
 
 

Влада Републике Србије, Немањина  11, Београд 

 ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Председница Ана Брнабић 

 

Поштована Председнице, 

У име Самосталног синдиката металаца Србије и свих запослених у металском 

сектору Србије обраћам Вам се дописом за помоћ и хитно решавање 

многобројних проблема са којима су радници Србије оптерећени. 

Овим путем позивамо Вас да у складу са овлашћењима узмете учешће у 

решавању проблема које смо сврстали у следеће целине  

 МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

- Пораст инфлације, велики скок цена животних намирница и неадекватно 

повећање зарада довело је до тешког материјалног стања већине запослених 

у реалном сектору. Већина послодаваца је након упућених захтева 

синдикалних организација за повећање зарада исказала немогућност 

повећања зарада  већег од 5 до 6 процената или због енергетске и ратне кризе 

без икаквог увећања зараде.  

- Минимална цена рада по сату од 230 динара је недовољна и понижавајућа 

за запослене у реалном сектору јер она је репер за већину послодаваца у 

Србији за висину зараде запослених и као таква је главни узрок сиромаштва 

радника Србије који својим радом не могу да издржавцају своје породице. 

- Утврђивање минималне цене рада услед раста вредности минималне 

потрошачке корпе, кретања потрошачких цена требало би вршити минимум 

два пута годишње или можда и квартално   

 

 ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ РС 

 

- Измене и допуне члана 257 Закона о раду који би требао да обезбеди једнака 

права запослених кроз грански колективни уговор је непремостива баријера 



синдикатима јер цензус од 50% чланства у унији послодаваца је препрека за 

добијање проширеног дејства колективног уговора 

- Измене и допуне члана 118 Закона о раду где би се накнада трошкова за 

регрес и топли оброк дефинисала у новчаном или другом износу јер у 

већини случајева вредност наведених је 1 динар 

- Измене и допуне чланова 70а до 70г Закона о Пензијском и инвалидском 

осигурању за укидање трајних казнених поена због одласка у превремену 

пензију су неопходне јер запослени у металском сектору углавном раде на 

физички тешким пословима па је немогуће да свој рад обављају до 65 године 

живота 

- Измене и допуне  члана 188 Закона о раду кроз заштиту запослених услед 

синдикалних активности су неопходне јер тренд забране синдикалног 

организовања и прогона синдикалних активиста све више узима маха у 

Србији без могућности социјалног дијалога и преговарања за израду 

колективних уговора 

 

Сматрамо да је све мање времена за решавање многобројних проблема са 

којима се срећу запослени у реалном сектору Србије и предлажемо одржавање 

заједничког састанка са Вама, представницима синдиката и  свим релевантним 

државним институцијама у што краћем року да кроз социјални дијалог 

кренемо у решавање ових и других проблема 

 

Дана 10.11.2022. год.  

                                                                                                                                              


