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Свакодневна борба у протеклом периоду  Самосталног синдиката металаца Србије за 

заштиту радничких права пала је у воду давањем отказа синдикалном представнику 

Предрагу Стојановићу у компанији Yura Doo Rača. 

Истине ради ово није први пут да се у страним мултинационалним компанијама не поштује 

Устав, Закон Србије као и ратификоване међународне конвенције и да државне институције 

и органи окрећу главу зарад развоја привреде Србије у табоже веће упослености грађана 

без обзира на цену и жртве. 

Тачно је да је ситуација неповољна, може се рећи катастрофална када је у радно активној 

популацији више од половине на граници сиромаштва са минималном зарадом од 

тридесетак хиљаде динара са просечном потрошачком корпом у Србији преко седамдесет 

четири хиљаде динара. Веома је тешко али то није разлог да се погне глава и да се ћути на 

кршење радничких права зарад мисли "мени се то ваљда неће десити". 

Сада је време да се подигне глас и да се каже ДОСТА свим досадашњим актерима који не 

поштују раднике, законе, конвенције и све што је тековина радничких права у прошлости 

и обавеза у будућности. 

Данас у Србији је мало Предрага који имају храбрости, снаге и воље да кажу истину да 

стану на страни колегиница и колега који се плаше да јавно изнесу своје проблеме када их 

неко шиканира или на било који начин умањује радничка права која су у складу са 

позитивним прописима у Србији. 

Зато сви радници у Србији треба и морају да се уједине и јасно  кажу браво Предраже, тако 

треба, уз тебе смо и дајемо ти подршку да заједно са синдикатом помогнемо свим 

радницима и изборимо се за већа права, боље услове рада и веће зараде . 

Пуна подршка Предрагу – председник ССМС Зоран Марковић 

 

 

         

                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Апликација „Радна права за тебе“ је намењена младима који из средњих школа или са факултета излазе 

на тржиште рада али и онима који су радници са искуством а желе да додатно утврде своја знања. 

Када радници знају своја права, први предуслов промене је постигнут. Желимо да пробудимо жељу за 

активним учешћем и личним доприносом унапређивању права и положаја радника. Зато ће „Радна права 

за тебе“ бити интересантни и корисни и студентима, али и радницима и члановима синдиката. 

Циљ апликације је да повећа интересовање, унапреди разумевање и знање о радним правима и 

синдикатима кроз два сегмента. Први је забавно-едукативна квиз - игра кроз коју се знање утврђује и 

увећава поновним коришћењем. Сакупљањем бодова у Квизу корисници апликације се мотивишу да 

изнова покрећу игру пошто им већи број бодова додељује више синдикалне 'функције'. У сваком од 11 

поглавља и Микс-игри могу се искористити две врсте помоћи ('Прескочи' и ’50:50'). 

Апликација „Радна права за тебе“ је бесплатна, након преузимања доступна без интернета, разумљива и 

функционална. Може се преузети на свим уређајима са Андроид оперативним системом. Синдикат на 

овај начин постаје ближи свима без обзира да ли су чланови и 'прескаче' физичку дистанцу. 

Информисањем доприносимо демократизацији и ширењу знања свих радника о њиховим правима и 

могућностима деловања, те их приближавамо синдикалним организацијама и синдикалном учлањавању 

и деловању. 

 

 

 

         

   Гарантована помоћ да, али се она не сме назвати пензијом 

 Председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић, каже да треба да водимо рачуна о 

сваком грађанину и помогнемо старијим људима који немају пензију, али да се та помоћ не може звати 

пензијом. Поводом идеје о увођењу "гарантоване пензије" као вида социјалног давања коју је изнео 

министар за бригу о селу Милан Кркобабић, рекао да би било опасно ту помоћ називати пензијом, јер би 

се онда пензија схватала као социјално давање које би имали сви. "Пензија је примање које човек добија 

на основу тога што је током радног века одвајао одређени износ новца и уплаћивао га у фонд за пензијско 

осигурање, одакле треба, у периоду када физички више не може да ради, да прима одређену надокнаду. 

Новац који би се уплаћивао људима који нису радили не може се називати пензијом", прецизира Орбовић. 

Додаје да свакако подржава идеју да се, у складу са могућностима, помогне људима који нису радили да 

у старости да имају основна средства за живот. "Само што мора да постоји разлика између онога што је 

пензија заслужена радом и социјалне помоћи", напоменуо је Орбовић. Кркобабић предлаже увођење 

минималне "гарантоване пензије" од око 12.000 динара, као вид социјалног давања за грађане који немају 

услове за пензију. Он је рекао да се та помоћ само условно назива "гарантованом пензијом", с обзиром да 

је пензија стечено право, а не социјално давање о којем је реч. Кркобабић је рекао Танјугу да би 

"гарантована пензија" била намењена само грађанима који из различитих разлога нису имали могућност 

да испуне услове за пензију, па нису могли да остваре ниједну врсту пензије - инвалидску, породичну... 

Услов је, додао је Кркобабић, да немају никакву имовину, нити приходе, као и да нису корисници 

ниједног вида социјалне помоћи. 

 

         

                                                                          


