преко неке од агенција. 
Предлог овог закона, напомиње Вуковић, предвиђа и да они који су на неодређено запослени у 
агенцији (што је новина) могу да буду уступљени неком другом.  
– Сматрамо да то није добро, као што није добро да се од агенција законом не тражи да имају 
банкарску гаранцију. Оно на чему смо инсистирали је да та гаранција буде шест милиона 
динара или 50.000 евра, јер шта ако се деси да се нека агенција угаси, од кога ће њени 
запослени после тражити своја права – наглашава Вуковић.  
Ни захтев синдиката да се прекршајне казне предвиђене овим законом изједначе са онима из 
Закона о раду није усвојена, а једино што јесте је то да ће радницима преко агенција бити 
дозвољено синдикално организовање. 
„Биће им омогућено да склапају колективне уговоре, али је питање колико ће то заиста и да се 
спроводи у пракси“, напомиње Вуковић.  
Искуства других европских земаља показују да се број запослених преко агенција креће између 
пет и 25 одсто од укупног броја, како је на пример у Словенији. Скандинавске земље, каже 
Вуковић, имају искуства која говоре да је мотивисаност и продуктивност запослених преко 
агенције знатно слабија.  
У Србији тренутно дозволу Министарства за рад има 118 агенција за запошљавање, а бранећи 
Предлог Закона након што је летос усвојен на Влади, из Министарства за рад рекли су да ће се 
њиме додатно унапредити положај радника ангажованих преко агенција и да ће они имати 
подједнака права на зараду, радно време, одморе, одсуства и друга права из области радног 
односа, као и радници које послодавац непосредно запошљава.  
Овим законом уводи се ограничење броја агенцијских запослених, али само оних који имају 
уговор на одређено, не и на неодређено време. Тако послодавац не може ангажовати више од 10 
одсто агенцијских запослених у радном односу на одређено време у односу на укупан број 
запослених.  
Овакав закон је требало да буде донет још пре осам или 10 година, каже за Данас директор 
Мреже за пословну подршку Драгољуб Рајић. Да је тада усвојен олакшао би запошљавање, како 
каже, а сада имамо тешку ситуацију у привреди. Синдикати су, сматра Рајић, морали и раније да 
буду активнији и да се заузму за што стабилније услове у привреди јер би тако и радници били 
заштићенији.  
– Запошљавање у Србији је скупо, захватања за зараде су висока, тако да би синдикати требало 
да се боре за смањење намета за плате. Ако хоћемо запошљавање на дужи период, онда морамо 
сви да се боримо за стабилније услове, а нама се овде дешава да идемо за ад хок решењима. И 
даље пуно њих ради на црно, или за минималац и онда је нормално да неко такав одлучи да 
тражи посао преко агенције јер ће ту добити неку сигурност – истиче Рајић.  
Он напомиње да су нам агенције потребне, нарочито када се ради о сезонским пословима.  
– Агенције су ту да процене где има потребе за неким радницима, где потребе више нема и да 
раднике распоређују према потребама тржишта – напомиње он.  
Прибојавање да би у будућности сви могли да раде преко агенција за Драгољуба Рајића нису 
реална.  
– Зашто би то неко радио, једино ако има економски интерес. Али ако оптерећења привреде 
буду мања послодавци неће имати ту потребу, јер запошљавање људи преко агенције није тако 
једноставно. Ви доводите у фирму још један правни субјекат и компликујете посао – напомиње 
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Рајић и додаје да сличне законе имају и земље у окружењу и да је њима тек неколико процената 
оних који раде преко агенција. 
Већа сигурност агенцијских радника  
Одредбама овог закона предвиђено је и потписивање уговора са радницима на неодређено, што 
ће им омогућити иста права као запосленима на неодређено код послодаваца. То значи да ће 
имати право и на накнаду зараде између два уступања или право на отпремнину у случају 
утврђивања вишка када агенција не може да им пронађе друго радно место, односно другог 
послодавца.  
 
 

СМАТСА о тврдњама синдиката: Ваздушни саобраћај безбедан, 
злонамерно узбуњивање 
Пише: Бета 
 
