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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:546019-1-maj-u-Srbiji-Uranci-izletista-i-protesti-

Sindikati-traze-bolji-zivot-veca-prava-plate-i-penzije 

1. maj u Srbiji: Uranci, izletišta i protesti; Sindikati traže bolji život, veda prava, plate i penzije 

IZVOR: TANJUG 

Međunarodni praznik rada, 1. maj danas se po tradiciji obeležava u mnogim zemljama sveta. U Srbiji se ovaj 
praznik obeležava tradicionalnim prvomajskim urancima u prirodi, ali i protestima 

Međunarodni praznik rada, 1. maj danas se po tradiciji obeležava u mnogim zemljama sveta. U Srbiji se ovaj 
praznik obeležava tradicionalnim prvomajskim urancima u prirodi, ali i protestima koje organizuju pojedini 
sindikati, međusobno podeljeni oko toga da li protestovati ili ne. 
 
Predstavnici Samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost obeležili su danas 1. maj, Međunarodni praznik 
rada, protestnim okupljanjem na Trgu Nikole Pašida kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog pada životnog 
standarda, manjih prava zaposlenih i smanjenja plata i penzija. 
 
Okupljeni sindikalci iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije poslali su sa Trga Nikole Pašida poruku da je vreme 
da zaposleni počnu da se bore za svoja prava, jer drugi to nede učiniti, a odatle su krenuli u protestnu šetnju 
Ulicom Kralja Milana do Trga Slavija gde de postaviti crvene ruže na spomenik Dimitriju Tucovidu. 
 
Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak poručio je da je vreme da radnici siđu na ulicu i počnu da se bore, 
navodedi da vlada sindikalce vidi kao partnera samo onda kada imaju isto mišljenje, a da je radničkoj klasi 
oduzeta i svest o njihovim pravima. 
 
Čanak je rekao da je novi Zakon o radu upropastio sve što se moglo upropastiti, da ga je potrebno ponovo 
menjati, a radnicima i penzionerima vratiti ono što im je oduzeto. 
"Slededi Prvi maj mora da izgleda drugačije ili nas nede biti. Došli smo do kraja, vreme je da počnemo da se 
borimo za sebe jer to drugi nede činiti", poručio je Čanak. 
On je medije zamolio da "prestanu da trpaju u isti koš sve sindikate" ističudi da su pravi sidnikati danas na Trgu 
Nikole Pašida. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:546019-1-maj-u-Srbiji-Uranci-izletista-i-protesti-Sindikati-traze-bolji-zivot-veca-prava-plate-i-penzije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:546019-1-maj-u-Srbiji-Uranci-izletista-i-protesti-Sindikati-traze-bolji-zivot-veca-prava-plate-i-penzije
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Predsednik SSSS Ljubisav Orbovid rekao je da radnici traže samo mogudnost da pristojno žive od svog rada i da 
za to treba da se bore 365 dana u godini. Orbovid je poslao podršku otpuštenim radnicima iz preduzeda 
Informatika iz Novog Sada koji su, kako je rekao, ostali bez posla zbog partijske politike i naveo da svi sindikati i 
radnici treba da pokažu solidarnost sa njima. 
 
"Pošaljimo podršku svim radnicima Srbije. Pokažimo borbu za radna mesta kako nijedan radnik ne bi napuštao 
svoj posao. Spremni smo da se organizujemo isto ovako i u Novom Sadu kako bismo podržali radnike 
Informatike", rekao je Orbovid. 
 
Predstavnik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinovid rekao je da je odluka vlade da se 
smanje plate i penzije sramna i da penzioneri ne traže povedanje penzija, kako to najavljuje premijer, ved samo 
da im se vrati ono što im je oduzeto. 
Sindikalci su poručili da radnici za Prvi maj treba da pokažu protest zbog ovakvog stanja u društvu, a ne da 
roštiljaju širom Srbije, na primer. 
 
Predstavnici sindikata su tokom protesne šetnje nosili zastave i transparente, a na kratko su se zaustavili pored 
zgrade Skupštine Sribje u Ulici Kralja Milana. 
Prethodno su Novi sindikat Srbije i druge sindikalne organizacije održale protest pod nazivom "Prvomajski 
protest 2015. - glas protiv bede i poniženja" sa kojeg su poručili da ima mnogo razloga da danas na ulicama 
bude 10.000 ljudi zbog propasti radnika. 
 
