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Незадовољни текстом предлога нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду
и понуђеним решењима, као и чињеницом да се Закон мења без образложења ЗАШТО,
Незадовољни начином на који је текст сачињен, без учешћа репрезентативних
синдиката, а под притиском страних послодавачких и финансијских асоцијација,
Незадовољни покушајем да направе конфликт између родитеља и деце, запослених и
незапослених, младих и старијих, неразумним обећањима да ће Закон запошљавати младе,
Незадовољни због непостојања социјалног дијалога, непоштовања законских
процедура у изради Закона, због константног кршења Закона и селективне правде,
Незадовољни односом појединих министара према синдикатима, њиховом
ароганцијом и искључивошћу, као и отвореним лобирањем против интереса запослених,
Незадовољни због непоштовања ставова и захтева радника Србије,

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Незав исност“

ШТРАЈКОМ УПОЗОРЕЊА У СРБИЈИ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ШАЉУ ПОРУКУ:
ПОВУЦИТЕ СРАМНИ ЗАКОН ИЗ ЈАВНОСТИ, ПРОЦЕДУРЕ, РАСПРАВЕ.....
 Не прихватамо да се права радника и будућих радника смањују јер права из рада не
генеришу кризу, пропадање привреде, затварање предузећа, трагичну приватизацију;
 Права запослених не умањују пословну способност привредника, нити њихов профит...
напротив, запослени стварају профит, а не послодавци или политичари;
 Не пристајемо да се новац који ми, својим радом, зарадимо прелива у профите, а да се
нама умањују зараде, накнаде зарада и друга примања која су ионако ниска и
недовољна - радници Србије су већ сиромашни;
 Не прихватамо да будемо робови у 21. веку, а робовски рад нам намећу новим
решењима у Закону;
 Не пристајемо на робовласнички однос и самовољу послодаваца, не дозвољавамо да се
запослени третирају као роба, не прихватамо легализацију лаког отпуштања, без
обавеза и разлога - и до сада су лако отпуштали;
 Не прихватамо неосновани аргумент да ће робовски Закон који предлажу, допринети
отварању радних места, јер:
» ЗАКОНИ НЕ ОТВАРАЈУ РАДНА МЕСТА, ОТВАРАЈУ ИХ УСПЕШНИ, СОЦИЈАЛНО
ОДГОВОРНИ ПОСЛОДАВЦИ И ДОБАР ПРИВРЕДНИ АМБИЈЕНТ КОЈИ СТВАРА
ДРЖАВА,
» ИАКО ЈЕ НА СНАЗИ СТАРИ ЗАКОН О РАДУ, ПО ЈАВНО ИЗНЕТИМ ПОДАЦИМА У
ПОСЛЕДЊИМ МЕСЕЦИМА 2013. ГОДИНЕ, НЕЗАПОСЛЕНОСТ ЈЕ СМАЊЕНА ЗА 5,2 %.

Желимо да радимо и од свог рада достојанствено живимо.
Желимо развијену Србију у којој грађани живе од свог рада, желимо богату Србију,
а богатство стварају запослени.
Желимо снажну Србију, а снага су њени задовољни грађани.
ГРАЂАНИ СРБИЈЕ, ЗАПОСЛЕНИ, ВИ КОЈИ ЧЕКАТЕ ПОСАО И ПЕНЗИОНЕРИ,
НЕ ДОЗВОЛИМО ДА НАС И ДАЉЕ ПОНИЖАВАЈУ.

ЗАСЛУЖУЈЕМО БОЉИ ЗАКОН!

