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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/466426/Savez-samostalnih-sindikata-uputio-apel-za-pomoc 

Савез самосталних синдиката упутио апел за 
помоћ 

Тањуг  

Савез самосталних синдиката Србије позвао је све своје гранске синдикате и чланство да, у 

складу са могућностима, финансијски и на други начин, помогну грађанима Србије који су 

настрадали у до сада незабележеним елементарним непогодама које су задесиле Србију. 

Савез је упутио апел за помоћ светској и европској синдикалној централи и синдикалним 

пријатељима у окружењу да се придруже и помогну нашем народу. 

 

Запослени у СССС ће издвојити средства у висини дневнице, која ће бити уплаћена на рачун, 

који ће у те сврхе бити отворен. 

 

Синдикат је уверен да ће се наше чланство, где год је то могуће, укључити у спасилачке акције 

и на тај и друге начине допринети да се, бар донекле, ублаже несагледиве последице на 

грађане и имовину Србије, наводи се у саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/466488/Radna-grupa-za-Zakon-o-radu-radi-normalno 

Радна група за Закон о раду ради нормално 

Бета  

Радна група за нову верзију Закона о раду наставила је данас да ради на припреми нацрта 

измена тог документа, речено је у Министарству за рад Србије. 

Како кажу у том министарству, Радна група нормално ради и наставила је да анализира и 

расправља и изменама и допунама Закона о раду,"члан по члан". 

  

Чланови Радне групе су се на састанку 9. маја сагласили да ће свакодневно радити на припреми 

нацрта закона како би га завршили у што краћем року. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/466426/Savez-samostalnih-sindikata-uputio-apel-za-pomoc
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/466488/Radna-grupa-za-Zakon-o-radu-radi-normalno
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Синдикати и послодавци покушавају већ дуже време да усагласе ставове око пет најважнијих 

тема које треба да регулише нови закон о раду - раду на одређено време, отказима од стране 

послодавца,  отпремнинама, проширеном дејству колективног уговора и минималној заради. 

  

Председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић рекао је у петак 16. маја да 

синдикати могу да преговарају само о пет кључних тема које су раније предложене радним 

нацртом измена и допуна Закона о раду и да је неприхватљиво уључивање неких нових 

елемената у закон из предлога бивше радне верзије, када је министар привреде био Саша 

Радуловић. 

  

На састанку 9. маја члановима Радне групе подељено је решење Министарства рада о 

проширењу Радне групе члановима из Привредне коморе Србије, као и текст радне верзије 

нацрта Закона о раду који је припремило Министарство за рад. 

  

Радну групу чине представници Владе, односно министарстава рада, финансија и привреде, 

УПС-а, два репрезентативна синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених 

гранских синдиката "Независност" и Привредне коморе Србије. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/466454/Nezaposleni-da-se-ne-javljaju-NSZ-dok-traje-vanredno-stanje 

Незапослени да се не јављају НСЗ док траје 
ванредно стање 

Тањуг  

Незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, која су због временских 

непогода спречена да се одазову Служби у заказаном термину, за време ванредне ситуације у 

Републици Србији неће бити брисана са евиденције. 

По престанку разлога спречености, ова лица треба да се пријаве у надлежној филијали, 

саопштила је Национална служба за запошљавање. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/466454/Nezaposleni-da-se-ne-javljaju-NSZ-dok-traje-vanredno-stanje
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/466684/Radnici-penzijskog-fonda-prekinuli-strajk 

Радници пензијског фонда прекинули 
штрајк 

Бета  

Фонд Пензијско-инвалидског осигурања (ПИО) од данас ради у пуном капацитету, након што 

су раднци прекинули штрајк, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Како се наводи, Штрајкачки одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 

након преговора са представницима министарстава финансија и државне управе и локалне 

самоуправе као и ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

одлучио је да се радници који штрајкују врате на посао. 

  

Истиче се да је утврђен и начин решавања свих спорних питања која су довела до штрајка у 

Фонду ПИО. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=19&nav_id=850104 

Грађевинци позивају на солидарност 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског 

материјала позива (ИГМ) Србије позива на солидарност и помоћ подручјима 

угроженим од поплава. 