Predsednik Novog sindikata Srbije Živorad Mrkid je poručio da je država ekonomski okupirana a vlada samo 
ekspozitura stranih finansijskih institucija. Mrkid je rekao je da mu nije jasno šta danas slave oni koji idu na 
izlete i da je Prvi maj pravi trenutak da se pokaže nezadovoljstvo. 
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Nakon polaganja venaca deo protestanata pridružio se protestu na Trgu Nikole Pašida. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Sindikati-traze-bolji-zivot-veca-prava-plate-i-penzije.sr.html 

Празник рада у Србији: Прптести, ураници, храна 

Грађани су традиципналнп 1. мај прпславили уз музику и рпштиљ на ппзнатим излетиштима. – Ширпм 

света митинзи 

БЕОГРАД – Међунарпдни празник рада, 1. мај, синдикати су у Србији данас пбележили скуппвима на 
кпјима су изразили незадпвпљствп збпг пада живптнпг стандарда, министри су ппручили да бпља 
времена дплазе, дпк је деп грађана традиципналнп на уранку. 

Министар рада Александар Вулин рекап је на пбележаваоу Дана Ппкрета спцијалиста и Међунарпднпг 
празника рада у Бачкпј Паланци да, захваљујући дпбрим резултатима владе и напприма читавпг 
друштва, бпља времена дплазе брже негп штп је пчекиванп, те да има шансе да плате и пензије буду 
ппвећане већ у првпј гпдини рефпрми. 

Вулин је рекап да је задпвпљан штп је стппа незаппсленпсти пала на 16,8 пдстп и штп пве гпдине, какп је 
рекап, 62.000 заппслених више плаћа дппринпсе ПИО фпнду. 

  
Спцијалисти су празник пбележили пплагаоем венаца на сппменик Димитрију Туцпвићу, пснивачу 
прганизпванпг радничкпг ппкрета у Србији, а министар рударства и енергетике Александар Антић рекап 
је да самп екпнпмски јака и развијена Србија мпже да дпведе дп јачаоа радничких права и захвалип 
радницима и представницима синдиката збпг ппдршке владиним мерама. 

Антић каже да ће влада и СПС и даље бити ппсвећени екпнпмскпм развпју, привлачеоу инвестиција, 
птвараоу нпвих радних места штп је једини кључ за бпљи живпт. 

Министар унутрашоих ппслпва Небпјша Стефанпвић у Бпру је разгпварап са припадницима МУП-а у тпм 
граду најављујући да би нпви закпн п пплицији требалп значајнп да ппбпљша пплпжај пплицајаца. 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Sindikati-traze-bolji-zivot-veca-prava-plate-i-penzije.sr.html
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Стефанпвић је припадницима МУП-а честитап празник, навпдећи да ће министарствп сарађивати са 
репрезентативним синдикатима какп би се ппбпљшали услпви у кпјима пплиција ради. 

И представници синдиката пплпжили су цвеће на сппменик Димитрију Туцпвићу, али празник рада 
пбележили и прптестним пкупљаоима. 

Представници Сампсталнпг синдиката Србије и УГС Независнпст пкупили су се на Тргу Никпле Пашића 
какп би изразили свпје незадпвпљствп збпг пада живптнпг стандарда, маоих права заппслених и 
смаоеоа плата и пензија и ппслали ппруку да је време да заппслени ппчну да се бпре за свпја права, 
јер други тп неће учинити. 

  
Председник УГС Независнпст Бранислав Чанак ппручип је да је време да радници сиђу на улицу и ппчну 
да се бпре, навпдећи да је нпви Закпн п раду „упрппастип све штп се мпглп упрппастити”, да га је 
пптребнп ппнпвп меоати, а радницима и пензипнерима вратити пнп штп им је пдузетп. 

И председник С С С С Љубисав Орбпвић рекап је да радници траже самп мпгућнпст да пристпјнп живе 
пд свпг рада и да за тп треба да се бпре 365 дана у гпдини. 

Прптест „Глас прптив беде и ппнижеоа” на Тргу Славија пдржали су Нпви синдикат Србије и друге 
синдикалне прганизације, ппручивши да има мнпгп разлпга да данас на улицама буде 10.000 људи збпг 
прппасти радника, те да није јаснп шта данас славе пни кпји иду на излете. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/555367/PROTEST-Vise-hiljada-ljudi-okupilo-se-povodom-Medjunarodnog-praznika-

rada 

PROTEST Više hiljada ljudi okupilo se povodom Međunarodnog praznika rada  

AUTOR: D. Radisavljevid 

Više hiljada radnika okupilo se danas na protestu koji su povodom Međunarodnog praznika rada organizovali 

Samostalni savez sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" na Trgu Nikole Pašida. 