Контрола летења Србије и Црне Горе (СМАТСА) реаговала је данас на тврдње синдиката 
контроле летења и саопштила да се ваздушни саобраћај у надлежности СМАТСА одвија се 
безбедно и неометано, у складу са Законом о ваздушном саобраћају и међународним 
стандардима. 
Синдикат контоле летења саопштио је раније данас да СМАТСА у дужем временском периоду не 
поштује стандардне оперативне процедуре које се односе на стрес контролора летења, „што 
може да угрози безбедност тог ваздушног простора“. 
„Због незаконитог поступања СМАТСА обавестили смо међународне институције и кровни 
Европски синдикат радника у транспорту да постоје сумње да је безбедност летења изнад Србије 
и Црне Горе угрожена. Синдикат захтева да се хитно примене сви интерни прописи као и 
европске регулативе, којих је СМАТСА потписник, али их до сада није поштовала“, навео је 
Синдикат. 
СМАТСА је навела да није било прекида у пружању услуга корисницима и осудио „непрецизно и 
злонамерно узбуњивање јавности“ од стране „дела синдиката“, до којег је, како истичу, 
„случајно или не, неколико дана пред почетак преговора о новом колективном уговору са оба 
репрезентативна синдиката“. 
Како додају, „велика већина чланова синдиката“ није упозната са саопштењем синдиката, да се 
не би сложила с изнетим констатацијама у вези са безбедношћу ваздушног саобраћаја, као и 
начином узбуњивања јавности. 
„Ради објективног информисања јавности, дужни смо да истакнемо чињеницу да тренутни 
колективни уговор са контролорима летења истиче 1. јануара 2020. Менаџмент СМАТСА 
одржао је два састанка са Синдикатом контроле летења на којима се отворено и у позитивном 
контексту причало о темама које ће бити предмет преговарања, као и о свим отвореним 
питањима у вези са статусом и стандардом контролора летења“, наводи се у саопштењу. 
У саопштењу се додаје да је менаџмент упутио позив синдикатима да образују одбор за 
преговоре који чине представници репрезентативних синдиката. 
„Послодавац је почетак преговора заказао за 12. децембар. Менаџмент СМАТСА је спреман да 
саслуша аргументе синдиката и разговара о свим отвореним питањима“, наводи СМАТСА. 
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Не давимо Београд: Подржавамо штрајк радника Поште 
Аутор: Бета  

 

Иницијатива Не давимо Београд саопштила је да подржава раднике и раднице ЈП Пошта 
Србије који су ступили у штрајк, наводећи да је штрајк почео у понедељак увече у скоро свим 
регионалним центрима Поште у Србији. 
"Позивамо грађане да покажу солидарност са радницима Поште, јер се они данас не боре 
искључиво за своје интересе, већ својим захтевима позивају на решавање многих питања која 
годинама оптерећују једно од најважнијих јавних предузећа. Ово јавно предузеће, које припада 
свима нама грађанима, се штетним одлукама руководства и Владе годинама урушава, а 
надлежни свесно допуштају пропадање Поште и бојкотују захтеве радника", наведено је у 
саопшењу. 
Иницијатива је навела да је "превише дуго криминална политичка елита поступала са јавним 
предузећима као са својим феудима, где градјани и радници немају право гласа јер им је главни 
интерес да задовоље своје клијентелистичке мреже и да својим ортацима намештају уносне 
послове, а радницима и грађанима шта остане". 
Како је речено, "лошим управљањем, приватизацијама профитабилних сектора и урушавањем 
достојанства радника многа јавна предузећа су доведена на ивицу колапса". 
"Због тога нам поштари не достављају пошиљке, због тога нам расту рачуни за струју и 
комуналије, због тога су поласци јавног превоза све ређи, а гужве све веће, у вртићима нема 
места за нашу децу, а редови у болницама су све дужи", нагласила је Иницијатива. 
У саопшењу пише да радници Поште "не заслужују да одговор руководства буду претње 
отказима, а одговор Владе одлагање састанка са представницима штрајкача". 
"Захтевамо од надлежних да покажу дужно поштовање захтевима радника", наведено је у 
саопшењу Иницијативе Не давимо Београд, уз поруку да радници и раднице Поште нису сами. 

 
 
До краја ове године резултати анализе "за и против" забране рада 
недељом 
Аутор: Бета 
 
Представници Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) и министар трговине 
Расим Љајић сагласаили су се да за рад недељом мора бити увећано плаћење. 
Како се наводи у саопштењу АСНС, оформљена је и радна група унутар Министарства, која ће до 
краја године изаћи са анализама "за и против" забране рада недељом. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Председница АСНС Ранка Савић је упознала министра са проблемима са којима се сусрећу 
запослени у трговини, као што су, наводи, мале плате или неплаћање прековременог рада. 
"Рад недељом не можемо посматрати само као економску категорију која се мери бројем 
купаца и оствареним профитом. Рад недељом има много значајнији социолошки, социјални и 
здравствени аспект", истакли су представници АСНС аргументе зашто се рад недељом мора 
ограничити, наводи се у саопштењу. 
Љајић је на састанку истакао да је веома озбиљно приступио том проблему, пише у саопштењу 
АСНС. 
"Министарство ће размотрити разне модалитете, од нерадне прве недеље у месецу до неког 
другог модела до кога ће доћи после разговора са трговинским ланцима и синдикатима", 
наводи се у саопштењу АСНС. 
Представници синдиката кажу да ће ова иницијатива имати за циљ побољшање положаја 
радника у трговини. 
"Скренули смо пажњу на изузетно лош положај запослених, што је први корак у борби за 
промену стања ствари. АСНС ће у циљу наставка ове иницијативе имати састанке и са 
министром рада и министром финансија", закључак је представника АСНС. 
 

 


