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Орбовић: Радно законодавство подређено страним компанијама
Извор:РТВ

Чињеница да се наши синдикати данас боре за иста она права која су 1886. тражили радници у
Чикагу, није само пораз синдиката, већ пораз друштва и то не само у Србији, изјавио је
председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић.
Наше радно законодавство се кроји према интересу страних компанија, с образложењем да оне
отварају радна места. Уз то стране компаније уцењују и кажу: "Ако вам се не свиђа ми ћемо
отићи, а људи ће вам остати без посла". Није спорно да нам је отварање радних места потребно,
али не смемо дозволити да се домаће радно законодавство не поштује, изјавио је Љубисав
Орбовић у емисији "Прави угао" РТВ-а.
Коментаришући чињеницу да 300.000 радника у Србији не прима редовно плату, Орбовић је
навео да Европа то не разуме.
"Ми смо предложили да се изврши измена закона и да послодавац који раднику не исплати три
плате кривично одговара. Кашњење три месечне плате је много, две би била нека мера, али ми
смо предложили три, и то није прошло, иако такав закон постоји у Русији, Хрватској,
Немачкој", изјавио је Орбовић.
Он је поновио своју оцену да је највећи непријатељ радника Међународни монетарни фонд,
који је, каже, јачи и од владе и од министара.
"Где год је дошао ММФ та земља је доведена до ивице пропасти", рекао је Орбовић,
прихватајући оцене политичара и економиста да је дошло до помака у нашој економији али "не
захваљујући ММФ-у", илуструјући то чињеницом да ниво наше задужености остаје исти.
"ММФ константо обезбеђује да се задужујете до одређеног нивоа и да може да наплати свој
дуг", каже Орбовић.
Обећања премијера и министра рада да ће плате и пензије ове године бити повећане биће
испуњена, сматра Орбовић, али било би добро, додаје, да се каже колика ће та повећања бити.
Минимална цена рада би, према мишљењу његовог синдиката, морала бити подигнута на 140
динара по сату, како би минимална зарада радника могла да покрије минималну потрошачку
корпу.
Као пример драстичног кршења радничких права Орбовић је навео компанију "Јура" у којој,
каже, није дозвољено синдикално организовање, али је додао да она није једина.
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Синдикати протестовали у Београду, предали захтеве Влади
Извештај Оливере Петровић Стојанчић
Под геслом "За веће зараде, вратимо достојанство раду" у подне је на Тргу Николе Пашића
почео првомајски протест Савеза самосталних синдиката и Удружења гранских синдиката
"Независност". Скуп је настављен протестном шетњом до зграде Владе и завршен предајом
захтева за повећање плата, боље услове рада и измене Закона о пензијском и инвалидском
осигурању.
Представници два највећа синдиката поручују да је "време да живимо боље". Првомајским
прогласом најавили су да ће тражити повећање плата, јер то, како кажу, не значи само бољи
стандард за раднике, већ и пут ка бржем економском расту, смањењу корупције и социјалних
тензија.
Окупљенима на Тргу Николе Пашића обратили су се испред СССС његов председник Љубиша
Орбовић и председник синдиката "Независност" и професор ФПН-а Зоран Стојиљковић.
"За овај 1. мај смо се окупили са захтевима за веће зараде, за достојанствен рад, да једноставно
можемо да од својих плата живимо, да можемо од својих пензија да живимо, да наша деца
налазе своју будућност и перспективу у овој земљи, јер то је наша земља, то је њихова земља",
поручио је Орбовић.
Подсетио је на захтев ММФ-а да се смање плате и пензије, да се радни век повећа на 65 година,
а мотив за све је, каже, да се њима обезбеди плаћање камата.
"Радници тешко живе, а пензионери су још угроженији, јер не могу додатно да раде, а пензије
су мале, такође, деца стално гледају како да оду из земље", рекао је Орбовић и додао да су се
синдикалисти данас окупили да траже веће зараде и достојанствен рад, али и обезбеђивање
боље перспективе деци.
У име Уједињених гранских синдиката "Независност" окупљенима се обратио председник
синдиката Зоран Стојиљковић, који је поздравио и "све оне који су данас на уранку и славе".
Како каже, сигуран је да су и они сагласни са захтевима радника, али не верују да нешто може
да се промени, па нису дошли. "Паролом 'гледај своја посла и не мешај се' нећемо ништа
постићи", поручио је Стојиљковић.
"Наш је проблем што нас 90 одсто људи подржава, а једва да нас има 10 одсто који бисмо нешто
учинили да се ствари промене. Ми смо ту дошли да нешто покушамо да урадимо и да
променимо", рекао је Стојиљковић.
И Европска конфедерација синдиката је ову годину прогласила годином борбе за веће зараде.
Наши синдикати траже да плате прате раст БДП-а, профита који остварују фирме и раст цене
потрошачке корпе.
Међу конкретним захтевима у прогласу су и повећање минималне цене рада, али и измена
пензијског закона којим би се за све који су отишли у превремену пензију казнени поени
укинули када напуне 65 година.
Те и остале захтеве синдикати су симболичном шетњом однели у Владу Србије. Протестној
шетњи синдикалиста су се придружили и демонстранти Левог самита Србије.
И пре него што су очекивали, одговор је стигао из "Колубаре", у којој је премијер посетио
рударе.
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"Желим многе од вас да обрадујем али рекао бих и велики број људи у Србији, који немају
бенефициран стаж, а пре 65 године су отишли у пензију. Дакле, нећете због превременог
одласка у пензију, нећете имати умањење до краја живота. Дакле, до 65. године плаћате пенале
после 65. када улазите у рок за одлазак у пензију тога више нема", рекао је Вучић.
Иначе, минимална цена рада је крајем прошле године повећана на 130 динара, а у септембру се
очекује ново повећање. Са уранка на Гочу, и министар рада поручио је да положај
запослених мора да се побољшава, а права из радног односа поштују.