 
Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", kaže da je vreme da se radnici 

spuste na ulicu i da se bore za svoja prava. 

  

- Odbijamo da sve radnike trpaju u isti koš, jer su pravi radnici danas ovde, sa nama. Zakon o radu se nede 

menjati, ali pokredemo inicijativu da nam se vrati ono što su nam uzeli, a ne da nam daju povišicu - rekao je 

Branislav Čanak. 

  

On je za "Blic" dodao da akcije ovog tipa moraju biti svakodnevne. 

  

- Ništa se nede promeniti ako samo jedna profesija izađe na ulicu, i to samo jednom godišnje. Moramo biti 

uporni ako želimo da se izborimo za bolji položaj radnika - rekao je Čanak. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/555367/PROTEST-Vise-hiljada-ljudi-okupilo-se-povodom-Medjunarodnog-praznika-rada
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/555367/PROTEST-Vise-hiljada-ljudi-okupilo-se-povodom-Medjunarodnog-praznika-rada
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Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbovid je poželeo sredan Prvi maj radnicima, ali je, 

takođe, čestitao i onima koji danas roštiljaju. 

  

- Danas ovde zajedno jasno stavljamo do znanja da ne odustajemo od naših prava. Želimo da imamo posao, da 

ne radimo prekovremeno, a da nismo pladeni za to. Borimo se za prava da radimo i školujemo svoju decu, za 

prava penzionera. Ponosan sam na to što vas ove godine ima više nego prethodne - rekao je Ljubisav Orbovid. 

  

 
U znak podrške, Orbovid je najavio okupljanje u Novom Sadu i osvrnuo se na 19 otpuštenih radnika 

"Informatike". 

  

- Otpustili su naše kolege i na tom okupljanju demo se im pružiti podršku - ističe on. 
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Protestna šetnja kretala se sa Trga NIkole Pašida do Slavije gde su predstavnici sindikata položili vence na 

spomenik Dimitrija Tucovida, borcu za prava radnika. 

  

 
  

Predsednik samostalnog sindikata GSP Beograd, Zoran Antid, izjavio je da su se priključili protestu kako bi 

pokazali svoje nezadovoljstvo i ukazali na generlano loše stajne u komunalnom sistemu glavnog grada. 

  

- Više od 500 zaposlenih i članova našeg sindikata izašlo je danas na ulice Beograda da skrenemo pažnju na to 

da naši zaposleni imaju najmanje plate u komunalnom sistemu Beograda, da radimo u uslovima koji su na ivici 

katastrofe, da imamo hroničan nedostatak rezervnih delova. Prošle godine povedali su nam radno vreme na 

osam sati, a plate vozačima i radnicima održavanja tada smanjili u proseku za 15000 - 20000 dinara. Prosečna 

plata vozača u GSP-u je od 35000 do 40000 dinara, oni rade u užasnim uslovima, često su meta napada. Za sve 

njih se danas borimo ovde - istakao je Antid. 
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On je još dodao za "Blic" da su njihovi zahtevi poslati nadležnima, i da de, ukoliko ne budu usvojeni, naredni 

skup održati ispred Skupštine grada. Kako je rekao Antid, taj protest, verovatno nede biti miran kao ovaj. 

  

 

Polaganje venaca na spomenik Dimitrija Tucovica na Slaviji 

Iz Udruženja sindikata penzionera Srbije poručuju da su neprimerene najave o povedanju penzija. 

  

- Očekujemo da nam vrate šta su nam oduzeli, pa onda neka povedavaju. Penzije kao stečeno pravo su nam 

otete, i očekujemo da Ustavni sud povuče taj akt. Danas nastavljamo akciju koju smo započeli još 15. aprila na 

Trgu Nikole Pašida - kaže član predsedništva Udruženja penzionera Srbije za grad Beograd, Zoran Antid. 

  

 

Novi sindikat Srbije održao je danas protest "Glas protiv bede i poniženja" na Trgu Slavija na kome se okupio 

stotinak ljudi. 

