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Савез самосталних синдиката: Цене појеле раст плата 
Пише: Фонет 

 
 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је данас да ће раст минималне зараде и 
плата у јавном сектору бити анулиран растом цена, па ће куповна моћ грађана остати на нивоу 
пре раста плата. 
Тако ће нам, за разлику од помпезно најављеног повећања минималне цене рада од свега 11 
одсто, већ у наредном месецу на адресе стићи увећани рачуни за електричну енергију од 3,9 
одсто, као и виша такса за јавни медијски сервис, наводи се у саопштењу синдиката. 
Позивајући се на статистичке показатеље, СССС наводи да је већ сада минимална зарада за 
10.000 динара мања у односу на минималну потрошачку корпу, а просечна зарада за близу 
20.000 у односу на просечну потрошачку корпу. Савез подсећа да су просечне зараде у реалном 
сектору ниже за скоро 4.000 динара од просека у Србији и да више од половине запослених 
прима зараду до 41.500 динара месечно 
 

Данас ништа од договора, наставља се штрајк у поштама 
 
Пише: Н1 

 
Представници Владе и Радне групе предузећа Поште Србије нису постигли договор о обустави 
штрајка. 
     
Из синдиката ПТТ Србија за Н1 кажу да до договора није дошло зато што пословодство није 
доставило податке, како им је било речено – до 16 часова, а који се односе на расподелу 
процената повећања зарада. 
„У обавези су да то учине до понедељка до 9х, када ће се наставити разговори око евентуалног 
прекида протеста и обуставе рада“, рекао је за Н1 Радоје Ђермановић из тог синдиката. 
Подсећамо, обустава рада у поштама широм Србије почела је од уторка. Запослени кажу да ће 
тако бити до даљег, све док им се не обезбеде боље зараде. 
Подсећају да су плате у Поштама Србије од 32 до 39.000 динара, а оно што траже је повећање у 
висини републичког просека који износи око 54.000 динара. 
У Пошти Србије запослено је око 15.000 људи, а нема званичних података колико је поштара и 
радника у штрајку. 
 

Најава штрајка контролора летења: Колико је безбедно небо над 
Србијом 
 
Пише: ББС 
     
Најава из синдиката контроле летења да ће запослени ступити у штрајк због лоших услова рада 
и подршка која је стигла од саобраћајних пилота отворила је питање безбедности ваздушног 
саобраћаја на небу Србије и Црне Горе. 
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Из синдиката траже и регулисање правилника који би спречио сукоб интереса и негативну 
селекцију приликом избора кадрова. 
Из Контроле летења Србије и Црне Горе (СМАТСА) демантовали су тврдње синдиката и навели 
да се ваздушни саобраћај у надлежности ове организације одвија „безбедно и неометано“ и у 
складу са законом. Они су изјаве из синдиката описали као „злонамерно узбуњивање јавности“. 
За сада овај спор не утиче на путнике, али би то могло да се промени, а сличне ситуације често 
се дешавају и у другим земљама широм света. 
Шта кажу синдикалци? 
Милош Николић, председник Синдиката контроле летења каже за ББЦ на српском да је радна 
сатница контролора иста током сезоне, од априла до почетка децембра, али и ван ње. 
„Стандардне оперативне процедуре налажу три дана рада уз два дана паузе недељно, док је у 
нашем случају неретко четири дана рада уз два дана паузе. Ово важи и ван сезоне, када по 
правилу нема толико посла и када контролорима летења треба обезбедити више времена за 
одмор“, каже Николић. 
Он додаје да запослени траже да им се обезбеди слееп даy – засебан дан након ноћне смене 
предвиђен за спавање који неће бити у склопу регуларна два нерадна дана као што је тренутно 
случај. 
И Самостални синдикат саобраћајних пилота Србије позвао је СМАТСА и све надлежне 
институције да омогуће да контролори летења обављају посао на квалитетан и законом 
прописан начин, преноси Бета. 
У супротном би, према тврдњама из овог синдиката, могла да буде угрожена безбедност 
ваздушног саобраћаја у Србији и Црној Гори. 
 
