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ЗАХТЕВАЈУ УКИДАЊЕ СУСПЕНЗИЈА КОЛЕГА: Одржан протест
Синдиката поштанских радника
Извор:Курир.рс/Танјуг
БЕОГРАД - Протест Самосталног синдиката поштанских радника одржан је вечерас испред
Главног поштанског центра у Земуну, одакле су учесници протеста, на челу са председником тог
Синдиката Зораном Павловићем, поновили свој захтев - укидање суспензија појединим
радницима "Поште".
Секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић изјавио је на вечерашњем
скупу да је данас упућено писмо директорки ЈП "Поште Србије" Мири Петровић у којем се
захтева повлачење одлука о суспензији.
"Будите јаки, достојанствени и борите се за своја права", поручио је Михајловић суспеднованим
радницима.
Штрајкачима се обратио и представник синдиката Солидарност Поште Србије Тин Антић који је
истакао да ће тај синдикат у сарадњи са Самосталним синдикатом поштанских радника поднети
кривичне пријаве јавном тужилаштву уколико суспензије не буду повучене у року од два дана.
Стотинак учесника протеста окупило се у Бачкој улици одакле су мирном шетњом кренули ка
Главном поштанском центру.
Најављено је да се од штрајка не одустаје и да ће он почети сутра, 21. новембра од 7 сати, док је
за среду, 22. новембра, најављена протестна шетња од Таковске преко Бранковог моста до Ушћа
и назад.
Према подацима синдиката, широм Србије суспедновано је више од 50 радника, а у Пошти кажу
да је основ њихове суспензије угрожавање рада предузећа, тачније незаконита блокада рада
Поште приликом протеста.

Штрајк поштара
Аутор:Ј. Ж. С.
Самостални синдикат правду тражи на улици. У Штрајкачком одбору и суспендовани
САМОСТАЛНИ синдикат поштанских радника Србије од данас је и званично у штрајку. Кључни
захтеви синдикалаца су повлачење упозорења, суспензија и престанак застрашивања радника
отказима, као и усвајање свих захтева због којих су започели протест. Да подсетимо, због
блокаде Дистрибутивног центра у Земуну менаџмент овог предузећа је прошле недеље
привремено удаљио са посла педесетак запослених.
Надлежни одбијају да преговарају са синдикалцима уз образложење да нису овлашћени од
радника, док је прошлог петка премијерка Ана Брнабић са представницима два
репрезентативна синдиката постигла договор да одустану од најављеног штрајка.
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Самосталци су најавили да ће паралелно са штрајком, од сутра у 17 сати, кренути у протестне
шетње од Таковске преко Бранковог моста до Ушћа и назад. Штрајкачки одбор у чијем раду су
учествовали и запослени који су незаконито суспендовани одлучио је да сви запослени који су
добили упозорења или суспензије, фотокопије решења доставе Самосталном синдикату
поштанских радника или Синдикату Солидарност Поште ради предузимања правне заштите.
- Отворићемо динарски и девизни рачун за помоћ суспендованима - каже Зоран Павловић,
председник Самосталног синдиката поштанских радника. - Располагање рачуном имаће
председници синдиката и најмање четворо суспендованих запослених. Транспарентност овог
рачуна биће доступна свима, а нарочито уплатиоцима.
КРИВИЧНА ПРИЈАВА
СИНДИКАЛЦИ наглашавају да ће поднети и кривичну пријаву против в. д. директора Мире
Петровић због основане сумње да је починила више кривичних дела у вези са пословањем ЈП
"Пошта Србије" и суспензијама запослених.