  

Demonstranti su prvo položili vence na spomenik Dimitriju Tucovidu povodom Međunarodnog praznika rada, a 

zatim su delili Prvomajski proglas. 

  

Predsednik NS-a Živorad Mrkid kazao je na protestu da mu nije jasno šta danas slave oni koji idu na izlete, da je 

Praznik rada pravi trenutak da se pokaže nezadovoljstvo i da je u Srbiji dovoljno razloga da na desetine hiljada 

nezadovoljnih radnika protestuje. 

  

- Ljudi su tamo gde ne treba da budu. Propast radničkog pokreta u Srbiji, to slave - kazao je Mrkid koji je dodao 

da je Međunarodni monetarni fond okupirao Srbiju i da je Vlada Srbije samo ekspozitura MMF-a, a da de 

radnicima biti bolje kada se oslobode "stranih faktora". 
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Prvomajskom proglasu NS-a su se priključili Novi sindikat zdravstva Srbije, Sindikat komunalnih delatnosti 

Beograd, Nezavisni sindikat vodovoda i kanalizacije Beograd, Radnički sindikat prerade Kolubara, Jedinstvena 

sindikalna organizacija Energoprojekt Beograd, Saobradajni sindikat GSP, Novi sindikat Dunav osiguranja, 

Sindikat zaposlenih Gradske čistode, Sindikat radnika ED Beograd, Organizacija Sindikalne akcije, Nezavisni 

samostalni crveni sindikat, 

Levi samit Srbije, Udružena levica, SKOJ, Sindikat radnika Železničke infrastrukture Srbije, Unija sindikata 

srpskih železnica. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/555339/SRECAN-VAM-PRAZNIK-RADA-U-Srbiji-1-maj-na-urancima-izletistima-i-

trgovima 

SREDAN VAM PRAZNIK RADA U Srbiji 1. maj na urancima, izletištima i trgovima 

IZVOR: TANJUG 

Međunarodni praznik rada, 1. maj danas se po tradiciji obeležava u mnogim zemljama sveta, a u Srbiji 

tradicionalnim prvomajskim urancima u prirodi, ali i protestima koje organizuju pojedini sindikati, međusobno 

podeljeni oko toga da li protestovati ili ne. 

 

Protest socijalista 1. maja 1912. u Njujorku 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/555339/SRECAN-VAM-PRAZNIK-RADA-U-Srbiji-1-maj-na-urancima-izletistima-i-trgovima
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/555339/SRECAN-VAM-PRAZNIK-RADA-U-Srbiji-1-maj-na-urancima-izletistima-i-trgovima
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Praznik rada obeležava se u znak sedanja na prve masovne radničke demonstracije 1. maja 1886. u Čikagu, 

kada su radnici zahtevali osmočasovno radno vreme i bolje uslove rada. 

  

Kada je i Sovjetski Savez uvrstio ovaj datum u zvanični kalendar, zbog ideoloških razlika, u SAD su počeli da ga 

obeležavaju prvog ponedeljka u septembru. 

Prvi maj u Srbiji obeležen je prvi put 1893. godine protestnim skupovima u Beogradu. 

  

Sindikati su i ove godine pozvali na okupljanja radnike na gradske trgove, kako bi izrazili svoj protest zbog sve 

manjih prava zaposlenih i pada životnog standarda, u skladu sa praksom u protekle dve decenije. 

  

 

Protest sindikata prošle godine za Prvi maj 

Udruženi sindikati Srbije "Sloga" saopštili su ove nedelje da ove godine nede organizovati protest za 1. maj u 

Beogradu, ni u drugim gradovima Srbije, zbog toga što su sindikati i dalje podeljeni. 

  

U saopštenju "Sloge" se navodi da de i "ove godine sindikati nastupati u više 

kolona, bez solidarnosti i podeljeni, što je poraz za čitav svet rada i još jedna od pobeda kapitala". 

  

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" organizuju danas u Beogradu 

protestno okupljanje radnika povodom Međunarodnog praznika rada. 

  

"Oni kojima nije dobro, doći će na protest, a oni koji dobro žive organizovaće 1. maja roštiljijade", rekao je 

predsednik UGS "Nezavisnost" Branislav Čanak. 
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U Kragujevcu i Kraljevu ni ove godine nede biti organizovanog sindikalnog obeležavanja Međunarodnog 

praznika rada, osim deljenja flajera sa prvomajskim proglasom, a deo članova sindikata pridružide se 

prvomajskoj protestnoj šetnji koja de biti organizovana u Beogradu. 