У оквиру осмочасовног радног времена, контролори летења на свака два сата рада имају сат 
времена паузе. 
„Тих сат времена паузе проводимо у посебним собама у којима услови нису задовољавајући и 
нису као што имају наше колеге у Европи. Имамо две собе, са два телевизора и четири кревета 
од којих су два на спрату, а Сони плејстејшн смо сами обезбедили“, објашњава Николић. 
У саопштењу Синдиката контроле летења стоји и да не постоје правилници који се тичу сукоба 
интереса, као ни конкурси за оперативне позиције што може довести до негативне селекције 
кадрова. 
„Конкурси су интерни и у позиву као прва ставка стоји да начелник или директор сектора могу 
да дају сопствени предлог најбољег, док су тек на трећем месту услови и позив осталима“. 
Како Николић наводи, за контролоре летења је главни проблем што систем функционише на 
исти начин, како каже, већ десет година. 
„Ми немамо проблем са руководством, већ желимо да променимо систем, како би превентивно 
деловали пре него што буде касно“, каже он. 
На сајту Синдиката контролора летења објављена су и званична писма подршке колега из 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и Словеније. 
Каква је реакција надлежних? 
У саопштењу СМАТСА се наводи да ова организација ради у складу са Законом о ваздушном 
саобраћају и међународним стандардима, као и да се ваздушни саобраћај одвија безбедно. 
Додаје се да није било прекида у пружању услуга корисницима и осуђује „непрецизно и 
злонамерно узбуњивање јавности дела синдиката“ 
Они тврде да „велика већина чланова синдиката“ није упозната са саопштењем које је послато у 
њихово име, као и да се многи не би сложили с изнетим констатацијама у вези са безбедношћу 
ваздушног саобраћаја, као и начином узбуњивања јавности. 
„Случајно или не, (саопштење синдиката је послато) неколико дана пред почетак преговора о 
новом колективном уговору са оба репрезентативна синдиката“, каже се у саопштењу. 

http://rs.n1info.com/Biznis/a549272/Kontrola-letenja-Vazdusni-saobracaj-bezbedan-zlonamerno-uzbunjivanje-javnosti.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a549272/Kontrola-letenja-Vazdusni-saobracaj-bezbedan-zlonamerno-uzbunjivanje-javnosti.html
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У саопштењу се додаје да је менаџмент позвао синдикате да образују одбор за преговоре који 
чине представници репрезентативних синдикалних организација. 
ББЦШиром европског континента штрајкови контролора летења су релативно учестала појава 
Ко контролише небо над Србијом и Црном Гором? 
Контролу летења у ваздушном простору Србије и Црне Горе обавља СМАТСА, предузеће 
основано 2003. године одлуком Скупштине СЦГ. 
Након потписивања Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја закљученог између 
Србије и Црне Горе у фебруару 2012. године, владе две државе су закључиле уговор, којим је 
потврђен континуитет пружања услуга у ваздушном простору. 
 
Како је у Европи? 
Широм европског континента протести и штрајкови контролора летења су релативно честа 
појава. 
У Француској је тренутно на снази масовни штрајк синдиката због најављене реформе 
пензионог система, коме су се прикључили и контролори летења. 
Крајем новембра је у Италији дошло до четворочасовног штрајк упозорења контролора лета , а 
исти начин исказивања незадовољства употребиле су и њихове мађарске колеге у априлу. 
Косовски контролори су на једна дан штрајковали у фебруару због укључивања у систем Закона 
о платама чиме су им смањени коефицијенти и плате. 
 

Одлаже се прелазак на нов систем одређивања плата уз увођење 
платних разреда за годину дана 
Пише: Бета 

 
 
Скупштина Србије усвојила је данас сет измена закона о платама запослених у државним 
службама, којим се за још годину дана – до 2021. године, одлаже прелазак на нов систем 
одређивања плата уз увођење „платних разреда“. 
Скупштина је данас усвојила измене Закона о систему плата запослених у јавном сектору, 
измене Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе и измене Закона о запосленима у јавним службама. 
Ресорни министар Бранко Ружић раније је изјавио да је послодавцима и запосленима дат нови 
припремни период за припрему нових решења. 
По његовим речима, измене закона потребне су да би се спровела „детаљнија процена 
фискалног утицаја укључивања свих запослених у јавном сектору у нови систем плата“ и 
омогућило планирање и утврдјивање трошкова рада запослених према новом систему плата. 
Циљ је да се спречи да „учешће масе зарада опште државе у бруто домаћем производу порасте“ 
и да се „не наруши финансијска одрживост републичког, покрајинских и локалних буџета“, 
рекао је Ружић. 
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ДИС подржава иницијативу о укидању радне недеље 
 
