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Da bi zaposleni postao član Samostalnog sindikata metalaca Srbije dovoljno je da potpiše 

PRISTUPNICU kod svog Sindikalnog Predstavnika ili u prostorijama Samostalnog sindikata  
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Самостални синдикат металаца Србије предводиће Зоран Марковић у наредном петогодишњем 

периоду. Марковић је, огромном већином гласова, изабран на Шестом Конгресу тог синдиката, 

одржаном данас 10.06.2020. год. у београдском хотелу „М“. 

Конгресу су присуствовали председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, 

потпредседница Већа СССС Оливера Бобић и секретар Већа Зоран Михајловић. 

Досадашњи председник Зоран Вујовић је отворио Конгрес, након чега је приказана видео 

презентација о историјату и раду тог синдиката између два конгреса. 

Члан Извршног одбора Уније послодаваца Србије Марко Бјелатић је поздравио скуп и најавио 

скорашње преговоре са Синдикатом металаца око потписавања новог Колективног уговора. 

Председник Орбовић је рекао да се, гледајући филм о историјату тог синдиката, подсетио 

деведесетих година прошлог века, када је у „Рекорду“ започео своју синдикалну каријеру, током 

које је увек био и остао део металског сектора. 

„Нажалост, све те фабрике и велики системи су уништени, али се металска грана полако 

опоравља, расте и развија, што је велика ствар за цеокупну привреду Србије, јер се њиховим 

опоравком стичу услови и за развој других грана“, нагласио је Орбовић. 

Према његовим речима, нема синдиката без металаца, који су оличење револта, спремности и 

енергије у синдикалној борби. 

 

 

 

 

➢ Организација чланова заснована на добровољном учлањавању запослених 

у предузећима металске индустрије    

➢ Интересна организација чланова која дефинише, остварује, омогућава и 

штити њихова права из рада и по основу рада 

➢ Јединствена организација на територији Републике Србије, са 

одговарајућом структуром организовања 

➢ Своју организациону структуру заснива на демократским изборним 

принципима 

➢ Заступа чланство пред послодавцима на нивоу предузећа и асоцијацијама 

послодаваца, локалном самоуправом, теритаријалном аутономијом и 

ресорним министарствима на нивоу Републике Србија 

➢ Оснивач Савеза Самосталних Синдиката Србије 

➢ Активно је укључен у међународну синдикалну сарадњу 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      

 

 

Тако, драги КОНГРЕСМЕНИ наша обавеза је да активности Самосталног синдиката металаца Србије 

морамо усмерити ка: 

➢ Јачању материјалног положаја запослених у металском комплексу Србије 

У том смислу, морамо да направимо реалну платформу за преговоре са послодавцима и минимална зарада 

не може да буде основ за стандарну плату у већини случајева у металској индустрији. Минимална зарада 

мораће да буде изнад границе сиромаштва, изнад минималне потрошачке корпе.Пре свега, треба појачати 

напоре да заживи стварни социјални дијалог. Мудрост и спретност у преговарању, усклађивање 

заједничких и посебних интереса, пуно уважавање аргумената, реалних односа, услова и могућности, 

предуслови су за истински социјални дијалог, дијалог на принципима пуне равноправности и партнерства. 

Преговарање и закључивање Колективних уговора је императив за Самостални синдикат металаца Србије. 

➢ Услови рада – Безбедност и здравље на раду 

Најмоћнија полуга у рукама синдиката, захваљујући Закону о безбедности и здравља на раду ова област је 

постављена на значајно место, базирајући се на превентивном приступу у спречавању настанка повреда и 

професионалних обољења. На основу законске регулативе да је један члан одбора безбедности и здравља 

на раду више на страни запослених, синдиката је шанса да се лакше и квалитетније изборимо за боље 

услове рада. 

➢ Законодавна активност и утицај на Владу и Министарства РС 

Закони Републике Србије нису баш наклоњени радницима, већ у многим случајевима прављени су у 

интересу послодаваца а на основу захтева капитала. Имајући у виду да закони лимитирају права радника и 

слободе синдикалног организовања јасно је да морамо да узмемо активну улогу у креирању истих. 

Како – уз већу присутност у медијима на свим нивоима морамо појачати процес афирмације, не само нашег 

рада и акција, већ пре свега тема које покрећемо и решења која нудимо. Истовремено, то је најбољи начин 

за ширу мобилизацију чланства. 

➢ Едукација и међународна сарадња 

Едукација и стално оспособљавање чланства и руководства је приоритетан задатак у наредном периоду. У 

решавању проблема, уместо конфликата и конфронтација, предност ћемо дати дијалогу. Али, ако он 

изостане, у заштити права и интереса чланова користићемо сва средства синдикалне борбе, која су била и 

биће непремостив бедем за све који поцене снагу и утицај Самосталног синдиката металаца Србије. 