Вулин: Плате и пензије ће бити повећане до краја године
Извор:Танјуг
Министар Александар Вулин каже да ће због добрих фискалних резултата плате и пензије бити
повећане до краја године, да ће бити укинути пенали на пензије после 65 године и повећана
минимална цена рада
БЕОГРАД - Министар за рад Александар Вулин каже да ће због добрих фискалних резултата
плате и пензије бити повећане до краја године, да ће бити укинути пенали на пензије после 65
године и повећана минимална цена рада.
"Када председник Владе каже да ће бити повећање плата и пензија то је тако. Ми смо сада у
овом буџету омогућили да обезбедимо средства да то буде до краја године. Врло брзо ће се
знати и колико ће то повећање бити", рекао је Вулин гостујући на РТС.
Он каже да је премијер (Александар Вучић) најавио да је Влада Србије спремна да се повећа
минимална цена рада на основу фискалних резултата, процене колико ће напредовати
привреда, колики ће бити раст БДП.
Предстоје им , како каже, разговори са послодавцима и синдикатима, а рок за завршетак
договора је 15. септембар како би се нова минимална ценара рада почела примењивати од
наредне године.
Говорећи о укидању пенала за пензионере који су отишли у пензију са пуним радним стажом,
али пре 65 године, Вулин каже да премијер пре годину дана издао упутство његовом
министарству да почну преговоре са ММФ-ом око укидања пенала и да се ти преговори сада
приводе крају.
Пензионери су због тих пенала, појашњава могли да имају умањење и до 20 одсто. То ће сада
бити укинуто, те са навршених 65 година пензионери ће моћи да примају пун износ пензија.
Вулин каже да ће се морати ићи на измену закона, која ће бити завршена до лета, те да ће
законом осим пенала бити обухваћено и укидање привремених решења за пензије , као и да се
реши проблем пољопривредних пензија.
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„Слога” протестовала у Крушевцу
Аутор:С. БАБОВИЋ
Чланови Удружених синдиката Србије „Слога“ одржали су протест у Крушевцу како би
подржали своје активисте из „Трајала“, али и да би скренули пажњу на све жртве транзиције
КРУШЕВАЦ – ЧЛАНОВИ Удружених синдиката Србије „Слога“ одлучили су се да поводом
Међународног празника рада протестују у Крушевцу како би подржали своје активисте,
недавно проглашене технолошким вишком у корпорацији „Трајал“, али и да би скренули
пажњу на све жртве транзиције, поручили су данас представници овог синдиката којима су
подршку на Тргу косовских јунака пружили чланови Левице Србије.
- У Србији се, на жалост, боримо за она иста права за која су се у свету људи борили пре једног и
по века – наводи Владимир Радосављевић, потпредседник УССС. - Наш највећи проблем је
превелика незапосленост, а и они који су запослени од доношења актуелног Закона у раду,
углавном су запослени као прекарни радници без икаквих права и изнајмљују се као средства
за рад. Ретка су редовна примања.
Радосављевић поручује да раднике прате све врсте мобинга, да су изложени најекстремнијих
тортурама, да немају права на боловање, петодневну радну недељу и осмочасовно радно време
и да данас нема разлога за славље. Његов синдикални колега, један од разлога окупљања,
Владица Томашевић, истиче да није тачно да је добио отказ из објективних разлога, јер за њега
није било посла.
- Најприроднија ствар је данас бити у Крушевцу, граду у коме је потпуно уништена индустрија,
производња, не само сада, већ и протеклих 20 година – износи Борислав Стефановић, лидер
Левице Србије. - Крушевац је некада запошљавао око 30.000 индустријских радника, док је
данас тај број спао на неких 2.500. А без производње и фабрика не може да се покрене
економија, јер она не може да се заснива само на трговини и финансијским услугама.
Око 50 протестаната је након краћих говора представника синдиката и Левице на скупу „Минут
до 12“, прошетало до ИМК „14.октобар“, некадашњег симбола крушевачке привреде. Окупљени
поручују између осталог да Закон о раду који је осмишљен у корист послодавца, а не радника,
под хитно мора да се промени, те да је економски модел, који подразумева субвенције страним
инвеститорима, који заузврат не нуде нашим радницима права као у земљама одакле долазе,
није одржив.