  

Prvomajske proslave u seoskim sredinama u Srbiji počele su najpre u selu Dubona, kod Mladenovca, 1888. 

godine. 

 

U Srbiji i regionu vremenom je postao običaj da se tog dana u zoru izlazi na Prvomajski uranak u prirodu. 

  

Nekada su se za Prvi maj palile logorske vatre uoči praznika, a na dan praznika, obično na najbližem izletištu 

okupljao se narod uz prigodne govore sindikalnih funkcionera, recitovala se i poezija, igrala folklorna društva. 

  

Od sedamdesetih godina prošlog veka manje se insistiralo na govorima i kulturnim programima, a više na 

roštiljijadama u prirodi i neformalnim druženjima. 

  

U vreme socijalizma i bivše SFRJ, ko je želeo i mogao, putovao je u inostranstvo obično do Soluna ili još češde 

Trsta u šoping ili na mali odmor na more ili planinu i tako se razvila tradicija sindikalnih izleta i putovanja u 

inostranstvo. 
 

SLOBODNA EVROPA 

http://www.slobodnaevropa.org/content/prvomajski-protesti-u-regiji-cuje-li-vlast-glas-radnika/26989070.html 

Prvomajski protesti u regiji: Čuje li vlast glas radnika 

Prvomajski protest u Beogradu 

 

UBiH, Srbiji i Crnoj Gori 1. maj je obeležen protestima. Nekoliko hiljada ljudi izašlo je na ulice gradova kako bi 

iskazali svoj revolt sve jačim smanjenjima radničkih prava. 

Radnici i sindikati u Tuzli i Banjaluci, Praznik rada obilježili su protestima, kako bi još jednom ukazali da su ved 

godina obespravljeni, te da im se život sveo na puko preživljavanje. Pobunili su se i protiv usvajanja novog 

zakona o radu, koji bi otežao i onako težak položaj radnika u BiH. No, nije tako bilo u ostalim 

bosaskohercegovačkim gradovima. Prvi maj, vedina Bosanaca i Hercegovaca obilježila je uz roštilj, pjesmu iili 

vojnički grah, o čemu više piše Aida Đugum u tekstu “Prosvjedi u BiH: Vrijeme za jedinstvo radnika”. 

http://www.slobodnaevropa.org/content/prvomajski-protesti-u-regiji-cuje-li-vlast-glas-radnika/26989070.html
http://www.slobodnaevropa.org/media/photogallery/26988780.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/protesti-u-bih-vrijeme-za-jedisntvo-radnika/26989232.html
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Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je i u Beogradu zahtevajudi od vlasti bolji život, radnička prava i više posla za 

građane Srbije. U organizaciji nekoliko najvedih sindikata, Međunarodni praznik rada obeležili su skupom na 

Trgu Nikole Pašida i šetnjom kroz Beograd do trga Slavija gde su položili cvede na spomenik Dimitriju Tucovidu, 

o čemu izveštavaZoran Glavonjid u tekstu “Radnici na 1. maj: Roštilj draži od protesta”. 

Tokom ovogodišnje protestne šetnje koju je u Podgorici organizovala Unija slobodnih sindikata, učesnici su 

digli glas zbog obespravljenog položaja zaposlenih u Crnoj Gori. Medjutim, pitanje je – da li je taj glas neko čuo. 

Ako najodgovorniji za stanje u državi nijesu čuli glas sa prvomajske protestne šetnje, razlog za to de, uglavnom, 

biti to što je na protestu bilo mnogo muzike, transparenata i riječi izgovorenih za govornicom, ali malo ljudi, 

javlja Esad Krcid u tekstu “Glas protiv obespravljenog položaja radnika u Crnoj Gori”. 

Alo 
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/sta-rostiljate-dodite-na-protest/95703 

Šta roštiljate? Dođite na protest! 

Autor: TANJUG 

Predstavnici Samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost obeležili su danas 1. maj, Međunarodni praznik 
rada, protestnim okupljanjem na Trgu Nikole Pašida kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog pada životnog 
standarda, manjih prava zaposlenih i smanjenja plata i penzija. 

