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Синдикат: Више десетина радника Поште суспендовано
Извор: Бета
Београд -- Самостални синдикат поштанских радника саопштио је да је "више десетина" радника
суспендовано јер су мирно протестовали испред дистрибутивних поштанских центара
Тај синдикат је оценио да одлуку руководства јавног предузећа Поште Србије "представља једно од
најгрубљих кршења људских и радничких права".
Оцењује се, у саопштењу, и да је реч о покушају застрашивања запослених како би одустали од борбе
за своја радничка и људска права.
Синдикат је због тога упутио захтев премијерки Ани Брнабић да хитно смени директорку Поште
Србије Миру Петровић, а за среду најавио конференцију за новинаре.
"Правна Служба предузеће све неопходне мере ради заштите запослених. Одржаћемо велики протест
20. новембра са почетком у 19.30 испред Главног поштанског центра у Земуну, дан пре почетка
најављеног штрајка", наводи се у саопштењу.
Додаје се и да уручивање решења о суспензији запосленима "који су на јавној површини мирним
путем исказивали своје незадовољство материјалним положајем, начином вођења "Пошта Србије" и
опхођењем према запосленима", руководство превршило сваку меру.

Јумко - успешан повратак посрнулог гиганта

Пише: Горан Цветковић, економиста из Врања, аутор пројекта ТВ репортаже "Лепоте Србије"
* Кроз наменску производњу, пре свега војних униформи не само за наше одбрамбене
снаге, већ и других држава, као и израду заштитне радне одеће, уз сигуран пласман,
трасира се нови правац развоја Јумка
За врањску фабрику Јумко (основана је 60-их година прошлога века као Памучни комбинат Врање)
процес приватизације започет деведесетих година, није донео ништа добро. Напротив, пословање
компаније кренуло је силазном путањом.
Незадовољство радника, због неповезаног радног стажа и неисплаћених зарада, кулминирало је
2014, блокадом аутопута и обуставом производње. У међувремену је формиран Савет за опоравак
Јумка и у 2015. компанија улази у стабилну фазу пословања - запосленима је повезан радни стаж, а
уговорени су и послови за целу 2017. Део простора управне зграде издаје се у закуп Управи царина и
шпедитерским фирмама. Колики је значај једне овакве компаније за сиромашни регион попут
Пчињског, о томе најбоље сведоче подаци Регионалне привредне коморе Лесковац према којима је у
овом округу незапослено око 24.000 људи, док је просечна зарада за 24 одсто нижа од републичког
просека. Имајући све то у виду мислим да стечај није најбоље решење за гиганте какав је, несумњиво,
некада био Јумко, већ би пре коначне одлуке о покретању стечајног поступка, или до проналаска
стратешког партнера, требало посегнути за прелазним решењима. Притом треба имати на уму и
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чињеницу да би потенцијални стратешки партнери могли бити заинтересовани само за делове
система. Такав је случај био и са Јумком, за чију је куповину, односно једног дела компаније, био
заинтересован инвеститор из Турске. Занимљиво је указати и на то да преговарачка позиција,
базирана на великом капиталу, омогућава страним инвеститорима да понекад делују уцењивачки у
преговорима за куповину пре свега "посрнулих" компанија, па се због тога и одустаје од договора.
Да државни интервенционизам не мора увек да има негативну конотацију то се може видети на
примеру тзв. еластичног стечаја, односно приватизације из стечаја уз претходну реорганизацију
фирме. Јумко се, иначе, налази на списку 11 стратешких предузећа за приватизацију по посебном
програму, што не чуди имајући у виду да само велики привредни системи могу да буду замајац
развоја неког региона. Концепт очувања посусталих компанија које располажу производним
потенцијалом, уз истовремено довођење страних инвеститора, предуслов је за развој сиромашних
региона. У том контексту треба посматрати и напоре локалне самоуправе у Врању, као и
Министарства привреде, да се очува Јумко као својеврсни бренд града и југа Србије. Кроз наменску
производњу, пре свега војних униформи не само за наше одбрамбене снаге, већ и других држава, као
и израду заштитне радне одеће, уз сигуран пласман, трасира се нови правац развоја ове фирме.