Стефановић: Веће плате за војску и полицију
Извор:Танјуг
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је данас да ће припадницима
војске и полиције, захваљујући мерама Владе, у наредном периоду бити повећане плате
Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић
изјавио је данас да ће припадницима војске и полиције, захваљујући мерама Владе, у наредном
периоду бити повећане плате.
Поводом обележавања 1. маја - Дана рада, министар Стефановић одржао је радни доручак са
припадницима Здружених снага војске и полиције у бази Градиње на граници са Бугарском у
којој је монтирано шест савремених контејнера, који ће побољшати услове боравка људи у овој
бази.
„Данас смо у овој бази отворили неколико нових контејнера за смештај Здружених снага војске
и полиције, који треба да побољшају услове њиховог боравка, али то није крај. Захваљујући
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средствима које је Влада обезбедила трудићемо се да током године поправимо њихово
материјално стање и за одређени проценат подигнемо плате“, рекао је Стефановић и додао да
ће се наставити и са инвестирањем у опрему полиције и војске.
Министар је рекао да су му старешине и припадници војске и полиције, ангажовани у
Здруженим снагама у овој бази пренели шта им је конкретно потребно како би се побољшали
услови смештаја и олакшале патроле и други послови које обављају, наводи се у саопштењу
МУП.
„Надам се да у наредном периоду неће бити много угрожавања државне границе. Више од
20.000 људи припадници Здружених снага одвратили су од илегалног преласка“, рекао је
Стефановић.
Он је додао да ће припадници војске и полиције, с обзиром да се очекује нови миграторни
талас, заједничким радом и сарадњом осигурати да грађани Србије буду потпуно сигурни и
безбедни.
Министар је указао да припадници Здружених снага војске и полиције, који учествују у
обезбеђењу државне границе, раде можда један од најтежих послова у нашој земљи, брину о
безбедности и сигурности грађана Србије, спечавају илегалне преласке државе границе, али и
шверц различите робе у нашу земљу.

Шири се списак предузећа и радњи
Аутор: Александар Микавица

У 2016. пословало је 2.703 малa и средњa предузећа више него у 2015.
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Неколико претходних година имали смо између 105.000 и 110.000 привредних друштава и
између 210.000 и 215.000 предузетника, што је укупно око 330.000 привредних субјеката, а у
последње две тај број је око 360.000, изјавио је недавно директор Агенције за привредне
регистре (АПР) Звонко Обрадовић.
У 2016. пословало је 2.703 малa и средњa предузећа више него у 2015, док је списак избрисаних
из пословног регистра краћи за 10.338 предузећа.

Добри фискални резултати, веће плате и пензије већ до краја године
Извор:Танјуг
Министар за рад Александар Вулин каже да ће због добрих фискалних резултата плате и
пензије бити повећане до краја године, да ће бити укинути пенали на пензије после 65 године и
повећана минимална цена рада.
„Када председник Владе каже да ће бити повећање плата и пензија то је тако. Ми смо сада у
овом буџету омогућили да обезбедимо средства да то буде до краја године. Врло брзо ће се
знати и колико ће то повећање бити”, рекао је Вулин гостујући на РТС.
Он каже да је премијер (Александар Вучић) најавио да је Влада Србије спремна да се повећа
минимална цена рада на основу фискалних резултата, процене колико ће напредовати
привреда, колики ће бити раст БДП.
Предстоје им , како каже, разговори са послодавцима и синдикатима, а рок за завршетак
договора је 15. септембар како би се нова минимална ценара рада почела примењивати од
наредне године.
Говорећи о укидању пенала за пензионере који су отишли у пензију са пуним радним стажом,
али пре 65 године, Вулин каже да је премијер пре годину дана издао упутство његовом
министарству да почну преговоре са ММФ-ом око укидања пенала и да се ти преговори сада
приводе крају.
Пензионери су због тих пенала, појашњава могли да имају умањење и до 20 одсто. То ће сада
бити укинуто, те са навршених 65 година пензионери ће моћи да примају пун износ пензија.
Вулин каже да ће се морати ићи на измену закона, која ће бити завршена до лета, те да ће
законом осим пенала бити обухваћено и укидање привремених решења за пензије , као и да се
реши проблем пољопривредних пензија

