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 Поштовани,  
 
 У јавности, међу синдикатима и посебно радницима, избила је потпуна 
конфузија око предложених измена и допуна Закона о раду.  
 Нове измене и допуне се из дана у дан предлажу, конфузне и противречне 
изјаве представника власти се преносе преко медија скоро свакодневно, хитна 
седница парламента на којој би био усвојен закон се најављује бар недељно, а 
верзије нацрта тог закона умножавају и волшебно настају, а да се не зна ко стоји 
иза њих.  
 Права јагма за тим документом влада и међу новинарима, који већ 
недељама безуспешно покушавају до дођу до текста закона који се тако добро 
скрива од јавности, посебно запослених, упркос чињеници да од њега зависи 
њихова даља будућност и егзистенција.  
 Тако су и представници Савеза самосталних синдиката Србије и 
Уједињених гранских синдиката Независност у Радној групи за измене Закона о 
раду, на једном од састанака, незванично добили последњу верзију нацрта тог 
закона, коју је припремило Министарство рада.   

Она, међутим, није усаглашена са синдикатима, није резултат рада Радне 
групе и не одсликава оно зашта смо се залагали и јасно и недвосмислено рекли 
шта је оно што никада нећемо прихватити.   

У новом тексту самоиницијативно су унете измене које са синдикатима нису 
усаглашене, иако је према ранијем договору са Вама, јасно утврђен оквир за 
преговарање.  

Наши чланови у Радној групи су током претходних месеци покушали да са 
социјалним партнерима усагласе ставове о пет најважнијих тема које треба да 
регулише нови закон о раду - рад на одређено време, откази од стране 



послодавца, отпремнине, проширено дејство колективног уговора и минимална 
зарада. 
 Упркос доброј вољи и флексибилности синдиката током преговора, о 
појединим одредбама ставови се нису приближили и до неког заједничког 
именитеља није се стигло. 
 Зато Вас позивамо да, у директном разговору с представницима 
репрезентативних синдиката, усагласимо ставове и дођемо до решења које ће 
задовољити све стране.  
 На састанку, који би требало одржати у хитном року, с обзиром на најаве да 
„закон само што није усвојен“, коначно би могли да чујемо која је верзија закона 
валидна, који су разлози за доношење новог закона, зашто се постојећи не 
примењује, како ће нови допринети отварању нових радних места и друго.   
 Захтевамо да се, након тог састанка, одржи јавна расправа, што је редовна 
процедура приликом доношења закона, а посебно зато што закон битно мења 
уређење права запослених у Србији.  

Захтевамо и да наши представници буду укључени у решавање и других 
законских решења, попут измена закона о приватизацији и стечају.   
 И сада, јасно и недвосмислено, кажемо да ће Савез самосталних синдиката 
Србије и Уједињени грански синдикати Независност, по сваку цену, бранити тешко 
стечена права радника и синдиката и никада се неће сагласити са укидањем 
проширеног дејства колективног уговора, нити са изменама које би довеле до 
смањења зарада.  
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