Без посла 320 радника "Гоше"
Аутор:Ј. И.
Запосленима фабрике шинских возила из Смедеревске Паланке у стечају речено да нема пара за
њихово ангажовање
ОД данас 320 радника више нису запослени фабрике шинских возила "Гоша". Стечајни
управник преузео је фабрику и обавестио запослене да више не долазе на посао јер ће добити
отказе.
- Дошли смо да покупимо личне ствари, јер ће од уторка фабрика бити запечаћена, и нико више
неће моћи да уђе. Неки плачу, људи су очајни. Кад после 30 и више година останете без посла,
на улици, можете мислити како нам је - каже Милан Вујчић, синдикалац и бивши председник
штрајкачког одбора у паланачкој фабрици са традицијом од готово једног века.
Вујчић наводи да им је стечајни управник Аца Митић рекао да пара за њихово ангажовање нема,
и да ће им накнадно бити уручено 320 решења о престанку радног односа, након чега се могу
пријавити на биро рада.
- Генерални директор Радиша Савић уложиће жалбу на отварање стечајног поступка. Нама не
преостаје ништа друго него да опет протестујемо, али овог пута испред Председништва Србије каже Вујчић.
Радници се спремају да се пријаве као повериоци, али страхују да ли ће наплатити неисплаћене
плате, због чега су скоро пола године штрајковали. Они тврде да је "стари-нови" власник "Гоше"
ставио хипотеку и залогу над имовином и питање је хоће ли ико други од поверилаца моћи да
наплати потраживања.
Према највероватнијем сценарију, очекује се проглашење банкрота, ако у року од 90 дана од
отварања стечаја нико не достави план реорганизације. Теоретски остаје могућност да се
стечајни дужник може продати као правно лице.
Прво поверилачко рочиште заказано је пред Привредним судом у Пожаревцу 27. децембра.
ПОЧЕТАК КРАЈА
Бивши власник "Гоше", словачки ЖОШ Трнава, продао је у априлу фабрику кипарској фирми
"Лиснарт холдинг лимитид", за коју постоје спекулације да је испостава ове словачке компаније.
ЖОШ је потом у новембру продао потраживања својој ћерки-фирми у Зволену, а она их даље
продаје земунској фирми "Капитал консалтинг 2017" која је и покренула стечај "Гоше".
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РЗС: Раст инвестиција у основна средства од 5,2 одсто у 2016.
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Инвестиције у Србији су прошле године биле веће за 6,8 одсто него у 2015, док су
инвестиције у нова основна средства порасле за 5,2 одсто, саопштио је данас Републички завод
за статистику (РЗС).
Посматрано по регионима, највише инвестиција је остварено у Београдском региону (51,8
одсто), затим у Региону Војводине (25,2 одсто), у Региону Шумадије и Западне Србије (13,9
одсто) и у Региону Јужне и Источне Србије (9,1 одсто), према резултатима годишњег
истраживања "Инвестиције у основна средства".
Највеће учешће у оствареним инвестицијама у основна средства забележено је у сектору
прерађивачке индустрије (22,7 одсто), сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и
паром (12,3 одсто), сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила (10,3 одсто)
сектору стручне, научне, иновационе и техничке делатности (8,5 одсто), и у сектору саобраћаја и
складиштења (7,8 одсто).

Стечајни управник ушао у Гошу
Пише: Љ. Буквић

* Брнабић: Остаћемо у контакту са радницима * Мањи део дуговања радницима за
плате у првом исплатном реду
Фабрика шинских возила Гоша отишла је у стечај, а радници, који од петка више на раде, своја
потраживања која су почетком априла износила 1,8 милиона евра мораће да наплаћују из
стечајне масе.
У првом реду за наплату, како за Данас каже стечајни управник Гоше Аца Митић, биће само
минималне зараде запослених и то за период од годину дана пре отварања стечаја, као и
доприноси за пензијско осигурање за две године које су претходиле отварању стечајног
поступка.
- Разговарао сам са пословодством и радницима и није било никаквих проблема. Стечај може да
иде у два правца, у једном може да се деси да неко поднесе план реорганизације, за шта постоји
рок од 90 дана. Уколико се то не деси, иде се у другом правцу, а то је банкрот - рекао нам је
Митић после састанка у Гоши.
Стечај у Гоши је покренула фирма "АА Капитал Консалтинг 2017" и то за износ од 400.000 евра.
Прво рочиште заказано је за 27. децембар, а према речима Митића, сви повериоци Гоше имаће
рок од 90 дана да пријаве своја потраживања, од тренутка оглашавања стечаја у Службеном
гласнику. То би, истиче, могло да буде већ у току наредне недеље.
Непосредно пре састанка у Гоши, на тему стечаја у овој фабрици на догађају у Костолцу
осврнула се и премијерка Ана Брнабић. "Враћамо се на то да је то приватна фирма. Наравно да
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ћемо остати у контакту са радницима Гоше и видећемо како најбоље можемо да им изађемо у
сусрет да бисмо обезбедили сигурност тих породица на најбољи могући начин", рекла је
Брнабић.
Фабрици шинских возила Гоша, према подацима НБС, рачун је у блокади од новембра 2014. и
то за износ већи од 705 милиона динара. У тренутку када су, крајем марта, започели штрајк
ЖОС Трнава која је фабрику приватизовала 2007, дуговала је радницима по 20 зарада, односно
неких 1,8 милиона евра. У међувремену, за последњих седам месеци запослени су укупно
добили по 190.000 динара. На име пореза дуг бившег власника према држави био је четири
милиона евра.
Када крене наплата из стечајне масе, радници имају право првенства у наплати дугова, али само
за неисплаћене зараде за годину дана пре отварања стечаја. У први ред, према Закону о стечају,
спадају све неисплаћене зараде свих запослених у износу минималних зарада за последњих
годину дана пре отварања стечајног поступка са каматом од дана доспећа до дана отварања
стечајног поступка.
У први ред за намиривање дуга спада и држава, односно и то за неплаћене доприносе за
пензијско и инвалидско осигурање запослених, за последње две године пре отварања стечајног
поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса. У други
исплатни ред спадају потраживања по основу свих јавних прихода доспелих у последња три
месеца пре отварања стечајног поступка, осим доприноса за ПИО, а у трећи ред спадају
потраживања осталих стечајних поверилаца.
Сва остала потраживања, укључујући и зараде старије од године су у последњем реду за исплату.
С обзиром на то да је дуг бившег власника Гоше ЖОС Трнаве према држави четири милиона
евра, а према радницима више од милион евра, тешко је веровати да ће се продајом Гоше из
стечаја, што је по свему судећи намера, наплатити сва потраживања.