 Председништво Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије 

позвало је своје синдикалне организације, чланове синдиката и пословодства грађевинских 

предузећа на солидарност како би помогли угроженима од поплава. 

Синдикат радника грађевинарства и ИГМ Србије, такође, је упутио апел за помоћ 

међународним синдикалним организацијама грађевинарства и ИГМ и очекује помоћ за 

угрожене.  

 

Према наводима синдиката неопходна је финансијска помоћ, помоћ у грађевинском 

материјалу, механизацији, лековима, хигијенским средствима...  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/466684/Radnici-penzijskog-fonda-prekinuli-strajk
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=19&nav_id=850104
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Синдикалне организације би требало да оБавесте републички одбор о евентуални страдалим и 

угроженим члановима синдиката и запосленима, као и о штети коју су нека производна 

постројења претрпела у поплавама, прекиду производње.  

 

Заинтересовани се за информације и уптуства могу обратити Стручној служби Синдиката 

радника грађевинарства и ИГМ Србије на телефоне: 011/ 32-38-728, 011/ 3335-202, 

011/3335-201. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=19&nav_id=849991 

Радна група ради на Закону о раду 
 
ИЗВОР: БЕТА 
 

Београд -- Радна група за нову верзију Закона о раду наставила је данас да ради на 

припреми нацрта измена тог документа, речено је Бети у Министарству за рад 

Србије. 

Како кажу у том министарству, Радна група нормално ради и наставила је да анализира и 

расправља и изменама и допунама Закона о раду, "члан по члан". 

Чланови Радне групе су се на састанку 9. маја сагласили да ће свакодневно радити на припреми 

нацрта закона како би га завршили у што краћем року.  

 

Синдикати и послодавци покушавају већ дуже да усагласе ставове око пет најважнијих тема 

које треба да регулише нови закон о раду - раду на одредјено време, отказима од стране 

послодавца, отпремнинама, проширеном дејству колективног уговора и минималној заради.  

 

Председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић рекао је у петак 16. маја да 

синдикати могу да преговарају само о пет кључних тема које су раније предложене радним 

нацртом измена и допуна Закона о раду и да је неприхватљиво уључивање неких нових 

елемената у закон из предлога бивше радне верзије, када је министар привреде био Саша 

Радуловић.  

 

На састанку 9. маја члановима Радне групе подељено је решење Министарства рада о 

проширењу Радне групе члановима из Привредне коморе Србије, као и текст радне верзије 

нацрта Закона о раду који је припремило Министарство за рад.  

 

Радну групу чине представници Владе, односно министарстава рада, финансија и привреде, 

УПС-а, два репрезентативна синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених 

гранских синдиката "Независност" и Привредне коморе Србије. 

 

 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=19&nav_id=849991
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=19&nav_id=849844 

Запослени издвајају помоћ од плате 
ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ 

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије позвао је све своје гранске 

синдикате и чланство да финансијски и на други начин, помогну настрадалима у 

поплавама. 

Савез је упутио апел за помоћ светској и европској синдикалној централи и синдикалним 

пријатељима у окружењу да се придруже и помогну грађанима Србије који су настрадали у до 

сада незабележеним елементарним непогодама које су задесиле Србију. 

Запослени у СССС ће издвојити средства у висини дневнице, која ће бити уплаћена на рачун, 

који ће у те сврхе бити отворен.  

 

Синдикат је уверен да ће се наше чланство, где год је то могуће, укључити у спасилачке акције 

и на тај и друге начине допринети да се, бар донекле, ублаже несагледиве последице на 

градјане и имовину Србије, наводи се у саопштењу. 

НСЗ: Део зараде као помоћ 

Запослени у Националној служби за запошљавање (НСЗ) издвојиће део зараде за отклањања 

штете и последица поплава у Србији и наставити да прикупљају помоћ угроженом 

становништву, саопштила је данас та шлужба.  

 

У Дирекцији, покрајинским службама, свим филијалама и испоставама НСЗ прикупљена је 

помоћ, која је преко општинских одбора Црвеног крста и кризних штабова локалних управа, 

допремљена људима на кризним подручјима. 

Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и Стоматолошки факултет 

Запослени у Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије 

најавили су да ће издвојти по три дневнице које ће уплатити за помоћ подручјима угроженим у 

поплавама, док је Стоматолошки факултет Универзитета у Београду саопштио да је од 

сопствених средстава издвојио два динара за помоћ настрадалима. 

Делта холдинг 

Сви запослени у Делта Холдингу данас су донели одлуку да се одрекну једнодневне зараде и та 

сума биће донирана као помоћ за угрожено становништво са поплављених подручја. 

Целокупан износ биће уплаћен на наменски рачун Владе Србије за отклањање последица 

поплава. 

ПКБ 

На предлог три синдикалне организације радника ПКБ-а, (Самосталног, Независног и 

синдиката Независност), запослени који то желе, одрећиће се по једне дневнице, а новац ће 

бити уплаћена на рачун Владе Србије. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=19&nav_id=849844
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ЈУЖНЕ ВЕСТИ 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/I-strajkaci-Jumka-pomazu-poplavljene.sr.html 

И штрајкачи "Јумка" помажу поплављене 
Аутор И.М. Извор Јужне вести   

 
Представници 2 синдиката уплатили су новчану помоћ на наменски рачун Владе 

Радници Јумка и поред штрајка који траје од средине јануара, донирали су помоћ 
поплављеним подручјима. 

Представници Самосталног синдиката и Асоцијације независних и самосталних синдиката 
договорили су се да на наменски жиро рачун уплате 86.300 динара, а реч је о средствима које је 
Град Врање својевремено определио као вид подршке најугроженијим радницима. 

- Одрекли смо се тих пара јер знамо да је поплављенима тешко и да им треба сваки вид 

помоћи. Ми знамо како је то кад се нема - каже Снежана Величковић из Асоцијације 

слободних и независних синдиката. 

Занимљиво је да је и данас, независно од ове одлуке, руководство Јумка рекло да је ова 
компанија донирала два шлепера воде, радна одела, мантиле, панталоне и 350.000 динара 
намењених за куповину брашна. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/nsz-i-sindikati-pomoc-za-ugrozene_487247.html 

НСЗ и Синдикати: Помоћ за угрожене 

БЕОГРАД  

Национална служба за запошљавање саопштила је да је формирала интерни 
кризни штаб у којем се континуирано прате догађаји на подручјима угроженим 
поплавама и поступа по инструкцијама Владе Србије и Сектора за ванредне 
ситуације. 

НСЗ је ставила на располагање сва возила за потребе превоза угрожених и спасилаца, као и 
одмаралишта ради смештаја људи који су евакуисани. 

У Дирекцији, Покрајинским службама, свим филијалама и испоставама НСЗ је прикупљена 
помоћ, која је хитно преко општинских одбора Црвеног крста и кризних штабова локалних 
управа допремљена људима на кризним подручјима. 

Запослени у НСЗ ће се такође одрећи и дела зараде ради отклањања штете и последица 
природне катастрофе, а хуманитарна акција ће се реализовати, све док за њом постоји потреба. 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/I-strajkaci-Jumka-pomazu-poplavljene.sr.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/nsz-i-sindikati-pomoc-za-ugrozene_487247.html
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Незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, која су због временских 
непогода спречена да се одазову Служби у заказаном термину, за време ванредне ситуације у 
Републици Србији неће бити брисана са евиденције. 

По престанку разлога спречености, ова лица треба да се пријаве у надлежној филијали, 
саопштила је Национална служба за запошљавање. 

И Савез самосталних синдиката Србије позвао је данас све своје гранске синдикате и чланство 
да, у складу с могућностима, финансијски и на други начин, помогну грађанима Србије који су 
настрадали у поплавама. 

Запослени у том синдикату уплатиће једну дневницу као помоћ пострадалом становништву. 

Синдикат је упутио апел за помоћ светској и европској синдикалној централи и синдикалним 
пријатељима у окружењу да се придруже хуманитарним акцијама. 

 

 

 

 