Поводом актуелних расправа у домаћој јавности и иницијативе Асоцијације слободних и 
независних синдиката (АСНС) о укидању радне недеље за све трговине у нашој земљи, 
генерални директор ДИС-а, Иван Шулеић, у име компаније је изнео јасан и недвосмислен став 
на ову тему. 
"ДИС, као највећи домаћи трговински ланац, даје јединствену и недвосмислену 
подршку одлуци која би недељу прогласила нерадним даном за све трговине на 
тржишту. 
ДИС, као домаћа и породична компанија која гаји традиционалне вредности од 
свог настанка, породицу сматра фундаментом српског друштва. А недеља је одувек 
била дан за њено окупљање". 
Поред тога, г-дин Шулеић је напоменуо да је оваква пракса, која је у многим европским 
земљама на снази годинама уназад, "најнормалнија ствар сваког хуманог друштва, 
ствар која се не тиче само породице, него и појединца. Напросто, један фиксни 
слободан дан у недељи не сме бити луксуз већ норма а приори. Норма која би 
донела многобројне предности - како за запослене, тако и за послодавце... 
Наиме, послодавци у трговинама би после доношења овакве одлуке били 
ослобођени дела трошкова а то би несумњиво омогућило да део уштеде буде 
преусмерен на побољшање услова рада и финансијске бенефите за запослене, као 
и подизање квалитета услуге и асортимана". 
Овом приликом, г-дин Шулеић је позвао све трговине које послују на српском тржишту да 
подрже доношење овакве одлуке. Истовремено је изразио став да уколико се донесе одлука о 
забрани рада недељом, мора важити за све учеснике тржишне утакмице подједнако, како би 
резултати његовог увођења били смислени и праведни 
 
 
 

 
 

Падају доприноси на плате: Скупштина изгласала олакшице за још бржи раст 
и веће зараде 
 
Д. И. К.   
 
Министар финансија Синиша Мали рекао је да ће овај сет пореских закона 
допринети даљем расту привреде и отварању нових радних места 
ПОСЛАНИЦИ Народне скупштине усвојили су у петак сет пореских закона, којим се предвиђа 
знатно растерећење привреде, као и смањење оптерећења на зараде. 
 
Министар финансија Синиша Мали рекао је да ће овај сет пореских закона допринети даљем 
расту  
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- Прошле године смо порез на зараде смањили са 63 на 62 одсто, а од следеће године ће бити 61 
одсто - истакао је Мали. - Из године у годину смањујемо пореско оптерећење на зараде како 
бисмо подстакли ново запошљавање и повећање плата. Трошак за државу је 13,1 милијарду, 
дакле ми се на неки начин одричемо тих прихода како би више остало привреди, управо да би 
они повећавали плате, запошљавали нове људе и инвестирали више. То је стратегија од које 
нећемо одустати у будућности. 
Министар финансија је истакао да се ово оптерећење смањује захваљујући повећавању 
неопорезивог дела зараде и смањењем стопе доприноса за ПИО. 
Сет закона, према речима министра, садржи пореске подстицаје за ново запошљавање, чиме се 
стимулишу послодавци, који ће имати интерес и жељу да запосле младе људе који су недавно 
завршили школовање, као и све оне који нису били запослени у 2019. години. Подстицаји су 
садржани у усвојеном Закону о порезу на доходак грађана и Закону о доприносима за обавезно 
социјално осигурање. 
За зараде исплаћене од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године, предвиђена је олакшица 
у висини од 70 одсто пореза на зараде и 100 одсто доприноса за ПИО. До 31. децембра 2021. 
године олакшица је у висини од 65 одсто пореза на зараде и 95 одсто доприноса за ПИО и до 31. 
децембра 2022. године олакшица је у висини од 60 одсто пореза на зараде и 85 одсто 
доприноса за ПИО. 
Олакшице у виду смањења основице пореза и доприноса, у висини од 70 одсто, односе се на 
новонастањена лица, односно повратнике из иностранства, који овим добијају стимулацију да 
остану у нашој земљи. 
Важна измена је и да се код привредних друштава која обављају иновациону делатност 
остварује подстицај у виду ослобођења од плаћања пореза и доприноса на зараде оснивача, 
који су запослени у таквом привредном друштву, до износа зараде до 150.000 динара. 
ПАУШАЛЦИ 
УСВОЈЕНИМ изменама Закона о порезу на доходак грађана предвиђа се и тест самосталности 
за предузетнике. Тиме би требало да се избегне пракса да послодавци, због умањења пореских 
обавеза, ангажују раднике као предузетнике, најчешће паушалце, уместо да их запосле. 
 