Радна места на слици и на папиру
Пише: Истиномер
Недавно је председник Србије Александар Вучић дошао на телевизију Пинк потпуно спреман,
са одштампаним фотографијама нових фабрика и фабрика у изградњи на којима су ручно били
исписани подаци о висини инвестиција и броју нових радних места.
Истиномер је проверавао колико се подаци са ових слика о броју радника поклапају са
подацима на папиру, односно званичном статистиком Централног регистра обавезног
социјалног осигурања.
“Ја сам донео овде фотографије свих фабрика које сам отворио, зато је ова кеса овако пуна,
пошто ми говоре да нема фабрика иако је незапосленост никада нижа у нашој земљи. Ово је,
погледајте, свуда вам пише број радника, колико смо уложили“, тако је Вучић започео причу о
новим фабрикама и новим радним местима.
Подсећамо, Истиномер је већ више пута писао о томе како је готово немогуће поредити
незапосленост данас и пре 20 или 30 година (а камоли кроз читаву историју), јер су се границе
земље и методологија више пута мењали, али смо утврдили да није тачно да је данас
незапосленост мања него деведесетих.
Није први пут да се Вучић хвали фабрикама које је он отворио, било формално, најчешће у
кампањи (што и није тако тешко, јер смо готово константно у кампањи), било тако што је лично
довео инвеститоре. Вучић због тога лако барата бројевима нових радних места, иако ће се
испоставити да је број запослених негде чак и већи него на фотографијама, у другим
случајевима је вишеструко мањи, а ту су и фабрике у изградњи, које су за потребе кампање већ
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отворене - барем у предизборном споту. Колико се стварне бројке разликују од ружичасте визије
коју је Вучић преставио у ударном термину можете видети у табели испод.
Како би потврдио ову тезу о пуној кеси и пуној каси, Вучић је кренуо редом да набраја и
показује. Ово је Аметек у Суботици, рекао је Вучић, а на фотографији коју је држао писало је - "1
милион евра у опрему, 8 милиона евра у објекат, 340 радних места".
Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) води евиденцију о свим
запосленима у Србији, којима послодавци уплаћују осигурање, а дужни су да то чине по свим
врстама уговора. То заправо значи да сви легално запослени радници морају бити у овој
евиденцији и да је у сваком тренутку могуће проверити колико нека фирма, било државна, било
приватна, има запослених.
Тако смо установили да је Аметек из Суботице на дан 30. октобар 2017, када је Вучић гостовао на
Пинку, имао 313 радника, а не 340 како је Вучић рекао.
Ово је Меита у Обреновцу, рекао је Вучић уз показивање фотографије на којој је писало "60
милиона евра, обавезни број запослених 1.400". Не само да је уговором за фабрику Меита
предвиђено 770 радника, а не 1.400 како то Вучић и градски званичници упорно тврде, о чему је
Истиномер више пута писао, већ је на дан Вучићевог гостовања Меита запошљавала 526
радника. Дакле, скоро 900 мање него што Вучић тврди.
“Ово је хотел Босфор у Алексинцу, погледајте како је изгледао док нисмо нашли турског
инвеститора који је у то уложио”, рекао је Вучић, а на слици је било исписано "6 милиона еура,
60 радника".
Према подацима ЦРОСО, у овом хотелу је запослено 20 радника мање, односно њих 40.
Наставио је Вучић да показује фабрике које се тек граде, међу којима је Џонсон електрик, који
ће како је рекао, до краја 2018. запошљавати 3.000 радника, показао је како би требало да
изгледа и фабрика у Нишкој бањи и која би требало да запосли 1.500. радника, показао је и
Цумтобел у Нишу, итд.
У склопу великих планова, Вучић је говорио и о фабрици Кромберг Шуберт, која се гради у
Крушевцу:
“Ово је Кромберг Шуберт, погледајте ливаду, ту ће бити 2.500 [радника], очекујемо 4.000 (прва
слика јануар 2017, друга април 2017; 25.9 милиона евра, 2.500 радних места) Ту ће бити 25.9
милиона евра инвестиције, то ће спасити буквално Крушевац, иако смо довели сад и '14.
октобар' , Чехе, па и то решавамо. Ево, погледајте Кромберг Шуберт како већ данас изгледа. Већ
данас, нисам знао да имам и другу фотографију”, рекао је Вучић.
Подсећамо, Вучић је у последњој предизборној кампањи пред председничке изборе имао
промотивни спот у коме се хвалио новом фабриком у Крушевцу која је отворена у октобру 2016.
и запошљава 2.500 људи, иако сада показује како се фабрика Кромберг Шуберт (успешно)
гради, о чему је Истиномер већ писао.
У наставку је Вучић говорио и о новим фабрикама у Новом Саду: “Ово је Делфај Нови Сад,
погледајте ово ђубре (пре отварања фабрике, прим. Истиномер), данас раде радници (на
фотографији исписано - 34.3 милиона евра, 3.000 радних места). Није било ниједне фабрике у
