
СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Предмет: Саопштење за јавност

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада подржава и сматра да је у овој
држави потребно извршити корениту промену и реформу целокупног функционисања државе у смислу
стварања правне  и социјално одговорне  државе.  Синдикату у  тим променама једино смета  што су оне
кренуле од најугроженијих слојева друштва, а то су радници и пензионери. Терет свих тзв. “реформи” које
су  спроводиле разне Владе које су се мењале у току вишестраначја у Србији, као и актуелна Влада, су
пребачене на терет грађана, док су се они здушно залагали да ће сви закони које донесу за последицу имати
само бољитак грађана Србије. Да поменемо само Закон о приватизацији који је уништио привреду Србије, а
тиме и створио једну реку од око 800.000 незапослених, или близу 30% радно способне популације Србије.

Закон о раду до сада је мењан у целости два пута (без измена и допуна) уз иста обећања која данас
слушамо. Овај закон као основни акт треба да регулише на што је могуће поштенији начин однос између
радника  и  послодаваца,  да  у  тај  стварно  неравноправан  однос  створи  услове  приближне  једнакости.
Напомињемо  да  овај  Закон  никада  није  запошљавао  раднике  нити  ће  икада  (за  то  постоји  Закон  о
запошљавању и осигурању за случај незапослености), а поготово не одузимањем права радницима. Закон
који се данас налази пред посланицима претвориће свет рада у класичну и то најјефтинију најамну радну
снагу, а тиме сигурно неће привући стране инвеститоре с обзиром да нажалост такве јефтине најамне радне
снаге има у земљама трећег света у изобиљу.

Ми као синдикат и радничка организација имамо право и обавезу да бранимо радничка права, те не
можемо да прихватимо да  политички војници који су изабрани од стране актуелних власти по налогу
издају саопштења без икаквих образложења, како је Закон реформски и да ће се тиме омогућити боље
функционисање предузећа  и запошљавање радника.  Ти  партијски војници то могу да раде у име своје
партије и на страначким органима, а не као представници власти, те није коректно да у име оних на које се
Закон директно односи и оштећује дају подршку. 

Прихватамо  да  се  неплаћање  пореза  третира  као  криминал,  да  се  у  јавна  предузећа  уведе
професионални менаџмент, да се угуши сива економија и рад на црно, као и све оно што је у интересу
грађана, али не прихватамо да нам Америчка привредна комора, ММФ и сличне организације кроје и праве
Законе  по  својој  мери,  и  омаловажавају  свет  рада  у  Србији.  Наши  актуелни  властодршци  често
употребљавају епитете за своје грађане и раднике да су нерадници, а сви они који их нападају немају ни 5
година радног стажа у привреди или ван политике,  и са правом се питамо ко од њих данас живи од своје
плате. Углавном су свој радни век почињали у скупштинским клупама, почев од локалних самоуправа па до
Владе  и  Скупштине.  АКО  ЈЕ  ДРЖАВА  ПРЕД  БАНКОРТОМ,  НЕК  СВОЈИМ  ПРИМЕРОМ  КРЕНУ  У
РЕФОРМЕ, ПА ДОБРОВОЉНО СЕБИ УВЕДУ МИНИМАЛАЦ ДО КРАЈА МАНДАТА!

Радници у комуналној привреди су увек били познати и поштовани као вредни, и тако ће бити у
будућности,  али  никада  нису,  нити  ће  икада  трпети  омаложавање  њиховог  рада.  Због  свега  наведеног
Синдикат  запослених  у  комунално-стамбеној  делатности Новог  Сада захтева  од  Владе  Републике
Србије да повуче ова два срамна предлога Закона из Скупштинске процедуре, а раднике и чланове
овог синдиката позивамо да у четвртак 17.07.2014. године у Београду са почетком у 11 часова, испред
Народне скупштине искажу своје незадовољство.

С поштовањем,
Председник

Зоран Радосављевић
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