Милиони отишли на одштете: Тешке последице траљаве реформе правосуђа, 
за коју нико није одговарао 
 
В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ 
Огромне и штетне последице реформе правосуђа која је спроведена 2010. године: 
најмање 44 милиона евра је отишло само за незаконите отказе. Нико није 
одговарао за ове трошкове 
 

РЕФОРМА правосуђа из 2010. године коштала је грађане Србије најмање 44,48 милиона евра, а 
до дана данашњег нико за то није одговарао, иако је неколико судија тадашњег Врховног суда 
поднело кривичне пријаве за злоупотребу службеног положаја против првог састава Високог 
савета судства. Толико су државу коштале само надокнаде судијама и тужиоцима који су, у 
реформи, незаконито остали без посла. Спорна реформа спровођена је у време када је 
министарка правде била Снежана Маловић. 
 
Одлуком Уставног суда из 2012. године, на посао је враћено 836 судија и око 75 заменика јавних 
тужилаца. Сви они су тужили државу и тражили надокнађивање изгубљених зарада због 
нелегалног губитка функције, а већина је тражила и надокнаду нематеријалних трошкова 
(претрпљена душевна бол итд.) 
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Рачуница Министарства правде показује да је, уколико се узме период од 1. јануара 2010. 
године, када је реформа званично почела, па до 30. септембра 2012. године, само на име 35 
одсто изгубљене плате, са припадајућим порезима и доприносима, судијама је надокнађено 
1.629.724.000 динара. По истом основу је и за 75 тужилаца исплаћен износ од 85 милиона 
динара. 
Рачуници треба додати и износ који су судије неко време примале, а нису радиле. Реч је о 
преосталих 65 одсто од месечне апанаже, што за нереизабране судије и тужиоце износи 
3.184.487.000 динара. Ту је и просечна вредност судских трошкова и затезне камате од око 350 
милиона динара, што све заједно износи 5.249.211.000 динара или по тадашњем курсу 
44.484.839 евра. 
За овај обрачун узимане су основне зараде судија и тужилаца. Када би се рачунали и додаци за 
године радног стажа и додатна примања по другим основама, које су они потраживали у 
појединачним тужбама, исплаћени износ из државне касе премашује 44,5 милиона евра. 
 
Одређени број судија и тужилаца тужио је и за накнаду нематеријалне штете, али 
Министарство правде, како нам је речено, не поседује информације о тим износима. 
Кривичну пријаву Тужилаштву за организовани криминал, у октобру 2014. године, против 
чланова првог састава Високог савета судства, међу којима су биле и бивша министарка правде 
Снежана Маловић и некадашња председница ВСС и ВКС Ната Месаровић, поднели су као 
грађани Драгомир Милојевић, председник ВКС, Новица Пековић, тадашњи председник 
Апелационог суда у Новом Саду, као и судије ВКС Јанко Лазаревић, Зоран Таталовић, Драган 
Јоцић и Драгиша Ђорђевић. 
- Поднели смо кривичне пријаве, али их је Тужилаштво одбацило. Пошто смо уложили 
приговор, по њему је позитивно одлучено и наложено да се спроведе истрага, али, колико ја 
знам, нико није саслушан, нити је по тим пријавама икада поступљено - рекао је Милојевић за 
"Новости". 
 
Последице општих избора судија и јавних тужилаца, који су спроведени нетранспарентно и 
неуставно, осећају се и данас, сматра државни секретар у Министарству правде Радомир Илић. 
- Неадекватна мрежа судова није довела само до огромних трошкова у буџету, због плаћања 
трошкова путовања и одвојеног живота судија, већ је директно утицала и на доступност правде 
грађанима. Неуставни реизбор није само коштао државу милијарде због плаћања материјалне 
штете (неисплаћене плате), камата и трошкова поступака, већ је то био незапамћени напад на 
сталност судијске и тужилачке функције и њихов интегритет. 
 