Јумко представља пример добре праксе, која подразумева опстанак некада успешних компанија,
затим бригу за запослене, али и локалну заједницу и регион, и све то кроз државни
интервенционизам у транзиционој Србији. Отварањем новог погона (тзв. Балистика) за производњу
заштитне балистичке опреме у Јумку су поново створени услови за запошљавање нових кадрова.
Посрнули балкански гигант поново је на добром путу. Од недавно застава Србије вијори се на
управној згради Јумка. Чини се да за ову компанију, која је преживела "транзициону олују", наступа
период сигурнијег пословања.

Да ли је грађевинска индустрија способна да изнесе Владин план
Пише: М. Обрадовић
* Највећи раст прихода у буџету од чак 45 милијарди динара следеће године имаће
Министарство грађевине и саобраћаја. Питање је да ли су држава и грађевинска
индустрија способни да потроше толико средстава
Највећи добитник буџета за 2018. годину биће Министарство грађевине коме ће бити повећано
издвајање из буџета са прошлогодишњих 33 на чак 78 милијарди динара.
Судећи према лимитима које је Министарство финансија поставило за израду финансијских планова
појединих министарстава, Влада Србије ће издвојити много већи новац за капиталне инвестиције,
покушавајући да надокнади подбачај у реализацији инвестиција у овој години. Како је недавно
изјавио министар финансија Душан Вујовић у наредној години ће бити планирано укупно чак 184
милијарди динара за инвестиције, што је 24 милијарде више од плана за 2017. и 44 милијарде више
него што је реализовано у овој години.
За првих девет месеци капиталне инвестиције на нивоу државе подбациле су за скоро 15 одсто у
односу на прошлу годину. Из републичког буџета је за првих девет месеци потрошено 49 милијарди
динара, Путеви Србије су потрошили осам милијарди, а локални ниво власти, општине и градови
потрошили су свега 19 милијарди динара за капиталне инвестиције.
С обзиром да су инвестиције услов за високе стопе привредног раста поставља се питање да ли
неспособност да се реализују планови постаје ограничавајући фактор за српску економију. Мишљења
стручњака су подељена. Неки мисле да је разлог слаба грађевинска индустрија, док други сматрају да
је проблем у лошем управљању министарствима и јавним предузећима.
Укупан удео инвестиција у односу на БДП износи око 18 одсто, док економисти процењују да нам је
потребно бар 25 одсто за бржи економски развој.
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За Милојка Арсића, професора на Економском факултету у Београду, питање о већ дугогодишњем
подбацивању у реализацији капиталних инвестиција у односу на планирано је у ствари питање
начина функционисања државе и јавних предузећа који су главни носиоци тих инвестиција.
"Да би се инвестиције ефикасније реализовале потребно је променити начин управљања. Морају се
спровести и организационе и персоналне промене. Ми споља не видимо да ли је нешто промењено,
али колико видимо директори јавних предузећа су исти. Чини се да је цео систем управљања
пројектима лош", напомиње Арсић и подсећа да је обећавано да ће Коридор 11 до Чачка бити готов до
краја године, као и Коридор 10.
Он истиче да је и могуће и потребно повећати инвестиције, али остаје питање колико је држава
способна да то организује.
Грађевинска индустрија такође кубури са резултатима, па је тако у првој половини године бруто
додата вредност грађевинарства смањена за три одсто, да би се тек у трећем кварталу донекле
опоравила и достигла прошлогодишњи ниво. Ово отвара питање да ли је можда грађевинска
оператива кочничар. Недавна афера, односно тужба против надзора и извођача радова на деоници
Коридора 11 где су се отвориле рупе на аутопуту који није ни отворен за саобраћај, указује да
грађевинске компаније можда нису сасвим дорасле задатку.
Махмуд Бушатлија, консултант за инвестиције, истиче да смо ми своје грађевинске компаније
уништили кроз приватизацију.
"Још 2002. године се видело да не иде на добро. Фирми које су запошљавале шест или седам хиљада
људи данас једноставно нема. На деоницама Коридора 10 имате по пет извођача, уместо да имате
једног главног извођача радова који после ангажује подизвођаче. Такође намећу нам се и неки
страни извођачи који пропадају, као што је била Алпина", оцењује Бушатлија, додајући да
грађевинска фирма без неколико хиљада запослених нема логистику да реализује тако велике
инфраструктурне пројекте.