Синдикати протестовали, па предали захтеве влади
Извор: Taнјуг

БЕОГРАД: Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат Независност
обележавају ове године 1. мај скупом у Београду под слогаом "За веће зараде, вратимо
достојанство раду".
Скуп је почео окупљањем синдикалиста и грађана на Тргу Николе Пашића, настављен
протестном шетњом до зграде владе, те завршен предајом захтева за повећање плата, боље
услове рада и измене закона о пензијском и инвалидском осигурању.
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Окупљенима на Тргу Николе Пашића обратили су се испред Самосталног савеза синдиката
његов председник Љубисав Орбовић и председник синдиката Независност и професор ФПН
Зоран Стојиљковић.
Орбовић је честитао свима данашњи празник подсетивши на његову историју и рекао да данас
131 годину после првих првомајских протеста, радници и даље имају исте захтеве, иако је
требало да се направи много корака напред.
Орбовић је подсетио на захтев ММФ-а да се смање плате и пензије, да се радни век повећа на 65
година, а мотив за све је, каже да се њима обезбеди плаћање камата.
"Радници тешко живе, а пензионери су још угроженији, јер не могу додатно да раде, а пензије
су мале, такође, деца стално гледају како да оду из земље", рекао је Орбовић и додао да су се
синдикалисти данас окупили да траже веће зараде и достојанствен рад, али и обезбеђивање
боље преспективе деци "јер ово је њихова земља".
У име Уједињених гранских синдиката Независност окупљенима се обратио председник
синдиката Зоран Стојиљковић, који је поздравио и "све оне који су данас на уранку и славе".
Како каже, сигуран је да су и они сагласни са захтевима радника, али не верују да нешто може
да се промени, па нису дошли.
"Паролом "гледај своја посла и не мешај се" нећемо ништа постићи", поручио је Стојиљковић.
Носећи транспаренте "За веће плате, вратите достојанство раду" и "Не шалите се са
радницима", протестна поворка је кренула са Трга Николе Пашића ка згради Владе Србије.
Протестној шетњи синдикалиста су се придружили и демонстранти Левог самита Србије.
Протест је завршен испред зграде Владе, где су представници синдиката предали своје захтеве
о повећању плата и бољим условима рада и изменама закона о пензијском и инвалидском
осигурању.
Јанковић: И даље радити на бољем положају радника
БЕОГРАД: Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић честитала је 1. мај,
Међународни празник рада, наглашавајући да треба и даље радити на унапређивању положаја
радника и радница.
Она скреће пажњу да је дискриминација, како показују извештаји Повереника, из године у
годину најчешћа управо у овој области.
Даљи рад на повећању броја радних места али и стварању бољих услова на тржишту рада, пре
свега за младе, али и поменуте осетљивије друштвене групе, треба да буде приоритетна
активност читавог нашег друштва и државе, истиче повереница Јанковић за Танјуг.
"Једнаке шансе за све, остваривање права на рад и побољшање услова за достојанствен живот
од сопственог рада свих грађана и грађанки, уз посебну пажњу на најугроженије групе попут
особа са инвалидитетом, трудница и породиља, Рома и Ромкиња, старијих од 50 година,
представљају изазов и задатак за цело наше друштво", истиче повереница Јанковић.
Према њеним речима, дискриминација се најчешће догађа на послу и тржишту рада, због чега
је неопходно даље унапређивање ефикасног функционисања инспекцијских служби и свих
надлежних за заштиту права запослених.
Са друге стране, потребно оснаживање радника и радница да се обраћају институцијам, а у
случајевима дискриминације Поверенику, који је један од приритета у свом раду поставио
управо превенцију дискриминације у области рада и запошљавања, са посебним фокусом на
сарадњу и у приватном и у јавном сектору.
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Радници ММФ-у сложно рекли одлази
Пише: Гојко Влаовић