Новом Саду, запослили смо у Делфају и Лиру 5.000 људи.”
Према подацима ЦРОСО, Делфи Пакард запошљава 2.139, док Леар запошљава 2.374 радника у збиру 4.513, што је мање од 5.000, како Вучић тврди, и како је предвиђено уговором. Међутим,
треба напоменути и да Леар сада већ има 374 радника више него што је обавеза из уговора, док
Делфи треба да запосли око 850 радника да би испунио договорено.
На овој показној вежби било је и примера да је Вучић погрешио са подацима, али на своју
штету. Тако је, рецимо, говорећи о Астер текстилу показао фотографију на којој је писало 500
радника, иако према званичним подацима Астер запошљава 684 радника.
Слично је у случају Владичиног Хана умањио број радника: “Ово је Теклас у Владичином Хану,
од потпуно разбијеног, рекао бих и уништеног града, данас Владичин Хан постаје све боље
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место за живот, од аутопута које добија, до прелепе фабрике коју добија. (на фотографији пише 11.3 милиона евра, 400 радних места)”
Фабрика Теклас Аутомотиве у Владичином Хану запошљава 438 радника. Међутим, не треба
заборавити да је Вучић пред изборе 2016. године тврдио да је у Владичин Хан стигла фабрика
Теклас, која ће запослити 1.200 људи, иако је уговором предвиђено ангажовање 400 радника, о
чему је Истиномер већ писао.
Готово идентична ситуација је са Митросом из Сремске Митровице. Вучић је на Пинку показао
да Митос има 300 радника, иако их има 330. Међутим, подсећамо да је Вучић почетком 2015.
обећао да ће Митрос за две године имати 1.000 радника. Данас, готово три године касније до тог
циља недостаје још 670 људи.
Ово је Цофицаб у Пећинцима (на фотографији пише - 12.4 милиона евра, 111 радних места),
рекао је Вучић и у овом случају погрешио, јер Цофицаб запошљава 204 радника.
Говорећи о новим радним местима у Шапцу, Вучић је опет доста омануо, овога пута не на своју
штету.
“Ово је Јазаки Шабац за који смо дали велики новац за 1.700 радника, погледајте како данас
изгледа и већ раде ( на фотографији пише - 25.1 милиона евра, 1.700 радних места)”, рекао је
Вучић. У стварности, Јазаки запошљава 394 радника.
Иза целе приче о бројкама, међутим, крије се још једна важна ствар, а то су ефекти субвенција,
односно рачуница о томе колико се заправо и да ли се субвенције уопште исплате. Неки
уговори, попут оног о Фијату, никада нису у потпуности ни објављени, а у другим случајевима
радници углавном раде за мале плате (минималац или 20 одсто већу плату од минималне
зараде, како је најчешће предвиђено уговором), а неретко и у лошим условима, о чему сведоче
штрајкови у Фијату или Горењу.
У Србији, иначе, не постоји системско праћење доделе субвенција, нити анализе њихове
реализације. Иако је, на пример, министар Кнежевић тврдио да се сви уговори са страним
инвеститорима, који су добили средства од државе објављују, утврдлили смо да то заправо није
случај.
И премијерка Брнабић је тврдила да се стриктно прате ефекти субвенционисања, да је та
политика добро промишљена и паметна, па ће се стога и наставити. Међутим, организација
Транспарентност Србија у анализи "Субвенције инвеститорима – сврсисходна државна помоћ
или промоција" објављеној ове године указује да подаци о субвенцијама нису транспарентни и
да није усвојен подзаконски документ, чије је усвајање најављивано још 2013. године, којим би
била регулисана процедура за утврђивање сврсисходности државне помоћи.
Према писању Инсајдера, који је од Министарства привреде добио анализу Светске банке о
ефектима субвенција, две трећине нових радних места било би отворено и без субвенција.
Међутим, ова анализа је обухватила само новчана давања, али не и све друге олакшице, које су
уживали стани инвеститори, попут уступања земљишта, трошкова за улагање у инфраструктуру
на рачун државе или ослобађања од ПДВ-а и царина.
Томе треба додати и податак да неке од фабрика, које су добиле субвенције, данас бележе
губитке. Од 41 компаније са којима је држава Србија потписала уговоре о подстицајима у
периоду 2014 - 2016. године најмање 13 послује са губицима. Међу њима је и поменута
компаније ”Леар Цорпоратион” из Новог Сада са минусом у каси од 560.699.000 динара. Ту је и
компанија Хачинсон која је прошлу годину завршила са губитком од готово 600 милиона
динара, као и још неколико фабрика, управо оних фабрика којим се Вучић хвали на Пинку. Због
тога би на његове фотографије требало додати и ове бројке – Астер текстил (губитак од
129.661.000), Меита (губитак од 150.327.000) о чему је Истиномер, такође, писао.
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Премијерка поручила да држава не може много да помогне Гоши
Извор:Бета