"Он истиче и да би пројекте требало да планирају и изводе професионалци, а не политичари. Добар
показатељ је и Коридор 10 са којим се и даље, како каже Бушатлија, мрцваримо, а ко зна до када
ћемо, док су рецимо Хрвати за пет година завршили своје ауто-путеве и то у већој дужини него што су
код нас".
Буџетски добитници и губитници
У буџету за 2018. годину велико смањење расположивих средстава имаће Министарство финансија с
обзиром да је лимит постављен на 417 милијарди динара док је у овогодишњем буџету располагало
са 1.213 милијарди динара. Према мишљењу Арсића, с обзиром да нема детаљнијих података, могуће
да се добар део односи на смањене потребе за финансирањем буџета које номинално иде преко
Министарства финансија, односно Управе за јавни дуг. На пример, ове године је буџетом предвиђено
да ова управа располаже са 941 милијардом динара. Такође, предвиђено је и да трошкови камата
буду мањи за око 15 милијарди динара него што је у буџету планирано за ову годину и да износе 118
милијарди динара, а мање ће бити издвојено и за ПИО, вероватно очекујући већу наплату доприноса.
За привреду се очекују субвенције од 14,5 милијарди динара, док је у овогодишњем буџету планирано
12,3 милијарде динара. Ово се не односи на Железнице, Ресавицу, ЈП Путеви и ЈП Коридори Србије.
Такође, више новца него ове године могли би да добију МУП за седам милијарди и Министарство
одбране за осам милијарди динара. С друге стране, губитник у буџету могло би бити Министарство
просвете коме је у овогодишњем буџету додељено 175 милијарди динара, а за наредну годину
постављен лимит на 155 милијарди динара.
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Социјалне карте биће уведене и у Србији
Аутор:Д. Млађеновић

Изгледа да ће после више година најављивања у Србији ускоро бити урађене социјалне карте, на
основу којих ће до најсиромашнијих грађана стизати помоћ државе.
Наиме, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић истакао је да би
увођење социјалних карата био велики и квалитативни искорак напред и да би то допринело
праведнијој расподели помоћи и спречавању било каквог вида злоупотреба. По његовим речима,
направљен је план за израду социјалних карата, а у тај пројекат ће, заједно с министарством бити
укључена и владина кацеларија.
- То ће бити велики и квалитативни искорак напред јер ће обезбедити да грађани и грађанке добију
праведнију расподелу онога што држава њима жели да да и што сада може да им да - рекао је
Ђорђевић. - Највећа предност израде социјалних карата је то што ће убудуће грађани по
аутоматизму добијати социјалну помоћ. Држава жели да буде друштвено одговорна, да препозна оне
којима је помоћ потреба и да они и добију социјалну помоћ, без потребе за администрацијом и
чекањем у редовима.
Да подсетимо, о неопходности увођења социјалних карта говори се већ неколико година. Ипак, треба
рећи и да је то обиман и скуп посао за који треба пуно времена. Како би помоћ државе стигла на
праву адресу потребно је направити неколико корака, а један од важнијих је обједињавање података
о грађанима у централни регистар, како би се имао увид у имовину и приходе грађана, а то би била и
полазна тачка да се утврди коме је социјална помоћ заиста потребна. На тај начни би се, између
осталог, допринело праведнијој расподели новца намењеног за најсиромашније грађане и,
истовремено, избегла могућност да се у реду за социјалну помоћ нађу и они којима ни по чему не
припада. А то се догађало. Управо о томе је недавно министар Ђорђевић рекао да ће најављена
дигитализација помоћи да се заокружи систем социјалних карата, да је за то обезбеђен новац у
буyету, а да постоји и подршка из иностранства, односно средства из претприступних фондова. Он је
тада најавио да ће од 1. јануара наредне године министарство радити заједнички са Владом, која
прави аналитичку базу у сврху израде социјалних карата, а која ће омогућити да на једном месту буду
сви потребни подаци, који ће се у реалном времену мењати. По његовим речима, први резултати
очекују се већ у првој половини следеће године, а неке укрштене анализе крајем године, па би
требало очекивати да од 2019. године систем социјалних карата почне да функционише.