Главни град Србије данас је личио на Париз, Лондон, Берлин, Рим, Москву... јер је неколико
хиљада грађана борбено протестним скупом и шетњом обележило 1.мај Међународни празник
рада.
Скуп у организацији Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката
“Независност” почео је тачно у 12 часова на Тргу Николе Пашића. Поред чланова те две
синдкалне централе из градова широм Србије на протест у Београд су организовано дошле и
левичарске организације од којих су најбројније биле колоне Нове комунистичке партије
Југославије и Левог самита Србије. Први су се сконцентрисали испод банера “Марксизамлењинизам рушимо капитализам” а други испод транспарента “ Ко краде рад?” и током
читавог тока скупа и протестне шетње извикивали антивладине и антикапиталистичке пароле.
Примећене су и заставе Комунистичке партије ( крила које Јошку Броза не признаје за
председника) , других левичарскх групација али и ЛГБТ левице, неколико црних
анархистичких застаава, заставе Совјетског Савеза, Кубе и левичарског француског синдиката
ЦГТ.
Власт треба да обезбеди да грађани могу да живе од плата и пензија, као и да наша деца налазе
будућност и перспективу у овој земљи. Зато тражимо веће зараде, већу минималну зараду,
достојанствен рад, да се врате пензије на претходно стање. Тражимо будућност и за њу ћемо се
борити – поручио је окупљенима испред зграде Дома синдиката Љубисав Орбовић, председник
Савеза самосталних синдиката Србије.
Као највећег противника радницима у Србији Орбовић је именовао Међународни монетарни
фонд, који је "тражио да се смање плате и пензије, умање права и повећа радни век... а мотив је
само један, да се њима обезбеди плаћање камата".
- Радницима је доста понижења, беде, живота од првог до првог у месецу, страха од
незапослености, сервилног слугерања и савијања кичме. У таквој ситуацији, где нажалост,
немамо никакву значајнију перспективу, у Србији са менталитетом поданика и медиокритета,
нигде не води гесло "гледај своја посла и не мешај се" и да зато синдикати треба да започну јачу
борбу.Нека не рачунају да ћемо да трпимо.
Мислим да је време трпљења прошло – истакао је Зоран Стојиљковић, председник Уједињених
гранских синдиката “Независност” који је напоменуо да није на синдикатима да мењају
гарнитуре на власти, него да "промене систем у коме се готово ништа не мења". Он је нагласио
да они који су решили да буду сервилни, да напредују уз партијско запошљавање, треба да
размисле докле ће то бити могуће.
Након говора лидера репрезентативних синдиката окупљени су се упутили у протестну шетњу
до зграде Владе Србије.У Улици српских владара заустављен је саобаћај а са тротоара су
туристи и грађани Београда посматрали учеснике првомајске манифестације сликајући их и
одушевљено их поздрављајући. Централне београдске улице су се ориле од парола које су
узвикиване “Вучићу лопове”, “Бандо буржујска”, “Студенти, радници најјачи смо најјачи”,
“Нећу власт буржуја него радног народа”. Скандирање је било најгласније испред зграде
Председништва Србије и некадашње зграде Народне скупштине. Када се колона учесника
првомајских демонстрација појавила испред зграде Министарства финансија сложно и гласно
је скандирана парола “ММФ напоље, напоље из Србије” све док и последњи демонстрант није
прошао ту зграду. Након тога поворка је дошла испред Владе Србије где су представници СССС
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и УГС “Независност” предали своје захтеве и након краћег задржавања, звиждања у пиштаљке
и извикивања парола против премијера Александра Вучића и елите на власти протест је
завршен.
Током протеста на улицамаа није било припадника полиције сем саобраћајаца и
незаобилазних припадника МУП-а у цивилу које левичарски активисти у жаргону називају
“друговима” (због њихове тежње да се марксистичкој левици представе као њени
симпатизери).
Слога у Крушевцу: Далеко од осмочасовног радног времена
У Србији се данас радници боре за права за која су се људи у свету борили пре једног и по века,
изјавио је данас потпредседник Удружених синдиката Слога Владимир Радосављевић, на
протестном скупу у Крушевцу поводом Међународног празника рада, 1. маја.
Ми у синдикату Слога најпре треба да се изборимо за осмочасовно радно време, али смо далеко
од тога, оценио је Радосављевић и констатовао да су радници у Србији свакодневно изложени
тортури послодаваца и државе и да немају основна људска права.
Он је указао да се радници изнајмљују као средства за рад, да они који су запослени углавном
имају нередовна примања и да су изложени мобингу. Немају права ни на боловање нити на
петодневну радну недељу, напоменуо је Радосављевић и додао да се радницима ускраћује и
право на осмоиасовно радно време и да им се не плаћа ни редовни, а камоли ноћни и
прековремени рад.
У Крушевцу су се окупили, како је рекао, да би као синдикат подсетили да је то град уништене
привреде, али и у знак подрљке колеги Владици Томашевићу који је као председник
фабричког синдиката Слога добио отказ у Трајалу. Томашевић је рекао да отказ није добио зато
што за њега није било посла како то тврде послодавци.
Он је додао да Трајал на основу уговора о привременим пословима прима нове раднике.
Данашњи скуп у Круљевцу подржала је Левица Србије, а лидер те странке Борко Стефановић
поручио је да је неопходно да се промени Закон о раду који иде у корист послодаваца, а не
радника.
Стефановић је затражио и промену економског модела који подразумева да се страним
инвеститорима дају огромна средства. Ми нисмо против страних инвеститора, али они не дају
ни просечну плату у Републици нити права која радници имају у земља из којих они долазе,
рекао је Стефановић.
Не тражимо западне плате за наше раднике, али минимум који треба да испуне је просечна
плата и права која радници имају у њиховим државама, закључио је Стефановић. Након скупа
на главном градском тргу у Крушевцу, демонстранти, њих 50, прошетали су до ИМК 14.
октобар, некада успешне крушевачке фабрике, а данас предузећа у стечају.
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ДИКТАТУРЕ ИСПРЕД СКУПШТИНЕ
Група људи окупило се јутрос испред Скупштине Србије у Београду оквиру "Протеста против
диктатуре", како би обележили 1. мај празник рада. Током протеста није обустављан саобраћај
на Тргу Николе Пашића, а тада су најавили да ће се прикључити и протесту синдиката у подне.
Суботица тражи радикализацију протеста
Учесници протеста "Против диктатуре" у Суботици подржали су захтеве Савеза самосталних
синдиката Србије и Уједињеног гранског синдиката "Независност" који су протестовали у
Београду.
Суботичани су се у понедељак окупили 27. пут и поручили да је потребно променити тактику и
радикализовани протесте, јер "шетње, транспаренти и звиждаљке више не помажу".
"Ми нисмо против председника Србије, ми смо против диктатора. Александар Вучић
контролише рад парламента и тиме нарушава демократске принципе и начела у држави. Зато
смо овде и зато ћемо бити овде док се то не промени", рекао је један од говорника на протесту.
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Демонстранти су позвали Суботичане да подрже протесте и нови заказали за уторак у 19.00
испред зграде Народног позоришта.