Све шира сарадња на међународном плану, све већи углед који уживамо у међународном синдикалном 

покрету, јесте резултат нашег рада, али, нису све могућности искоришћене. Посебан значај има сарадња са 

синдикатима из суседних земаља, и синдикатима земаља у региону, нарочито због сличних проблема са 

којима су суочени запослени. У размишљању о будућој међународној активности, не смемо потпуно 

одбацити идеју о конкретизацији те сарадње кроз заједничке акције, па и тела. 

➢ Јачање Самосталног синдиката матеалаца Србије 

Имајући у виду где се данас налази металски комплекс у Србији ми немамо другог пута већ да јачамо нашу 

организацију. Јасно нам је да не можемо да идемо путем којим смо и до сада ишли јер се и свет капитала 

променио и старог пута више нема. За будућност која је пред нама треба нам савремени синдикат, морамо 

да мењамо начин борбе, друштво а и сами себе, не смемо да постављамо мале циљеве. 

Ако желимо да нас други поштују и уважавају мораћемо да поштујемо нашу организацију, мораћемо да 

схватимо да нико није изнад организације, да јачање организације нема без чланства и да нико није богом 

дан. 

Наша мисија је једнакост и доступност свима са визијом модерног синдиката који пружа најквалитетнију 

услугу и заштиту радницима Србије. 

Снага, Сигурност, Мудрост, Солидарност – то смо ми - ССМС -Самостални синдикат металаца Србије 

 

Хвала на пажњи 

                                                                          Новоизабрани   председник Самосталног синдиката 

                                                                                       металаца   Србије  Зоран Марковић  изјавио је да ће  

                                                                                       се залагати  за јачање  материјалног  положаја свих  

                                                                                      “металаца” који  сада углавном примају минималне  

                                                                                      зараде. Он је, у свом излагању, оценио да није само  

                                                                                     довољно да “металци” буду запослени, ако са својим  

                                                                                      примањима не могу да издржавају своју породицу.   

 “Од државе, која је и највећи послодавац у Србији, тражићемо да створи реалне услове да минималац 

буде изнад границе сиромаштва, односно изнад минималне потрошачке корпе”, рекао је Марковић. 

Навео је да ће се инсистирати и на томе да сви послодавци у Србији испуњавају законске обавезе о 

условима рада и безбедности и здрављу на раду.   

Према речима Марковића, Синдикат металаца ће појачати законодавну активност и утицај на владу и 

министарства, како би закони пролазили и јавне расправе и Социјално-економски савет. Такође, 

Марковић је изјавио да његова жеља и обавеза је да буде председник свим члановима од Суботице до 

Врања.  

 

Извод из обраћања Зорана Марковића 

Драге колегинице, поштоване колеге, уважени гости,председниче, председавајући 

Желим, пре свега, да се захвалим свима који се данас налазе у овој сали, свима који желе да на 

одговоран и озбиљан начин учествују у развоју и стварању савременог радничког синдиката металаца 

Србије који ће повратити част и углед свим радницима Србије. Стање у металском комплексу и 

друштвене околности након пандемије у будућности захтевају синдикат који је јаснији у захтевима, 

борбенији, одлучнији, кадровски моћнији... прилагођен актуелној ситуацији. Само такав синдикат 

може да искаже свој утицај и заузме положај у друштву и само на такав начин ћемо се наметнути као 

равноправни партнер, који има снаге, знања и мудрости да заштити интересе чланова реаговањем које 

мора бити благовремено, брзо и одлучно.  

Не желим да вам говорим бајке зарад избора на месту председника, чека нас тежак период и борба за 

опстанак наше организације, не обећавам вам лаке победе, али вам обећавам велике успехе. Наша 

организација је моћна и ми морамо ту моћ да употребимо, наша војска радника је најача и морамо да 

кренемо у борбу за заштиту права радника. 

Првенствено морамо да зауставимо осипање чланства, односно, да учлањавамо нове чланове да наша 

организација постане још бројнија, материјално и финансијски снажнија и независнија, самим тим још 

утицајнија у друштву. Очекивања и интереси наших чланова су виши стандард, веће зараде, бољи 

услови рада, боља радно правна заштита, заштита њихових људских и радничких права, већа социјална 

сигурност. Захтеве и интересе чланства, које је нас одабрало, морамо да решавамо свесни да и 

послодавци имају своје интересе који су углавном супротни од интереса запослених. Где у Србији 

имамо случајеве да је послодавац дао запосленима више од законског минимума без дијалога са 

синдикатом. Истине ради, свету капитала можемо се супроставити само јачањем наше организације, 

само јак Самостални синдикат металаца Србије  може бити партнер а не терет послодавцу.  

Поштоване колегинице и колеге, 

сматрам да није потребно, да, као кандидат за председника Самосталног синдиката металаца Србије, 

презентујем неки посебан и нови програм активности у нареном периоди. Мој програм, ако тако могу 

да кажем, јесте оно на чему смо заједно радили протеклих пет година и добили сте сви у материјалу 

предлог плана рада Самосталног синдиката металаца Србије за период 2020-2025 

 

 

                                              

                                                                                      