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да држава неће моћи много да помогне радницима
фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке која је у стечају. Брнабић је рекла и да
ће уредба о забрани запошљавања у јавном сектору остати на снази и следеће године.
"Гоша је приватна фирма и ако је покренут стечај у приватној фирми, држава мало шта може да
уради како би помогла запосленима", казала је Брнабић новинарима у Костолцу.
Додала је да ће Влада ипак остати у контакту с радницима те фабрике како би нашла начине да
им помогне да не остану без средстава за егзистенцију.
Одговарајући на питање новинара да ли ће уредба о забрани запошљавања у јавном сектору
остати на снази и следеће године, Брнабић је потврдила да ће остати та забрана.
"Уредба о забрани запошљавања ће остати на снази као контролор запошљавања јер је основана
комисија која ће водити бригу о томе", истакла је Брнабић.
Она је објаснила да то не значи да је потпуно забрањено запошљавање у случајевима где је то
неопходно када људи одлазе у пензију и у сличним ситуацијама.

Протест радника Поште, с њима војни и полицијски синдикат
Извор:Бета
Запослени у Јавном предузећу "Пошта Србије" завршили су око 21.30 часова протест испред
Главног поштанског центра у Земуну, а за сутра су најавили штрајк.
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Србије Зоран Павловић казао је да је
протест протекао мирно и без инцидената, као и да ће наставити са протестима док њихови
захтеви не буду испуњени.
"Сада нам је основни захтев да се врате суспендовани запослени без последица материјалне
одговорности, а ту су и остали захтеви као што је смена директорке Мире Петровић која је узрок
свих проблема", казао је Павловић.
Додао је да су протесту присуствовали и представници Полицијског синдиката Србије, Војног
синдиката Србије, председник Удружење синдиката војних пензионера Србије Јован Тамбурић,
као и припадници неких невладиних студентских организација.
"Било је око 100 људи, морам да признам да је очекивано више, могуће због сутрашњег
празника (Аранђеловдана)", казао је Павловић.
Павловић је рекао да ће сутра бити одржан штрајк који је најављен пре 10 дана и додао да "је
део штрајкачког одбора суспендован".
Он је додао да ће у среду, 22. новембра од 17 часова радници "Поште Србије" кренути у
протестну шетњу од Таковске улице, ка Тргу Николе Пашића, па Призренском улицом до
Зеленог венца, преко Бранковог моста до Тржног центра "Ушће", као и да ће се враћати истом
путањом. Како је саопштио Самостални синдикат поштанских радника Србије, радници Пошта
Србије траже смену директорке Мире Петровић којој је в.д. мандат истекао 12. септембра, као и
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да буџетска инспекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог јавног
предузећа.
На листи њихових захтева је и повећање зарада, смена Надзорног одбора Поште Србије, као и да
се радници који раде на систематизованим радним местима с решењима о привременоповременим пословима преведу у радни статус на одређено време, обезбеди оптималан број
људи на технолошким радним местима и раскину уговори са пензионерима који раде на челним
местима у предузећу.
Захтев Самосталног синдиката поштанских радника је и да се повуку решења о суспензијама
радника Поште који су се окупљали испред главних поштанских центара у Београду и Новом
Саду ван радног времена.
Председник тог синдиката Зоран Павловић оценио је раније да је договор премијерке Ане
Брнабић и репрезентативних синдиката "Поште Србије" о одустајању од генералног штрајка
очекиван, али да синдикат неће одустати од протеста, али ни од штрајка који ће сутра почети.

Одржан протест Синдиката поштанских радника: Сутра штрајк, а у
среду шетња
Извор:Танјуг