 
Prvomajski protest | Foto: Tanjug/Miloš Jelesijevid 

Okupljeni sindikalci iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije poslali su sa Trga Nikole Pašida poruku da je vreme 

da zaposleni počnu da se bore za svoja prava, jer drugi to nede učiniti, a odatle su krenuli u protestnu šetnju 

Ulicom Kralja Milana do Trga Slavija gde de postaviti crvene ruže na spomenik Dimitriju Tucovidu. 

 

Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak poručio je da je vreme da radnici siđu na ulicu i počnu da se bore, 

http://www.slobodnaevropa.org/content/radnici-na-praznik-rada-vise-na-uranku-nego-na-ulici/26988977.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/glas-zbog-obespravljenog-polozaja-radnika-u-crnoj-gori/26989051.html
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/sta-rostiljate-dodite-na-protest/95703
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navodedi da vlada sindikalce vidi kao partnera samo onda kada imaju isto mišljenje, a da je radničkoj klasi 

oduzeta i svest o njihovim pravima. 

Čanak je rekao da je novi Zakon o radu upropastio sve što se moglo upropastiti, da ga je potrebno ponovo 

menjati, a radnicima i penzionerima vratiti ono što im je oduzeto. 

"Slededi Prvi maj mora da izgleda drugačije ili nas nede biti. Došli smo do kraja, vreme je da počnemo da se 

borimo za sebe jer to drugi nede činiti", poručio je Čanak. 

On je medije zamolio da "prestanu da trpaju u isti koš sve sindikate" ističudi da su pravi sidnikati danas na Trgu 

Nikole Pašida. 

 
Obeležja neke stare države | Foto: Tanjug/Miloš Jelesijevid 

Predsednik SSSS Ljubisav Orbovid rekao je da radnici traže samo mogudnost da pristojno žive od svog rada i da 

za to treba da se bore 365 dana u godini. 

Orbovid je poslao podršku otpuštenim radnicima iz preduzeda Informatika iz Novog Sada koji su, kako je rekao, 

ostali bez posla zbog partijske politike i naveo da svi sindikati i radnici treba da pokažu solidarnost sa njima. 

"Pošaljimo podršku svim radnicima Srbije. Pokažimo borbu za radna mesta kako nijedan radnik ne bi napuštao 

svoj posao. Spremni smo da se organizujemo isto ovako i u Novom Sadu kako bismo podržali radnike 

Informatike", rekao je Orbovid. 

Predstavnik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinovid rekao je da je odluka vlade da se 

smanje plate i penzije sramna i da penzioneri ne traže povedanje penzija, kako to najavljuje premijer, ved samo 

da im se vrati ono što im je oduzeto. 

Sindikalci su poručili da radnici za Prvi maj treba da pokažu protest zbog ovakvog stanja u društvu, a ne da 

roštiljaju širom Srbije, na primer. 

Predstavnici sindikata su tokom protesne šetnje nosili zastave i transparente, a na kratko su se zaustavili pored 

zgrade Skupštine Sribje u Ulici Kralja Milana. 



15 

 

Prethodno su Novi sindikat Srbije i druge sindikalne organizacije održale protest pod nazivom "Prvomajski 

protest 2015. - glas protiv bede i poniženja" sa kojeg su poručili da ima mnogo razloga da danas na ulicama 

bude 10.000 ljudi zbog propasti radnika. 

 

Predsednik Novog sindikata Srbije Živorad Mrkid je poručio da je država ekonomski okupirana a vlada samo 

ekspozitura stranih finansijskih institucija. 

Mrkid je rekao je da mu nije jasno šta danas slave oni koji idu na izlete i da je Prvi maj pravi trenutak da se 

pokaže nezadovoljstvo. 

Nakon polaganja venaca deo protestanata pridružio se protestu na Trgu Nikole Pašida. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/praznik-rada-u-srbiji-protesti-uranici-rostiljanje 

Празник рада у Србији: Прптести, ураници, рпштиљаое 

Међунарпдни празник рада, 1. мај, синдикати су у Србији данас пбележили скуппвима на кпјима су 
изразили незадпвпљствп збпг пада живптнпг стандарда, министри су ппручили да бпља времена 
дплазе, 

  

Enlarge 

Фптп Таоуг, О. Тпскић 

дпк је деп грађана традиципналнп на уранку. 