Министар је истакао да постоји јасна воља да се то уради и да је на овом послу ангажован тим
стручњака, која гледа које би податке требало да садржи та аналитичка база, а паралелно се покрећу
преговори с осталим државим органима о томе како ће у будућности постојати даља размена
података.
Део енергената троши се бесплатно
Већ неколико година држава најсиромашнијим грађанима Србије омогућава да део енергената
троши без плаћања јер је на снази Уредба о енергетски заштићеном купцу. Захваљујући овој уредби,
најсиромашнији грађани имају право да без плаћања потроше одговрајући број киловата елеткричне
енергије и та привилегија се може користити целе године, као и природног гаса, а та повластица
одобрава се током грејне сезоне.
Према последње доступним подацима Републички завод за статистику (РЗС) стопа сиромаштва у
Србији 25,5 одсто, односно да је четвртина грађана у ризику да постане сиромашна.
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Према подацима РЗС, стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености у 2016. години
износила је 38,7 одсто.
Ризицима од сиромаштва најизложенији су млади од 18 до 24 године (32,7 одсто), затим млађи од 18
година (30,2 одсто), док најнижу стопу ризика од сиромашва има популација старија од 65 година
(19,1 одсто).
Највећу стопу ризика од сиромаштва имају особе које живе у домаћинствима која чине двоје
одраслих с троје или више издржаване деце (49,8 одсто) и особе млађе од 65 година које чине
једночлана домаћинства (40,1 одсто).
Анкета о приходима и условима живота спроведена је четврти пут на територији Србије од маја до
јула 2016. године. У анкети директним интервјуима учествовало је 5.554 домаћинства, односно 15.057
особа старијих од 16 година.

Медији: Суспендовано 47 радника Поште
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: Председник Синдиката запослених у ЈП Пошти Србије у Новом Саду Љубиша Симић,
изјавио је за Инсајдер да је 47 радника у Пошти суспендовано због тога што су приликом протеста
блокирали дистрибутивне поштанске центре у Новом Саду и Београду.
Суспендовано је седам радника у Новом Саду, међу којима сам и ја, а 40 у Београду. Добили смо
информације да ће сутра бити још толико, каже Симић за Инсајдер.
Ова информација је Инсајдеру потврђена и у Самосталном синдикату поштанских радника Србије.
В.д. директорка Мира Петровић у изјави за Инсајдер није желела да потврди да ли су радници
суспендовани, али је рекла да ће “у сваком случају сви који су незаконито блокирали рад Поште бити
санкционисани”.
Запослени у Пошти протестују већ више од две недеље испред дистрибутивних поштанских центара
тражећи побољшање материјалног положаја, односно повећање зарада и исплате зараде из добити.
Такође траже забрану запошљавања новозапослених на систематизована радна места са решењима о
привремено-повременим пословима.
Запослени траже и разрешење в.д директорке Поште Србије Мире Петровић и што хитнији избор
директора на основу већ спроведеног конкурса, затим разрешење председника и чланова Надзорног
одбора и утврђивање одговорност представника пословодства због притисака и претњи запосленима
и синдикалним активистима.
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Синдикати пензионера: Сениор картице предизборно понижавање
Извор:Бета

Удружења Синдиката пензионера Србије и Синдиката пензионера Београда оценила су да је акција
београдских власти за увођење "сениор картице" којом пензионери остварују одређене попусте при
неким плаћањима, "предизборно понижавање најстарије популације".
"Београдска власт потцењује способности пензионера да разлуче како је ова маркетиншка акција
срачуната на кратко памћење бирача, а не стварна жеља да се живот најстаријих грађана учини
подношљивијим", пише у саопштењу пензионерских удружења.
Додаје се да је увођење сениор картица "наставак неуставне идеје да је уочи београдских избора
потребно повећати примања пензионерима из Београда јер су у главном граду трошкови живота
највиши".
"Сениор картица неће успети да утиша бес и љутњу пензионера због смањених примања која нису
враћена на претходни ниво. И не само љутњу оних чије су пензије изнад 25.000 динара, него
апсолутно свих пензионера, јер су свима укинута усклађивања пензија с трошковима живота", наводе
синдикати пензионера.
