
 

 

  

 

 

 

      Година  2 ∞    01. ФЕБРУАР 2021 ∞  Београд, Дечанска 14, тел/фах 011/3340722 mail: sms@sindikat.rs 

На основу планираних посета предузећима металског комплекса у Западној Србији председник 

Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Марковић је са председником Региона ССМС за 

Западну Србију Радославом Аничићем обишао Пролетер и Фасил у Ариљу. 

Након заједничког састанку са синдикалним представницима који су председника упознали са 

актуелном проблематиком и захтевима запослених којима касни лични доходак и проблемима са 

којима се сусрећу запослени у Пролетеру. Након тога делегација синдиката је и са директором 

предузећа обавила разговор и изнела предлоге и могућа решења која су у интересу запослених и на 

основу сагледавања представника Синдикалне организације Самосталног синдиката Пролетер. 

У пости фабрике сита и лежаја након састанка са представницима синдиката и директора 

размењена су актуелна дешавања око проблема са Ковидом и проблемиме рада и пословања у 

металском кокплексу. Поред упознавања са пословањем од стране директора делегација 

Самосталног синдикат је предложила и отпочињање преговора око Колективног уговора. 

 

 

 

Посета председника ССМС Ариљу 

 



 

 

Посета председника ССМС Мајданпеку 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Марковић је 21. јануара 2021. год. са 

својим сарадницима (секретаром Славком Благојевићем и председником Региона за источну 

Србију) одржао састанак са Одбором Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца 

Србије Рудника бакра Мајданпек око проблематике синдикалног деловања и отказивања 

Колективног уговора од стране послодавца ЗИЈИН-а . 

Преговори о Колективном уговору отпочели су 04.01.2021. год. И у фази су договора о 

потписивању Протокола о раду одбора за потписивање Колективног уговора. Предложени нацрт 

Колективног уговора је у већини чланова неприхватљив и послодавцу ће се предати синдикални 

предлог Колективног уговора.  

Важно је нагласити да су репрезентативни синдикати компаније ЗИЈИН-а постигли договор о 

заједничком наступу у предстојећим преговорима за закључивање Колективног уговора. Такође, 

Колективни уговор који је отказан од стране послодавца у складу са позитивним прописима 

Републике Србије примењује се до 21.06.2021. године. 

Став председника Самосталног синдиката металаца Србије, Зорана Марковића је да ће се у 

интересу запослених ангажовати сви ресурси Самосталног синдиката  ради успешног 

преговарања и закључивања правно ваљаног Колективног уговора који ће бити резултат 

социјалног дијалога у интересу запослених. 

 

 