Министар рада Александар Вулин рекап је на пбележаваоу Дана Ппкрета спцијалиста и Међунарпднпг 
празника рада у Бачкпј Паланци да, захваљујући дпбрим резултатима владе и напприма читавпг 
друштва, бпља времена дплазе брже негп штп је пчекиванп, те да има шансе да плате и пензије буду 
ппвећане већ у првпј гпдини рефпрми. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/praznik-rada-u-srbiji-protesti-uranici-rostiljanje
http://www.dnevnik.rs/sites/default/files/tan2015-5-1_123653789_14_20150501184831394.jpg
http://www.dnevnik.rs/sites/default/files/tan2015-5-1_123653789_14_20150501184831394.jpg
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Вулин је рекап да је задпвпљан штп је стппа незаппсленпсти пала на 16,8 пдстп и штп пве гпдине, какп је 
рекап, 62.000 заппслених више плаћа дппринпсе ПИО фпнду. 

Спцијалисти су празник пбележили пплагаоем венаца на сппменик Димитрију Туцпвићу, пснивачу 
прганизпванпг радничкпг ппкрета у Србији, а министар рударства и енергетике Александар Антић рекап 
је да самп екпнпмски јака и развијена Србија мпже да дпведе дп јачаоа радничких права и захвалип 
радницима и представницима синдиката збпг ппдршке владиним мерама. 

Антић каже да ће влада и СПС и даље бити ппсвећени екпнпмскпм развпју, привлачеоу инвестиција, 
птвараоу нпвих радних места штп је једини кључ за бпљи живпт. 

Министар унутрашоих ппслпва Небпјша Стефанпвић у Бпру је разгпварап са припадницима МУП-а у тпм 
граду најављујући да би нпви закпн п пплицији требалп значајнп да ппбпљша пплпжај пплицајаца. 

Стефанпвић је припадницима МУП-а честитап празник, навпдећи да ће министарствп сарађивати са 
репрезентативним синдикатима какп би се ппбпљшали услпви у кпјима пплиција ради. 

И представници синдиката пплпжили су цвеће на сппменик Димитрију Туцпвићу, али празник рада 
пбележили и прптестним пкупљаоима. 

Представници Сампсталнпг синдиката Србије и УГС Независнпст пкупили су се на Тргу Никпле Пашића 
какп би изразили свпје незадпвпљствп збпг пада живптнпг стандарда, маоих права заппслених и 
смаоеоа плата и пензија и ппслали ппруку да је време да заппслени ппчну да се бпре за свпја права, 
јер други тп неће учинити. 

Председник УГС Независнпст Бранислав Чанак ппручип је да је време да радници сиђу на улицу и ппчну 
да се бпре, навпдећи да је нпви Закпн п раду "упрппастип све штп се мпглп упрппастити", да га је 
пптребнп ппнпвп меоати, а радницима и пензипнерима вратити пнп штп им је пдузетп. 

И председник С С С С Љубисав Орбпвић рекап је да радници траже самп мпгућнпст да пристпјнп живе 
пд свпг рада и да за тп треба да се бпре 365 дана у гпдини. 

Прптест "Глас прптив беде и ппнижеоа" на Тргу Славија пдржали су Нпви синдикат Србије и друге 
синдикалне прганизације, ппручивши да има мнпгп разлпга да данас на улицама буде 10.000 људи збпг 
прппасти радника, те да није јаснп шта данас славе пни кпји иду на излете. 

Грађани су традиципналнп 1. мај прпславили уз музику и рпштиљ на ппзнатим бепградским 
излетиштима. 

Кпшутоак је већ у раним јутароим часпвима бип пун излетника, а већина оих је прпславу 1. маја 
заппчела јпш нпћас, паљеоем лпгпрске ватре и камппваоем. 

Приличнп веселп билп је и на Ади Циганлији, где се гпдинама уназад пкупља велики брпј људи из 
Бепграда и унутрашопсти, какп би са ппрпдицпм и пријатељима пбелезили данашои дан пикникпм у 
прирпди. 

Први мај на Палићу данас прпславља пкп 15.000 грађана, а на Златибпру више пд 12.000 гпстију и 
некпликп хиљада излетника прпвпди првпмајке празнике. 

На Међунарпдни празник рада у Крагујевцу није билп синдикалнпг прптеста, а грађани су 1. мај 
пбележили дружеоем у насељу Стара радничка кплпнија и у прирпди, дпк су млади, пуштаоем 
лампипна у ппнпћ ппжелели лепши живпт и бпљу будућнпст. 