 
ДУГОВИ ВЕШТАЦИМА И ПОРОТНИЦИМА 
МИНИСТАРСТВО правде је, по Илићевим речима, 2012. године наследило дуговања према 
адвокатима, судским вештацима, судијама поротницима, као и по другим основама (не 
рачунајући кредите) од око 5,3 милијарде динара, што је у том тренутку било скоро 43,8 
милиона евра. Само адвокатима за службене одбране, вештацима и поротницима дуговано је 
2,3 милијарде. У међувремену су дугови исплаћени, кажу у Министарству. 
ВЕСТИ ИЗ РУБРИКЕ 

Суспендоване судије су експресно добили правоснажне пресуде захваљујући својим колегама у 
судницама,а пензионисани припадници војске од 2008 године траже повећање пензије као и 
свим осталим пензионерима 11,06% и немогу да добију без обзира на пресуде Уставног суда али 
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ће ваљда судије у судницама коначно узети закон у руке и донијети правичну пресуду након 11 
година трајања судског спора. На крају "све ће то народ позлатити". 
 

 
Од 1. јануара веће пензије, али и скупља РТС претплата: Примања за 
најстарије обрачунаваће се по швајцарској формули 
Агенције  
 
У Европи скоро све земље имају формуле за ускладивање пензија, а највише њих 
користи комбинацију раста цена и раста зарада 
БЕОГРАД - Посланици Скупштине Србије усвојили су данас измене и допуне Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању којима се од 1. јануара 2020.године уводи индексација 
пензија по такозваној швајцарској формули. 
"Швајцарски модел" практично значи да ће пензије 1,7 милиона пензионера у Србији расти по 
моделу који подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. 
Министар финансија Синиша Мали рекао је раније да је то најбољи и најправеднији модел за 
најстарије суграђене. 
У Европи скоро све земље имају формуле за ускладивање пензија, а највише њих користи 
комбинацију раста цена и раста зарада. 
Изменама Закона о ПИО омогућено је да ванбрачни партнер може да наслеђује породицну 
пензију, под условом да је најамње три године провео у ванбрачној заједници или да пар 
има заједничко дете. 
Законом се уређује и статус особа које раде на територији Србије за страног послодавца који 
нема регистровано предузетниство или представниство у Србији. 
Такође су утврђене новине које се односе на полицијске службенике, који се изједначавају с 
професионалним војним лицима у случају настанка инвалидности, јер им се оставља могу да 
обављају друге послове који нису полицијски. 
 
ТВ ПРЕТПЛАТА 
 
Скупштина Србије усвојила је данас повећање претплате за јавни медијски сервис за 35 
динара.Месечна такса ће уместо досадашњих 220 динара износити 255 динара. Повећање таксе 
примењиваће се од 1. јануара 2020. године. 
 

Усвојен закон: Већа заштита за запослене преко агенција 
Танјуг  
 
Скупштина Србије усвојила је данас Закон о агенцијском запошљавању којим се 
предвиђа заштита оних који се запошљавају преко агенција и обезбеђује им се 
једнака зарада као и запосленима које непосредно запошљава послодавац 
Скупштина Србије усвојила је данас Закон о агенцијском запошљавању којим се предвиђа 
заштита оних који се запошљавају преко агенција и обезбеђује им се једнака зарада као и 
запосленима које непосредно запошљава послодавац. 
Они ће, како је у расправи у Скупштини Србије, рекао министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Зоран Ђорђевић, имати исте услове и када је у питању радно време, зарада, 
одмор и безбедност на раду. 
Према његовим речима, нови закон ће допринети смањењу рада на црно. 
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"До сада агенцијски радници нису били видљиви у систему радноправних односа те су били 
подложни свим облицима нарушавања уставних и законских права из рада и социјалног 
осигурања тако да су спадали у облик рада на црно", рекао је тада Ђорђевић. 
 
Он је објаснио да Закон о раду познаје само уговорни однос између запосленог и послодавца 
тако да не уређује рад запосленог преко Агенције за привремено запошљавање. 
Према његовим речима, јасним дефинисањем Агенције за привремено запошљавање и 
прецизирањем услова за рад уредиће се ова област и максимално заштити такозвани 
"агенцијски запосленик" 
 

 
 

Позив радницима поште да обуставе штрајк док трају преговори 
 
Сви присутни су на седници Радне групе закључили да радници овим штрајком угрожавају 
основно пословање, као и да је потребно што пре стабилизовати ситуацију 
 