Оутсоурцед сyндицате
Пише: Пеђа Поповић

Да људска историја не мора увек да иде на боље, већ и на горе, сведоци смо већ годинама.
Регресија је видјива када се погледају економија, стање људских права, ту су успон десног
есктремизма, раст ксенофобије… И све то у доба огромног технолошког напретка.
Ново доба донело нам је технолошку револуцију, убрзавање, умреженост, доступност,
видљивост у реланом времену. Отворена су нова, бројна и до сада непостојећа радна места,
створени су бројни нови послови, отварају се нове нише у економији, глобализација је свуда
око нас.
Све наведено, требало би да буду окидачи за пројектовани бољи живот.
Ипак, уместо тога, сведоци смо значајно мањих права и плата људи који заиста живе од свог
рада. Сведоци смо и значајно мање снаге и моћи синдикалног организовања.
И то у свету где смо доступни на клик.
Како је могуће да радници, односно сви они који живе од свог рада, делују као разбијена војска,
а да захтеви из 19. века о легендарне три осмице (по 8 сати рада, одмора и слободног времена)
данас делују као утопија, авангарда или како би рекли спинери ових дана - радикална левица.
Иако се променио начин производње и нема више великих радничких хала са хиљадама
мануелних радних места, иако нема више плавих мантила, радници нису нестали.
А као да јесу. Као да их је затекла и заскочила поменута технолошка револуција.
Јер иако раде нпр. од куће и не долазе у производне хале, бројни wеб девелопери, консултанти,
дигитални маркетинг менаџери, цонтент wритери, онлине продавци… су и даље радници.
Међутим, њихов глас о томе да ли им је добро или не се не чује. Вероватно ни њима није у реду
када им се не исплате плате, не уплате дажбине социјалног типа или када немају ни
најосновнију социјалну сигурност.
Разлог томе је неретко њихова распршеност и невидљивост, а интернет односно поменуте нове
технологије још увек не могу да раде на освешћивању, умрежавању и борби за поштовање
закона као што је то био случај са нпр. непосредном комуникацијом у фабричким халама
оффлине света.
Управо то је један од важнијих задатака синдиката и радника за 21. век. Па макар за почетак
оутсоруце-овали синдикалце који би нас увели у ново синдикално доба. У доба које
кореспондира са садашњошћу, где се бране и чувају права радника. Где се у промењеним
условима рада и даље води квалитетан дијалог, уместо да се живи у односима из прошлости,
који све више постају само сећање на неко друго време.