Оцењено је да би корисније за пензионере било га градска власт, уместо што троши новац на израду
"сениор картица", повећа број геронто-домаћица.
"Најспорније је то што се није сачекало да Министарство рада и социјалне политике заврши израду
социјалних карти где би се видело које категорије пензионера, али и свих осталих грађана, заиста
имају потребе за посебним приступом тржишту. То би могао да буде основ за државне картице које
омогућавају попуст, али би и тада било могуће направити градацију, јер нису ни сви грађани
подједнако сиромашни ни подједнако угрожени", указала су удружења синдиката пензионера Србије
и Београда.

Бахата директорка "Поште" по сваку цену хоће да сачува фотељу, а сада је
повукла нови СКАНДАЛОЗАН ПОТЕЗ
Аутор:Данијела Луковић

Конкурс за избор новог директора „Поште Србије”, расписан јер је актуелној челници Мири
Петровић пре месец дана истекло в. д. стање, намерно је стопиран, како би ова функционерка ПУПСа остала на тој позицији, тврде извори „Блица“.
У прилог овој тврдњи иде и чињеница да усмени део конкурса никако да буде одржан, иако је
најављен за крај октобра.
Петровићева је, наиме, челну позицију у “Пошти” наследила од лидера ПУПС-а Милана Кркобабића
и за кратко време довела овај гигант до руба пропасти. Прописи онемогућавају да јој в. д. стање буде
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продужено, али она се грчевито држи ове функције, те опструира спровођење конкурса јер би то
значило крај њене владавине.
Петровићева се, како је „Блиц“ већ писао, пријавила на конкурс за новог директора, али се није
појавила на тестирању, свесна да нема одговарајућу стручну спрему.
- Конкурс за избор директора неоправдано је стопиран, пошто је остало још само да се интервјуишу
неки од више од 20 пријављених кандидата. Свима је јасно да је то посао који може да буде готов за
два сата, али никако да се одради. На тестирању 23. октобра представник Владе рекао је да ће усмени
део бити седам дана после. Сада је средина новембра, а позива за разговор нема. То је зато јер
Петровићева и Кркобабић уз помоћ неких људи из Владе раде у интересу уништења “Поште”, а
против интереса државе. Људи који су упућени у ова дешавања имају разлога да сумњају и да је
Драган Гргуровић, брат Петровићеве, умешао прсте у ово одуговлачење - каже наш извор.
Министар без портфеља и лидер Партије уједињених пензионера Милан Кркобабић жестоко је
бранио своју штићеницу и директорку "Поште" Миру Петровић на Влади одржаној пре два дана,
сазнаје "Блиц".
Некада секретарица, а сада струковни економиста и директорка под чијом руком огроман систем
“Поште” пропада, према тврдњама нашег извора убеђена је да њеном пословању нема ко шта да
замери, те криви и поједине из државног врха да кују заверу како би је сменили.
- У интерним разговорима Петровићева се жали да неке странке на власти, министри, па и
премијерка Ана Брнабић, раде против ње. Сматра да је држава дужна да јој помогне те је, откако је
почео штрајк радника, многе неразумне захтеве износила пред поједине министре како би цео
државни систем стао у њену заштиту. Тешко јој је било објаснити да би поједине потезе било
немогуће спровести, све је доживљавала као атак на њу - каже саговорник „Блица“. Подсетимо,
конкурс за директора “Поште“ расписан је још почетком ове године, а настављен је, пре него што је
поново успорен, пре месец дана, после серије писања „Блица“ о штетном пословању бахате
директорке.
На конкурс се пријавило 26 кандидата, а Петровићевој је на пут до обнављања функције стало и то
што нема завршен факултет, обавезну стручну спрему за руководећу позицију у јавним предузећима
попут “Поште”. Грађани Србије би због тога требало да одахну имајући у виду какве је све
скандалозне потезе повукла. Како је „Блиц“ већ писао, рецимо, она је на своју руку потписала уговор
од шест милиона евра о ауторским правима са „Јунајтед медија групом”, а који је донео губитак од 68
милиона динара.