Радна група Владе Србије упутила је молбу радницима Пошта Србије да привремено обуставе 
штрајк док трају преговори, истичући да је једногласно закључено да ће унутар повећања масе 
зарада од 10 одсто бити урађена расподела, тако да ће највеће повећање добити запослени на 
технолошким пословима, који истовремено имају и најмања примања. 
Такође, током марта 2020. године биће извршена расподела средстава запосленима из дела 
добити Поште Србије за 2019. годину. Радна група наглашава да је дата сагласност и за пријем 
у радни однос на неодређено време 100 запослених на технолошким пословима до краја 
године, са тенденцијом даљег повећавања броја људи у оперативи. 
Чланови Радне групе подсетили су да је ЈП Пошта Србије једно од два јавна предузећа којима 
је влада одобрила расподелу из добити за претходну годину и то линерално, односно у 
једнаком износу свим запосленима, као и да је извршена једнократна исплата солидарне 
помоћи од 20.000 динара за оне са најмањим платама. 
Сви присутни су на седници Радне групе закључили да радници овим штрајком угрожавају 
основно пословање, као и да је потребно што пре стабилизовати ситуацију. 
Представници владе у Радној групи упутили су апел свим запосленима ЈП Поште Србије да 
размишљају о будућности овог предузећа, као и молбу да укажу више поверења у насталој 
ситуацији. 
Они су закључили да је трагично то што плате нису повећаване више од 15 година, али су 
додали и да су у овој години предузете бројне мере како би се та ситуација променила, преноси 
Танјуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/
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У ЕПС-у као да су делили дедовину – регрес повећали са 36.298 на 
50.000 динара 
 
Јавно предузеће није поступило у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, наводи се у извештају 
Аутор: Ј. П. С. 
 
Извештајем о ревизији финансијског извештаја Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за 
2018. годину државни ревизор је утврдио да је прошле године повећан нето износ накнада за 
топли оброк са 200 динара на 300 динара дневно. 
Исте године регрес за коришћење годишњег одмора запослених повећан је са 36.298 на 50.000 
динара у бруто износу. 
А од 2016. године ЕПС запосленима исплаћује награду – део зараде по основу доприноса 
запослених пословном успеху, од по 210 динара у бруто износу за сваки радни дан, наводи се у 
овом извештају. 
Због још неких утврђених неправилности ревизор је представницима ЕПС-а дао 21 препоруку, 
између осталог и да имају обавезу да доставе извештај о отклањању утврђених неправилности 
и доказе о поступању по датим препорукама. 
У извештају ревизора наводи се да, иако циљ ове ревизије није био давање мишљења о 
усклађености пословања, контролом финансијског извештаја за прошлу годину утврђено је, 
између осталог, и да ЕПС није поступио у складу са Законом о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, јер је ово предузеће повећало поједине елементе зараде. 
 
 

 
 

Радници Поште одбили понуду Владе да најниже плате буду повећане 
за 20 одсто 
 
АУТОР: 
Ксенија Павков 
 
Представници Владе Србије понудили су радницима Поште на састанку који је 
одржан у недељу поподне, повећање плате од 20 одсто за запослене са најнижим 
примањима. Радници Поште су на импровизованом гласању у Главном 
поштанском центру у Земуну одбили ту понуду. Делегација радника Поште је на 
новом састанку у Влади, одржаном у недељу касно увече, пренела одлуку радника. 
Нови састанак није заказан. 
Представници радника Поште казали су за Н1 да повишица од 20 одсто за колеге са најнижим 
примањима, у пракси значи пет до шест хиљада динара више. 
Радници Поште су се у међувремену окупили испред Главног поштанског центра у Земуну, где 
су на импровизованом гласању одбили понуду Владе. 
 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist188/Ksenija-Pavkov
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СТОТИНЕ РАДНИКА ПОСТЕ ИСПРЕД ГПЦ-А,БРАВО ХРАБРИ ЉУДИ! 
 
Хоце своја права и не зеле да их понизава бахата директорка Мира Петровиц! 
Пристизе јос радника посте! 
 
 
 
Делегација радника Поште је на новом састанку у Влади Србије, пренела закључак радника. 
Зграду Владе напустили су нешто после 23 часа. Нови састанак није заказан. 
 
Уочи састанка радници су рекли да инсистирају на иницијалним предлогу - да се зараде 
радника Поште подигну на ниво републичког просека од 54.000 динара. 
 
Подсећају да су у марту прекинули штрајк након што им је потпредседник Владе Србије 
Небојша Стефановић обећао да ће испунити две трећине њихових захтева. 
 
Рок за то је истекао 30. новебра, а ниједан захтев није испуњен, због чега су радници Поште 
поново ступили у штрајк. 
У Пошти Србије запослено је око 15.000 људи, а нема званичних података колико је поштара и 
радника у штрајку. 
У среду су вршилац дужности директора Поште Србије Мира Петровић и потпредседник Владе 
Небојше Стефановића разговарали о стању у том предузећу и плановима пословања којима је 
предвидјена повишица зарада од 10 одсто у 2020. години, као и бољи материјални положај 
запослених са најнижим примањима. 
 

