Narodna skupština Republike Srbije
- predsedniku
- poslaničkim klubovima
Vlada Republike Srbije
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- prvom potpredsedniku
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike - ministru
Ministarstvo privrede - ministru
Sredstvima javnog informisanja

Poštovani,
U prilogu vam dostavljamo zajedničko Saopštenje za javnost dve reprezentativne
sindikalne centrale u Srbiji – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih
sindikata ,,Nezavisnost’’, povodom upućivanja u skupštinsku proceduru predloga Zakona o
stečaju i Zakona o privatizaciji, kao i nastavku ‘’aktivnosti’’ na izmenama Zakona o radu,
mimo zakonom utvrđene procedure i bez učešće socijalnih partnera.

Za potpisnike Saopštenja:
Beograd, 13.01.2014. godine
Zlata Zec, izvršna sekretarka s.r.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
На заједничком састанку директора и представника синдикалних организација
предузећа у реструктурирању индустријских синдиката Савеза самосталних синдиката
Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност“, одржанoм 05. децембра 2013.
године, у чијем раду је учествовао и Министар привреде, оцењено је да је стање у
предузећима у реструктурирању изузетно тешко и сложено, а радно-правни, економски и
социјални положај запослених у њима, неиздржив, са тенденцијом даљег погоршања.
Министар привреде обећаo је да ће, он лично, Министарство привреде и Влада у
целини, уз консултације са репрезентативним синдикатима, кроз адекватне измене
одређених закона, мере фискалне и кредитне политике, тржишну, извозну и развојну
подршку и конкретну финансијску помоћ Државе, уобличити ПОСЕБАН ПРОГРАМ за
РЕОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И
ЗАШТИТУ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОВИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.
Упркос јавно датим обећањима, активности наведеног Министра и Министарства се
крећу у супротном правцу. Предложеним изменама Закона о приватизацији и Закона о
стечају, које су усвојене на Влади и упућене Скупштини на усвајање, БЕЗ УСАГЛАШАВАЊА
СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА И РАСПРАВЕ НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ,
ПРИПРЕМЉЕН ЈЕ ТЕРЕН ЗА ОТПУШТАЊЕ ВИШЕ ДЕСЕТИНА ХИЉАДА ЗАПОСЛЕНИХ У
ИНДУСТРИЈСКОМ СЕКТОРУ, УЗ ЗНАТНО УМАЊЕЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ
ОТКАЗИВАЊА УГОВОРА О РАДУ И ПОТПУНО ИГНОРИСАЊЕ СИНДИКАТА КАО
РЕЛЕВАНТНИХ ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ.
Истовремено, Влада није донела ни једну значјнију меру, а НАРОЧИТО НЕ, као
што је тражено и обећано, ПОСЕБАН ПРОГРАМ, којим би се унапредили услови
привређивања, односно стимилисала производња за извоз и тако СТВОРИЛИ УСЛОВИ
ЗА НОВО ПРОДУКТИВНО ЗАПОШЉАВАЊЕ, или, ЗА ПОЧЕТАК, задржавање тренутне
запослености и достигнутог нивоа стандарда запослених.

Због свега наведеног, две репрезентативне синдикалне централе,
Савез самосталних синдиката Србије и УГС НЕЗАВИСНОСТ
ТРАЖЕ




ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СКУПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ И
ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ, КАО И ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О РАДУ;
РАВНОПРАВНО УКЉУЧИВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ЦЕЛОКУПАН
ПОСТУПАК ЗАОКРУЖИВАЊА РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ДОНОШЕЊЕ ''КОДЕКСА
РАДА'';
ПОШТОВАЊЕ, И СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ, ИНСТИТУЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ
ДИЈАЛОГА, ПОСЕБНО СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ.

Уколико се не испоштују ови легални и легитимни захтеви репрезентативних
синдиката, Савез самосталних синдиката Србије и УГС НЕЗАВИСНОСТ ће:
тражити смену ресорних министара и премијера ;
организовати масовне протесте и друге видове синдикалне борбе против угрожавања
интереса и права својих чланова, запослених, а тиме и свих грађана.
Београд,13.01,2014.г.
УГС НЕЗАВИСНОСТ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ
СИНДИКАТА СРБИЈЕ