Полиција испред поштанског центра
Испред Главног поштанског центра Београд у Земуну од јуче ујутру распоређени су припадници
МУП-а Србије. Браниоци реда и мира постављени су и на прилазним капијама ка магацинима, а
испред и око зграде паркирано је неколико полицијских марица и аутомобила. Према писања
медија, полицајци су распоређени како би обезбедили несметан пријем и одлазак појединих
пошиљака, посебно оних које се воде као хитне, као што су судски позиви. Управа царине раније је
саопштила да је 8. новембра обустављена испорука пошиљака, а радници „Поште“ су пре два дана
телима бранили доставним камионима да напусте дистрибутивни центар.
Скандалозни потези
- Потписала је на своју руку уговор од шест милиона евра о ауторским правима са „Јунајтед медија
групом”
- Посао транспорта и обезбеђење новца доделила фирми “Инекс плус”, због чега је каснила испорука
пензија
- “Поште” често на мети пљачкаша јер нема одговарајући систем заштите
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Суспендовано 47 радника Поште
Извор:Танјуг
Председник Синдиката запослених у ЈП Пошти Србије у Новом Саду Љубиша Симић, изјавио је за
Инсајдер да је 47 радника у Пошти суспендовано због тога што су приликом протеста блокирали
дистрибутивне поштанске центре у Новом Саду и Београду.
"Суспендовано је седам радника у Новом Саду, међу којима сам и ја, а 40 у Београду. Добили смо
информације да ће сутра бити још толико“ , каже Симић за Инсајдер.
Ова информација је Инсајдеру потврђена и у Самосталном синдикату поштанских радника Србије.
В.д. директорка Мира Петровић у изјави за Инсајдер није желела да потврди да ли су радници
суспендовани, али је рекла да ће "у сваком случају сви који су незаконито блокирали рад Поште бити
санкционисани“ .
Запослени у Пости протестују већ више од две недеље испред дистрибутивних поштанских центара
тражећи побољшање материјалног положаја, односно повећање зарада и исплате зараде из добити.
Конкурс за избор новог директора „Поште Србије”, расписан јер је актуелној челници Мири
Петровић пре месец дана истекло в. д. стање, намерно је стопиран, како би ова функционерка ПУПСа остала на тој позицији, тврде извори „Блица“.
Такође траже забрану запошљавања новозапослених на систематизована радна места са решењима о
привремено-повременим пословима.
Запослени траже и разрешење в.д директорке Поште Србије Мире Петровић и што хитнији избор
директора на основу већ спроведеног конкурса, затим разрешење председника и чланова Надзорног
одбора и утврђивање одговорност представника пословодства због притисака и претњи запосленима
и синдикалним активистима.

Синдикати: 'Сениор картице' су предизборно понижавање пензионера
Извор:Бета
Удружења Синдиката пензионера Србије и Синдиката пензионера Београда оценила су данас да је
акција београдских власти за увођење "сениор картице" којом пензионери остварују одређене
попусте при неким плаћањима, "предизборно понижавање најстарије популације".
"Београдска власт потцењује способности пензионера да разлуче како је ова маркетиншка акција
срачуната на кратко памћење бирача, а не стварна жеља да се живот најстаријих градјана учини
подношљивијим", пише у саопштењу пензионерских удружења.
Додаје се да је увођење сениор картица наставак неуставне идеје да је уочи београдских избора
потребно повећати примања пензионерима из Београда јер су у главном граду трошкови живота
највиши.
"Сениор картица неће успети да утиша бес и љутњу пензионера због смањених примања која нису
враћена на претходни ниво. И не само љутњу оних чије су пензије изнад 25.000 динара, него
апсолутно свих пензионера, јер су свима укинута ускладјивања пензија с трошковима живота",
наводе синдикати пензионера.
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Оцењено је да би корисније за пензионере било га градска власт, уместо што троши новац на израду
"сениор картица", повећа број геронто-домаћица.
"Најспорније је то што се није сачекало да Министарство рада и социјалне политике заврши израду
социјалних карти где би се видело које категорије пензионера, али и свих осталих грађана, заиста
имају потребе за посебним приступом тржишту. То би могао да буде основ за државне картице које
омогућавају попуст, али би и тада било могуће направити градацију, јер нису ни сви грађани
подједнако сиромашни ни подједнако угрожени", указала су удружења синдиката пензионера Србије
и Београда.
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