Лист данас објавио је специјални додатак посвећен међународном
празнику рада
http://www.danas.rs/upload/documents/Dodaci/2017/Praznik_rada_2017_web_NBS_1.pdf
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Вучић: Повећање плата и пензија веће него икад
Извор:Танјуг, Бета
Повећање плата и пензија биће значајније него до сада, у ствари највеће до сада, најавио је
данас премијер Александар Вучић, и поручио да ће идуће године бити јошš веће.
Одговарајући на питање новинара о суфициту у буџету и могућностима за повећање плата и
пензија у вези с тим, премијер је рекао да ће то бити више него до сада.
Изјавио једа је суфицит у прва четири месеца ове године износио 10,7 милијарди динара,
уместо, предвидјеног дефицита од 53,5 милијарди који је био договорен са ММФ, тако да
"имамо боље резултате за 64,2 милијарде или за око 520 милиона евра , од онога што смо
прихватили у скупштини а што је поздравио и ММФ који је учествовао у прављењу буџета".
- За то постоје бројни разлози, пре свега то сто смо штедели, зарадили, што су људи били
стрпљиви и трпељиви, а бројке о суфициту то недвосмислено потврђују. Ти су подаци су бољи
него они које је претходни пут саопштио, а тај је новац уштеђен и народ ће, поручио је, од тога
полако почети да има користи - рекао је.
- Из нашег угла велико повећање, из угла народа никад довољно, али највеће до сада - поручио
је.
Он је рекао да је у марту просечна плата у Србији била 391 евро, а да пре краја године треба да
буде 430 до 440 евра.
Наравно, приметио је, добијаће само оно сто је зарадио, јер ништа не може да падне с неба.
Премијер је обишао данас Рударски басен Колубара, Поље Д у Медошевцу, где је разговарао са
радницима и пожелео им срећан Празник рада, уз захвалност што су, како је рекао, увек били
ту за своју државу.
Том приликом најавио је и да ће влада ове године уложити око 250 милиона евра за набавку
неопходних машина и опреме у Рударском басену "Колубара" и додао да је неопходно да се
повећа ниво производње и струје и угља како би се макар достигао ниво производње из 2016.
године.
- Хвала вам, када год је било тешко били сте ту за своју државу - рекао је Вучић који је у
Колубару дошао са министрима енергетике, рада и привреде, Александром Антићем,
Александром Вулином и Гораном Кнежевићем, као и вршиоцем дужности директора ЕПС-а
Милорадом Грчићем.
Вучић је навео да се данас у Колубари разговарало о томе како да се убрзају процедуре око
јавних набавки, али и о регулисању статуса радника који су на привремено-повременим
пословима.
Премијер и изабрани председник Србије је радницима пренео да се разговара и о заштити на
раду, те набавци боље опреме.
Олакшаћемо и јавне набавке у нартедних сто дана, што је важно за раднике, а важно је и због
замерки које смо имали ЕПС-у и Министарству, јер желимо да се пподигне ниво прозивидње
струје, али и угља.
- Намера је да производња угља пређе 28 милиона тона, да стигнемо производњу из 2016 поручио је премијер.
Према његовим речима, да би годишњи раст БДП био 3 одсто, у наредна три квартала мора
бити 3,7 процента.
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Он је пренео да је са синдикатом било речи и о томе да радници на привремено повременим
пословима добију стални радни однос.
Добро је, каже, што је незапосленост пала на 13 процаната, а циљ је да за две године падне и
испод 10 одсто, односно испод просека земаља ЕУ.
Он је подсетио да је са радницима био и када је уклањана вода са копа Тамнава и данас, на
празник, и да води рачуна о њиховим интересима и портребама, у складу са могућностима.
Размишља се, на пример, о даљем повећању миноималне цене рада, која је, пдосетио је, са 121
повећана на 130 динара по сату рада, а намера је да се јоš повећа, али мора да се разговара и са
послодавцима, на Социјално-економском савету.

Протест синдиката поводом 1. маја - за достојанствен рад
Извор:Бета

Савез самосталних синдиката и Удружени грански синдикати Независност одржали су,
поводом Међународног празника рада, Скуп на Тргу Николе Пашића, на коме су затражили
боље услове рада и веће плате, а након протестне шетње до зграде Владе Србије, учесници
скупа су предали своје захтеве.
Окупљеним је са камиона поручено да се протест одржава на исти дан као и пре 124 гогдине,
када је одржан први раднички протест у Србији, а радници су позвани да кажу "Уа" онима који
мисле да се са 24.000 динара могу хранити породица и школовати деца.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да се данас на
протесту синдикати боре за иста она права која су на данашњи дан 1886. тражили радници у
Чикагу. "Данас када је требало да смо направили више корака напред, ми се боримо за исте
ствари. За три осмице, да наше колеге за празнике могу да одмарају јер многи који су
запослени у трговини данас раде", рекао је Орбовић на протесту у Београду.
Он је рекао да је ММФ највећи непријатељ радника у Србији јер је тражио смањење плата и
пензија, и да се продуже године рада до пензије. "Мотив је да се њима обезбеди плаћање
камата. Дуг је исти, а на нама се штеди", рекао је Орбовић.
Захтеви учесника протеста су веће плате и достојанствен рад, потписивање колективних
уговора, повећање минималних зарада и измену закона о пензијском и инвалидском
осигурању.
Он је додао да се синдикати залажу да се повећају плате "да би од њих могло да се живи", да се
пензије врате на ниво пре смањења и да траже "будућност у Србији и да се за њу боре". "Једино
заједно се можемо изборити за боље услове живота", рекао је Орбовић.
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стоиљковић поздравио је
учеснике скупа речима "добар дан, осиромашено радништво, заборављено сељаштво,
понижени студенти и поштена интелигенцијо".
Он је рекао да претпоставља да радници протестују јер им је доста беде, "живота од 1. до 1. (у
месецу)", савијања кичме и тога да људи са завршеним "школским одмором" управљању
привредом. Стоиљковић је рекао да они који су на уранцима, а не на протесту мисле исто као и
синдикалци, али да не верују да се нешто може променити.
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"Ми смо дошли да нешто урадимо и променимо, и нећемо се маћи док то не успемо", рекао је
Стоиљковић. Он је поручио да власт више не може да рачуна да ће радници трпети.
Савез синдиката Словеније честитао је телеграмом радницима у Србији 1. мај и изразио наду да
ће се синдикати изборити за већа радничка права, пренесено је са камиона.
Протестна шетња, коју предводе добошари, ишла је Дечанском улицом преко Трга Републике
ка Влади Србије.
Радници су подељени у три групе носили синдикалне заставе и транспаренте "За веће зараде,
вратимо достојанство раду", "1. Мај није 1. Април, не шалите се са радницима", ;"Ништа о нама,
без нас".
Међу окупљенима су и чланови Самосталног синдиката "Фриком", синдиката Независност
"Имлек", као и Самостални синдикат запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској
индустрији и водопривреди.
Протест "Против диктатуре" придружио се синдикатима
Учесници протеста "Против диктатуре" придружили су се такође протесту Савез самосталних
синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност" на Тргу Николе Пашића.
Окупљање учесника протеста почело је јутрос нешто после 8.30 испред Дома Народне
скупштине у Београду где се одржава Првомајски уранак.
Један од учесника протеста "Против диктатуре", који се представио као Еди, казао је да
данашњи протест фигуративно треба да прикаже шта се тачно дешава с народом у Србији и на
који начин власт утиче на грађане. "Ова власт утиче на становништво целе Србије, свима је
стављена рука у џеп толико дубоко да ми ни за Први мај немамо средства да макар Уранак
направимо како треба", казао је Еди новинарима на Тргу Николе Пашића.
Учесници протеста претходно су најавили да је планиран "истински целодневни Уранак". На
скупу није било униформисане полиције, али је било приметно присуство полиције у цивилу.