Закон о агенцијском запошљавању: Радници су изједначени, али нису 
исти 
 
 
АУТОР: 
Марија Комазец 
 
Скупштина Србије усвојила је Закон о агенцијском запошљавању који ће, по 
најавама из Министарства за рад, омогућити заштиту оних који се запошљавају 
преко агенција и допринети смањењу рада на црно. На први закон који уређују 
рад преко агенција, стручњаци имају замерке, али сматрају да је корак напред. 
Замерке синдиката изнете пре усвајања, нису прихваћене. 
Први Закон о агенцијском запошљавању усвојен је пре неколико дана. Док из Министарства за 
рад стижу похвале Закона, који ће, према њиховим речима заштити раднике и смањити број 
запослених на црно, уредник портала Радник.рс Милош Вучковић сматра да јесте добар корак, 
али да постоји доста замерки. 
"С обзиром на то да нисмо имали закон и да се ова област уређивала Међунараодном 
конвенцијом међународне организације рада, ово је добар корак. Али свакако биће ту још доста 
посла и доста измена тог закона", очекује он. 
Добре стране су, сматра Вучковић, то што ће радници запослени у агенцијама од сада имати 
једнака права као и радници запослени код послодавца. Имаће иста примања као и остали 
радници на тим пословима, а са агенцијом ће имати потписан уговор на неодређено. 

https://twitter.com/DragoslavicM/status/1203749298376237058
https://twitter.com/DragoslavicM/status/1203749298376237058
https://twitter.com/DragoslavicM/status/1203749298376237058
https://twitter.com/DragoslavicM/status/1203749298376237058
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
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Такође, агенције ће морати да добијају лиценце јер неће свако моћи да се бави тим послом, које 
ће на сваких пет година обнављати. Оно што закон није уважио то су примедбе синдикта. 
Синдикати су пред посланике у Скупштини изнели неколико замерки. Прва се односила на 
укупан број радника који може бити ангажован пеко агенција. Синдикати сматрају да је то 10 
одсто од укупнг броја радника код послодавца. Друга замерка односила се на банкарске 
гаранције које агенције морају имати у случају њиховог гашења. 
Уместо тога, послодавци ће моћи да ангажују 100 одсто радника преко агенције. Што би 
значило да не мора да има ниједног пријављеног радника, већ да свим тим радницима управо 
агенција буде послодавац. 
Према речима Марија Рељановића са Правног факултета Универзитета Унион, добра ствар је 
надзор рада над агенцијама. 
"У закону се негде провлачи то да ће се вршити континуирани надзор рада агенција. Тако је у 
теорији, а видећемо како ће бити у пракси. Од сада ће свако моћи да пријави незаконити рад 
агенција и да се на основу тога њима одзме лиценца. Али виећемо како ће то изгледати", каже 
Рељановић. 
Смањење рада на црно једна је од похвала овог закона, од стране ресорног министарства. 
Међутим, Вучковић не види оправданост такве тврдње. 
"Ја не видим какве везе има то са смањењем рада на црно. Сада ће послодавца радник преко 
агенције коштати више, па неко ко хоће да уштеди свакако ће ангажовати радника на црно", 
упозорава он. 
Вучковић тврди - овим законом радници су изједначени, али нису исти. Примена закона 
почиње 1. марта 2020. 
 

Брадаш: Пад незапослености испод десет одсто више забрињава него 
што охрабрује 
 
 
АУТОР: 
Бета 
  
Пад незапослености у Србији испод десет одсто треба више да забрињава креаторе 
економске политике него да охрабрује због дефицита радне снаге и одсуства 
политичке воље да се такви трендови преокрену, рекла је Сарита Брадаш из 
Фондације Центар за демократију. 
Брадаш, која је са Мариом Рељановићем из Центра за достојанствени рад урадила анализу 
нормативних оквира и праксе у истраживању "Индикатори достојанственог рада у Србији", 
рекла је да нова Национална стратегија запошљавања треба да се донесе 2020. године која би 
имала у виду потпуно нову политику инвестиција и запошљавања, што није био случај са 
старом стратегијом за период од 2011. до 2020. године. 
Пресек примене Националне стратегије запошљавања за период од 2011. до 2020. године 
урадјен је, како наводе аутори те анализе, 2017. године али не пружа значајне податке о 
реализацији стратегије јер је "написан некритички". 
"Стратегија је написана, непосредно после кризе 2008. године која се одразила на пад 
запослености и инвестиција", наводи се у анализи. 
Додаје се да привредни раст није био ни изблиза пројектованом од 5,8 одсто, па је "цифра од 
три милиона запослених до 2020. године нестварна" јер је Републички завод за статистику 
Србије објавио да је у првом кварталу 2019. године било запослено око 2,1 милион грађана. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Српски пензионери као Швајцарци: Шта доносе промене закона? 
Пише Мира Канкараш Тркља 
 