Протест Самосталног синдиката поштанских радника одржан је вечерас испред Главног
поштанског центра у Земуну, одакле су учесници протеста, на челу са председником тог
Синдиката Зораном Павловићем, поновили свој захтев - укидање суспензија појединим
радницима "Поште".
Секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић изјавио је на вечерашњем
скупу да је данас упућено писмо директорки ЈП "Поште Србије" Мири Петровић у којем се
захтева повлачење одлука о суспензији.
"Будите јаки, достојанствени и борите се за своја права", поручио је Михајловић суспеднованим
радницима.
Штрајкачима се обратио и представник синдиката Солидарност Поште Србије Тин Антић који је
истакао да ће тај синдикат у сарадњи са Самосталним синдикатом поштанских радника поднети
кривичне пријаве јавном тужилаштву уколико суспензије не буду повучене у року од два дана.
Стотинак учесника протеста окупило се у Бачкој улици одакле су мирном шетњом кренули ка
Главном поштанском центру.
Најављено је да се од штрајка не одустаје и да ће он почети сутра, 21. новембра од 7 сати, док је
за среду, 22. новембра, најављена протестна шетња од Таковске преко Бранковог моста до Ушћа
и назад.
Према подацима синдиката, широм Србије суспедновано је више од 50 радника, а у Пошти кажу
да је основ њихове суспензије угрожавање рада предузећа, тачније незаконита блокада рада
Поште приликом протеста.
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РАДНИЦИ "ПОШТЕ" ОД СУТРА У ШТРАЈКУ Траже смену бахате
директорке и враћање на посао суспендованих колега
Аутор:Жељка Јевтић

Радници "Пошта Србије" због суспензија својих колега и бахатог понашања и неодговорног
управљања предузећем директорке Мире Петровић крећу у штрајк. Представници
Самносталног синдиката поштанских радника упозоравају и шефове радних јединица да не
прете радницима.
Штрајк радника почиње сутра у седам часова, а вечерас је окупљање учесника протеста у 19.30
часова на окретници аутобуса 18 и 83 у Земуну.
Потом се иде организовано ка Главном поштанском центру иначе, радној јединици у којој је
подељено највише суспензија по директиви директорке и потпредседнице ПУПС Мире
Петровић.
Застрашивање и претње отказима
Синдикалци напомињу да је директорка Радне јединице "Земун" Весна Ђорђевић заједно са
појединим синдикатима отишла и корак даље и врши застрашивање запослених претећи им
отказима.
Упоредо са штрајком од среде 22. новембра са почетком у 17 часова, радници ће кренути и у
протестне шетње од Таковске преко Бранковог моста до Ушћа и назад.
Осим захтева за смену директорке Мире Петровић, а за коју се сумња да је направила неколико
лоших вишемилионских уговора међу радничким захтевима је и повлачење упозорења,
суспензија и престанак застрашивања запослених отказима.
- Молимо све грађане да разумеју наше потребе за штрајком и да имају стрпљења када уђу у
филијале да завршавају своје потребе. Пошта не припада само нама који смо запослени у овом
предузећу, Пошта србије припада свим грађанима. Стање у Поштама Србије је такво да је
штрајк неминован и једини начин да надлежни обрате пажњу на предузеће са скоро 15 хиљада
запослених - каже председник самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић.
Бахатој директорки Пошта Србије Мири Петровић истекао је мандат в. д. директора 12.
септембра. Иако су њени сумњиви уговори испливали у јавност нико од надлежних није
реаговао. Конкурс за избор директора одблокиран је тек када су касниле пензије јер је
директорка дала посао транспорта вредан преко два милиона евра фирми која не испуњава
услове. тада је Влада одблокирала конкурс и обављен је један круг разговора са кандидатима.
Потом се лидер ПУПС и ментор директорке Мире Патровић, Милан Кркобабић драо на Влади:
Ко ми то отима пошту”, па је конкурс изнова блокиран.
Влада је пре неколико дана донела одлуку да се запосленима исплати 13 плата. Међутим, у
јавности је мање познато да су овом предузећу зараде испод републичког просека.
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Закон о бесплатној правној помоћи можда на пролеће
Извор:Танјуг
Србија би на пролеће могла да добије Закон о бесплатној правној помоћи о којем се већ више
година води јавна дискушија како би се утврдило ко ће бити пружаоци те врсте помоћи.
Наша држава је једина земља у Европи која нема Закон о бесплатној правној помоћи, рекао је
члан Радне групе за израду Нацрта тог закона Саша Гајин на округлом столу у Нишу поновом
усаглашавања законског текста.
Гајин је изразио наду да би Србија на пролеће могла да добије тај Закон чији је циљ
обезбедјивање бесплатне правне помоћи за више од 800.000 грађана Србије који немају
довољно средстава да себи ангажују адвокате и браниоце који би заступали њихове интересе.
Закон о бесплатној правној помоћи обезбеђује приступ правди оним нашим суграђанима који
на други начин не могу да дођу до ње, нагласио је он.
Гајин је навео да, када се ради о организацијама које пружају бесплатну правну помоћ, постоје
невладине организације, професионална удружења, синдикати који у континуитету, поред
адвоката, већ више од 15 година пружају правну помоћ и да се сада та њихова активност
регулише законом, што је највише значајно у погледу контроле квалитета.
Дарја Котуровић из Министарства правде навела је да су циљеви будућег закона да се омогући
сваком лицу делотворан и једнак приступ правди, успостављање система, успостављање
одговорности и контроле квалитета, као и Регистра пружалаца тих услуга.
Она је додала да сва истраживања говоре о веома великом броју људи који би били корисници
тог закона и да то говори о великој потреби да он буде усвојен, не би ли се тим градјанима
омогућио минимум правне помоћи.
Округли сто је организовало је Министарство правде, уз подршку Мултидонаторског
повереничког фонда за подршку сектору правосуђа (МДТФ-ЈСС) и Светске банке.