Одлазак лекара и сестара у Немачку добија размере егзодуса
Извор:Бета
Скоро 2.000 здравствених радника годишње напусти земљу, а највише иду у Немачку, показују
подаци добијени укрштањем бројева које воде синдикати и коморе лекара и медицинских
сестара.
Председница војвођанског огранка Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Ранка Јешић упозорила је да много здравствених радника одлази и на Блиски исток, у Катар
или Саудијску Арабију, али да одлазак у Немачку "има размере егзодуса".
Јешић је казала да медицинске сестре и техничари одлазе из више разлога због плата од
35.000 динара, неплаћених дежурстава и неплаћеног прековременог рада, као и због
ненапредовања у послу.
"Тамо немате непотизам политичких партија, да неког примите само да би седео. Оне тамо
раде, неко прати њихов рад, врло брзо напредују, плаћене су, ниједан радни сат им није
закинут и не може да се деси да једна сестра ради са 40 пацијената", рекла је Јешић за
Војводјански аналитичко истраживачки центар.
Додала је да је Немачкој потребно око 10.000 квалификованих медицинских сестара, а онима
који оду омогућује се да поведу и комплетне породице са собом.
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"Јако се питају ФИЦ и АмЦхам, али не седе тамо"
Извор: Б92
Београд -- Председник Уједињеног гранског синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић
оценио је да радници у Србији живе на "нивоу преживљавања".
Он је за Кажипрст Б92 рекао да се сада у Србији "као револуционарна ствар" доживљава захтев
за пристојним, безбедним и уређеним радним односом и радом који је благовремено плаћен.
"Најжалосније што нама сада, два века касније, "фасцинантно звучи захтев радника с краја 19.
века о три осмице" (осам сати рада, осам сати одмора и осам сати слободног времена), рекао је
Стојиљковић.
“Погледајте запослену у банкама, корпорацијама, медијима, пословницама, ту прича о радном
времену…”, каже Стојиљковић.
На питање да ли тренутн и протести на улицама градова у Србији могу да подстакну и
синдикални активизам, Стојиљковић каже да ми везујемо своју поартиципацију само за кризне
ситуације.
Са друге стране, наводи, власт и део привредне елите се понашају да су већи католици од папе
и као да се у том неолибералном свету ништа није променило.
“Нагледали смо се протеста који су изборили неке изборе, али је после тога промењена нека
гарнитура или је уследио дебакл. Уколико протести не прерасту у покрете не вреди. Не требамо
више да мењамо гарнитуре, морамо да променимо систем”, казао је Стојиљковић, који је
професор Факултета политичких наука.
“Беда и демократија не могу руку под руку. Пристојан живот и друштво које тежи друштву
солидарности и благостања темељна је претпоставке сваке озбиљне демократије, иначе је
демократија виц и реторика”, навео је он.
Стојиљковић је оценио да је добро што у Србији макар формално постоји социјални дијалог,
"јер је један од начина да негде нешто кажете, али је далеко од онога што би требало да буде".
Казао је да Социјално-економски савет требало да репрезентују сви релевантни актери
социјалног дијалога.
“Јако се питају Савет страних инвеститора (ФИЦ) и Америчка привредна комора (АмЦхам) а не
седе тамо. Ако немате премијера, тамо седе помоћници помоћника, то вам је као глава без
удова”, објашњава Стојиљковић.
"Треба се изборити да то функционише и да се на том месту отварају кључна питања. То што
кључни закони иду хитном процедуром у парламент, то значи да ви нисте социјалним
дијалогом покрили кључна места. Волио бих да се у социјалном дијалогу дискутује због чега
смо људима одузели 10 одсто од плата и пензија у јавном сектору, а нисмо ни покушали да
прогресивно опорезујемо или смањимо корупцију", рекао је Стојиљковић.
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