Скупштина Србије усвојила је Измене и допуне закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, према којима ће од 1. јануара наредне године бити 
примењен такозвани швајцарски модел усклађивања пензија, о чијим су 
ефектима пензионери већ исказали сумњичавост. 
„Швајцарски модел“ практично значи да ће пензије 1,7 милиона пензионера у Србији 
бити годишње усклађивање према 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. 
Министар финансија Синиша Мали сматра да је то најбољи и најправеднији модел за 
најстарије суграђане, напомињући да највећи број европских земаља користи управо формулу 
усклађивања пензија у односу на раст цена и раста зарада. 
 
Извршни секретар Синдиката пензионера Србије у Удружењу гранских синдиката 
„Независност“ Злата Зец је ипак врло сумњичава. 
Швајцарски модел без ванредног усклађивања 
Није, како каже за Спутњик, спорна „швајцарска формула“. 
„Између осталог, предложили смо и швајцарску формулу ― 50 одсто зараде, 50 
одсто трошкови живота, односно инфлација, али уз предлог да дође до ванредног 
усклађивања пензија у тренутку када просечна пензија падне испод 50 одсто 
просечне зараде. Влада, нажалост, то није предложила, предложила је само 
швајцарску формулу“, напомиње Злата Зец. 
Она је упозорила на то да је већ сада просечна пензија нижа од 50 одсто просечне зараде. 
Изразила је бојазан да би то за извесно време, за две-три године, довело до тога да би просечна 
пензија износила 30-35 одсто просечне зараде. У Хрватској је, каже, то сада случај. Просечна 
пензија износи око 37 одсто зараде, а у нашим условима би то, сматра она, била катастрофа, јер 
су пензије и сада недовољне за већину пензионера. 
„Ове измене и допуне су, што се нас тиче, више козметичке, јер само враћање 
формуле за усклађивањ није добро уколико нема додатну клаузулу о ванредном 
усклађивању. Оне ће можда довести до номиналног раста пензија, али ће реална 
вредност пензије, односно њена куповна моћ опасти, и то ће материјални положај 
пензионера довести до катастрофе, а и сада је већ да не кажем ― катастрофалан“, 
рекла је секретарка Синдиката пензионера у УГС Независност. 
Промена за ванбрачне заједнице 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању донео је новине и за ванбрачне заједнице. 
У случају смрти једног од партнера, право на пензију има онај други ако су живели заједно 
најмање три године или ако имају заједничку децу, што до сада није био случај. 
 
Усклађивање по швајцарском моделу ће за две-три године довести до тога да 
просечна пензија неће премашити 35 одсто просечне зараде 
Злата Зец је констатовала да се предлагач закона оглушио о њихов стари предлог да се 
преиспита законска одредба о пенализацији према којој људи који су почели да раде са 

https://rs.sputniknews.com/authors/mira_kankaras_trklja/
https://sptnkne.ws/ABhv
https://sptnkne.ws/9CSz
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18 година и имају 40 година стажа немају право на пуну пензију чак ни онда када наврше 65 
година живота. 
Иако је тај предлог својевремено добио подршку и министара у влади који су присуствовали 
седници Социјално-економског савета, Влада Србије га није прихватила. Објаснили су тада да 
би то радо урадили, али да ММФ то никако не подржава, навела је саговорница Спутњика. 
Указује на то да се сада разговара и о подизању границе за пензију на 69 година и скреће 
пажњу да је због сличног решења у Француској милион људи изашло на улице. 
„Хрвати су скупили 750.000 потписа за референдум да се не диже граница за пензионисање са 
65 на 67 година, па се од тога одмах одустао“, била је критична саговорница Спутњика према 
евентуалном подизању старосне границе за одлазак у пензију. 

https://sptnkne.ws/AAyG