Главни економиста Фискалног савета: Укинути привремену забрану
запошљавања и наћи боље решење
Извор:Танјуг

Главни економиста Фискалног савета, Данко Брчеревић, изјавио је да Савет сматра да треба
укинути привремену забрану запошљавања у јавном сектору и заменити је неким бољим и
трајнијим решењем.
Брчеревић је то изјавио за најновији број Магазина Бизнис, а премијерка је данас потврдила
процене Фискалног савета да влада намерава да продужи важење забране запошљавања на
2018. годину.
- Продужетак забране запошљавања у 2018. ослобађа додатни фискални простор за повећање
плата веће од два одсто, будући да смањује број запослених у држави за преко 10.000 годишње људи природно одлазе у пензију, а до њихове замене долази само у изузетним случајевима приметио је Брчеревић.
Он сматра да влада ад-хок мерама постиже то да се у ограниченом фискалном простору од пет
до шест одсто поједине плате повећају и за 10 одсто - али по цену додатне неуређености система
зарада и запослености у јавном сектору.
Доста посла око уређења јавних финансија
Поводом неког новог аранжмана са ММФ-ом, предочава да је Србија раније имала лоше
искуство да се по завршетку аранжмана са Фондом нагло повећа запосленост у државном
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сектору, неодрживо повећају пензије и плате, заустављају реформе јавних предузећа и одустаје
од приватизације државних предузећа.
- А уз те ризике, остало је још доста посла на уређењу јавних финансија за шта би кредибилитет
и стручна помоћ ММФ-а били од велике помоћи. Због свега тога, нови аранжман са ММФ-ом
био би користан и на њега треба гледати благонаклоно. Уз нови аранжман са ММФ-ом, веома би
било важно да се јавна потрошња ограничи усвајањем нових и унапређених фискалних правила
- закључио је Брчеревић.
Он такође наводи да је реформа државне управе вероватно била најслабија тачка претходног
аранжмана са Међународним монетарним фондом, да је потребно убрзати те реформе и
променити приоритете.
Србија је крајем 2014. обећала, подсетио је Брчеревић за Магазин Бизнис, да ће око 400
милиона, од тада потребних две милијарде евра уштеда, обезбедити тако што ће реформом
јавне управе смањити број запослених у држави за око 75.000 до краја 2017, што се, каже, није
догодило.
Не постоје толики вишкови
Подсећа да је Фискални савет још 2014. оцењивао да тако велико планирано смањење није
изводљиво, а ни оправдано, будући да не постоје толики вишкови запослених у јавном сектору,
што су накнадно показале и анализе надлежних министарстава.
Пореска управа успела је, мимо првобитних прогноза, снажно да побољша наплату јавних
прихода од 2015. чиме је више него надокнађен мањак уштеда по основу смањења броја
запослених, додаје он.
Што се тиче даље реформе државне управе, Брчеревић сматра да би је неспорно требало
убрзати, али и да је потребно променити приоритете.
- Циљ реформисања здравства, просвете и других кључних делова јавног сектора не треба да
буде смањење броја запослених, већ побољшање квалитета њихових услуга, наводи саговорник
Магазина Бизнис.

ПОТВРЂЕНО ПИСАЊЕ "БЛИЦА" Премијерка: Забрана запошљавања
остаје и следеће године
Извор:Танјуг
Председница Владе Србије Ана Брнабић каже да ће остати на снази забрана запошљавања у
јавном сектору и наредне године, али само као контролни механизам.
- Мислим да ће остати забрана запошљавања у јавном сектору на снази и наредне године, али
само као контролни механизам, да не би дошло до повећања запослених у јавној управи - рекла
је Брнабић новинарима у Костолцу.
Пвим су потврђена сазнања "Блица" да забрана запошљавања остаје да важи што смо објавили
јуче. Брнабић је појаснила да и данас има запошљавања у јавној управи када неко оде у пензију
или постоји потреба за више запослених у неким секторима.
- Апсолутно је дозвољено запошљавање, само се то запошљавање контролише од посебне
комисије Владе Србије - појаснила је она.

