ШТА ОНИ
ТРАЖЕ?
• Да радимо џабе и евентуално
још доплатимо послодавцу за
свој рад.
• Да нам дају отказ, кад год им
се прохте.
• Да нас понижавају као раднике и људска бића.
• Да нам продужавају до бесконачности рад на одређено
време.
• Да нам се “укину” све накнаде
из рада.
• Да нас изнајмљују као аутомобиле - рентакар радник.
• Да радимо до смрти како
би они уштедели средства у
буџету и аболирали послодавце који крше законе и не
уплаћују доприносе за ПИО.

ЦРНА ХРОНИКА
• Око  180.000 радника има “рупе у стажу”.
• Послодавци дугују Фонду за пензијско   и инвалидско осигурање 1,2 милијарде евра, од
којих је 10% ненаплативо.
• Послодавци дугују Фонду за здравствено  
осигурање око 88,6 милијарди динара.

НОВИ ЗАКОН
О РАДУ?
Закон о ЈАДУ који нам се спрема...

• Држава, као највећи послодавац, не поштује закон и не уплаћује припадајуће порезе и доприносе.
• Без плате годинама ради више од 50.000 људи.
• Око 80.000 запослених  више од 6 месеци нису
примили зараду.
• Сваки четврти запослени прима минималну зараду и то нередовно.
• Послодавци незаконито радно ангажују младе људе “на лизинг”, израбљујући их за зараде  
ниже од минималца. Министарство то зна а
ћути.
• Радници су стални губитници, а послодавци и
политичка елита, добитници, који уживају све
привилегије и богате се.
• Најгори смо у региону по положају радника и
условима рада радника - констатовао је Светски  
економски форум.
• Грађани Србије тону у сиромаштво. Стандард је
у односу на 1980. годину пао за 80 одсто.
• Око 630.000 грађана тражи помоћ од центара
за социјални рад.
• Око 1.000.000 грађана је сиромашно. Број  деце
угрожене сиромаштвом  се повећава.
• САДА кажу: ”Капитал и профит су на првом
месту!”. У предизборној кампањи ОБЕЋАВАЛИ
СУ: ”Грађани су на првом месту!”.

БЕЛА КЊИГА САВЕТА СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА
ЗАВИЈА У ЦРНО РАДНИКЕ СРБИЈЕ
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА
НОВОГ САДА И ОПШТИНА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 24
Тел.: + 381 21 456-290 / Факс: + 381 21 456-301
е-mail: info@ssssns.com / web: www.ssssns.com

МИ

ЗАХТЕВАМО
• Да примамо зараду за свој рад и
живимо живот достојан човека.
• Да на раду будемо третирани
као људска бића.
• Да нас не третирају као робу и
као трошак.
• Да
послодавци
кривично
одговарају кад прекрше закон
и не исплаћују зараде.
• Да инспекција и судство раде
по закону, а не по партијској
директиви.
• Да се терет непоштовања закона од стране послодаваца и
тајкуна не сваљује на леђа запослених и грађана,  већ да свако
носи свој део одговорности, у
складу са законом.

УРАДИТЕ:
• Смањите корупцију.
• Преиспитајте приватизацију, одузмите незаконито стечен капитал, казните кривце.
• Смањите администрацију.
• Спроведите департизацију.
• Раздвојте политику од економије!
• Донесите јасне стратегије развоја, које ће
сачинити стручњаци и спроводите их у
дело.
• Користите домаћу
стручњака у Србији.

памет

и

армије

• Одрекните се концепта неолибералног капитализма.
• Спроведите предизборна обећања и
поштујте своје грађане.
• Сузбијте  “рад на црно“ и кажњавајте послодавце, који не поштују законе. Немојте
им опраштати дугове за пензијско и инвалидско осигурање. Тако ћете напунити
фондове.
• Покрените домаће фабрике да нам
индустријске зоне не буду више зоне сумрака.

ОВО ЋЕ ОТВОРИТИ НОВА РАДНА
МЕСТА И ИНВЕСТИТОРИМА
ДОКАЗАТИ ДА СМО ПРАВНА
ДРЖАВА, СА ОДГОВОРНОМ ВЛАШЋУ,
А НЕ ПРОМЕНА ЗАКОНА О РАДУ!