13

НОВИ ОШТРИЈИ УСЛОВИ Ево са колико година ће жене моћи да иду у
пензију 2018. и још једна вест која им се НЕЋЕ ДОПАСТИ
Аутор:Данијела Нишавић

Од 1. јануара 2018. пооштравају се услови за одлазак жена у пензију, али и за одлазак у
превремену старосну пензију оба пола. У пензију жене ће моћи то да учине са 62 године и 15
година стажа, шест месеци више него што је сада. За мушкарце остаје непромењено - 65 година
и 15 година стажа.
Услов за одлазак у превемену старосну пензију за припаднице женског пола подиже се на 56
година и четри месеца живота и 38 година стажа осигурања, док за припаднике мушког пола у
2018. ће бити потребно 57 година и 40 година стажа.
- У случају превремене старосне пензије, она се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре
навршених година живота прописаних за стицање правна на старосну пензију - кажу за "Блиц" у
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.
У 2032. години изједначавају се услови за жене и мушкарце
Године живота као услов за осигуранике жене ће се увећавати до 2032. године када ће
критеријуми за жене и мушкарце бити изједначени - 65 година живота и најмање 15 година
стажа осигурања.
Услови за превремену старосну пензију, како истичу у Фонду ПИО се подижу до 2024. године,
када ће такође бити изједначени за жене и мушкарце - 60 година живота и 40 година стажа
осигурања.

Одржан протест СПР
Извор:Танјуг
Протест Самосталног синдиката поштанских радника одржан је вечерас испред Главног
поштанског центра у Земуну, одакле су учесници протеста, на челу са председником тог
Синдиката Зораном Павловићем, поновили свој захтев – укидање суспензија појединим
радницима „Поште“.
Секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић изјавио је на вечерашњем
скупу да је данас упућено писмо директорки ЈП „Поште Србије“ Мири Петровић у којем се
захтева повлачење одлука о суспензији.
„Будите јаки, достојанствени и борите се за своја права“, поручио је Михајловић суспеднованим
радницима.
Штрајкачима се обратио и представник синдиката Солидарност Поште Србије Тин Антић који је
истакао да ће тај синдикат у сарадњи са Самосталним синдикатом поштанских радника поднети
кривичне пријаве јавном тужилаштву уколико суспензије не буду повучене у року од два дана.
Стотинак учесника протеста окупило се у Бачкој улици одакле су мирном шетњом кренули ка
Главном поштанском центру.
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Најављено је да се од штрајка не одустаје и да ће он почети сутра, 21. новембра од 7 сати, док је
за среду, 22. новембра, најављена протестна шетња од Таковске преко Бранковог моста до Ушћа
и назад.
Према подацима синдиката, широм Србије суспедновано је више од 50 радника, а у Пошти кажу
да је основ њихове суспензије угрожавање рада предузећа, тачније незаконита блокада рада
Поште приликом протеста.

Бурно у "Пошти": Штрајк у уторак, део одбора суспендован
Извор: Бета
Запослени у Јавном предузећу "Пошта Србије" завршили су у понедељак увече протест испред
Главног поштанског центра у Земуну, а за уторак су најавили штрајк.
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Србије Зоран Павловић казао је
агенцији Бета да је протест протекао мирно и без инцидената, као и да ће наставити са
протестима док њихови захтеви не буду испуњени.
"Сада нам је основни захтев да се врате суспендовани запослени без последица материјалне
одговорности, а ту су и остали захтеви као што је смена директорке Мире Петровић која је узрок
свих проблема", казао је Павловић.
Додао је да су протесту присуствовали и представници Полицијског синдиката Србије, Војног
синдиката Србије, председник Удружење синдиката војних пензионера Србије Јован Тамбурић,
као и припадници неких невладиних студентских организација.
"Било је око 100 људи, морам да признам да је очекивано више, могуће због сутрашњег
празника (Аранђеловдана)", казао је Павловић.
Павловић је рекао да ће сутра бити одржан штрајк који је најављен пре 10 дана и додао да "је
део штрајкачког одбора суспендован".
Он је додао да ће у среду, 22. новембра од 17.00 часова радници "Поште Србије" кренути у
протестну шетњу од Таковске улице, ка Тргу Николе Пашића, па Призренском улицом до
Зеленог венца, преко Бранковог моста до Тржног центра "Ушће", као и да ће се враћати истом
путањом.
Како је саопштио Самостални синдикат поштанских радника Србије, радници Пошта Србије
траже смену директорке Мире Петровић којој је в.д. мандат истекао 12. септембра, као и да
буџетска инспекција и Државна ревизорска институција провере пословање тог јавног
предузећа.
На листи њихових захтева је и повећање зарада, смена Надзорног одбора Поште Србије, као и да
се радници који раде на систематизованим радним местима с решењима о привременоповременим пословима преведу у радни статус на одређено време, обезбеди оптималан број
људи на технолошким радним местима и раскину уговори са пензионерима који раде на челним
местима у предузећу.
Захтев Самосталног синдиката поштанских радника је и да се повуку решења о суспензијама
радника Поште који су се окупљали испред главних поштанских центара у Београду и Новом
Саду ван радног времена.
Председник тог синдиката Зоран Павловић оценио је раније да је договор премијерке Ане
Брнабић и репрезентативних синдиката "Поште Србије" о одустајању од генералног штрајка
очекиван, али да синдикат неће одустати од протеста, али и штрајка који ће сутра почети.
15

16