Обележаваое 1. маја у Чачку ппчелп је у знаку традиципналнпг уранка на брпјним излетиштима у 
пкплини уз незапбилазни рпштиљ и печеое, а негде и трубаче. 
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За разлику пд мнпгих грађана, кпји Међунарпдни празник рада 1. мај прпслављају уранцима и уз јелп и 
пиће, лескпвачки ппвртари на празник пдлазе у пластенике и оима уранак ппчиое раднп у 
пластеницима са раним ппврћем. 

Празник рада грађанима честитап је премијер Кпспва Иса Мустафа кап и представник пппзиције Рамуш 
Харадинај. 

 

N1 

http://rs.n1info.com/a56612/Vesti/Protest-sindikata-u-Beogradu.html 

Sindikati: Došlo vreme da izađemo na ulice 

Izvor: Tanjug / Oksana Toskid 

Autor teksta: 

Beta 

 

Nekoliko hiljada članova sindikata obeležilo je, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i 

Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost", 1. maj, Međunarodni praznik rada, protestnim skupom 

i šetnjom centrom Beograda. 

 Obradajudi se okupljenima na Trgu Nikole Pašida, predsednik UGS "Nezavisnost" Branislav Čanak ocenio je da 

se na današnjem skupu okupila "svest i savest" radnika Srbije. 

"Današnji skup treba da bude poslednji ovakav 1. maj, slededi ili nedemo sačekati ili demo dočekati tako da 

demo sami voditi igru. Došlo je vreme da siđemo na ulicu i da se borimo, da prestanemo da pregovaramo i da 

se borimo za sebe jer drugi to ne žele", kazao je Čanak. 

http://rs.n1info.com/a56612/Vesti/Protest-sindikata-u-Beogradu.html
http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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On je ocenio da je danas svaka generacija u Srbiji ugrožena i da onaj ko ne poštuje radnike "ljulja temelje 

države". 

"Ovih dana su nam i mediji zadali udarac jer su priču o 1. maju sveli uglavnom na roštilj i Košutnjak, i tu su bili 

delimično u pravu. Ipak, sada molim medije da prave razliku između pravih sindikalaca i onih koje kontrolišu 

pojedine političke partije", kazao je predsednik UGS "Nezavisnost". 

Izvor: N1 info 

Vujasinovid: Da nam se vrati što nam je ukradeno 

Predsednik SSSS Ljubisav Orbovid rekao je da je "sramota" kada zaposleni u Srbiji ne učestvuju na sindikalnim 

skupovima na kojima se iznose zahtevi za vede plate ili protiv Zakona o radu. 

"Danas se borimo da radimo i od svog rada da živimo pristojno. Više nas se danas okupilo nego prethodnih 

godina i bide nas još više jer odavde šaljemo poruku podrške svima radnicima u Srbiji", kazao je Orbovid. 

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Milorad Vujasinovid ocenio je da su Skupština i Vlada Srbije, 

odlukom o smanjenju penzija i plata, "ponizili i doveli na rub egzistencije" penzionere. 

"Nekada smo išli na Prvomajski uranak a danas protestujemo zbog sramne odluke o smanjenju penzija i plata. 

Ne treba premijer Aleksandar Vučid da priča o povedanju penzija i plata ved treba da nam vrati što nam je 

ukradeno, što smo zaradili", istakao je Vujasinovid. 

Izvor: 

Tanjug / Oksana Toskid 
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On je optužio Savez penzionera Srbije i Partiju ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) da su "najvedi izdajnici 

penzionera koji brane Vladu Srbije više i jače od bilo koje partije". 

Učesnici protesta na Trgu Nikole Pašida nosili su transparente na kojima je pisalo "Ništa o nama bez nas", "Kad 

mi budemo stali, vi ste pali - Samostalni sindikat GSP Beograd", "1. maj nije 1. april, ne šalite se sa radnicima" i 

zastave Sindikata uprave Srbije, Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost", niškog Saveza 

samostalnih sindikata. 

Nakon šetnje centralnim gradskim ulicama, tokom koje je saobradaj bio obustavljen, sindikalci su položili cvede 

na spomenik Dimitriju Tucovidu na Trgu Slavija. 

Tokom protesta nije bilo incidenata, a skup je obezbeđivala policija. 

NSS: Glas protiv bede i poniženja 

Novi sindikat Srbije (NSS) održao je protest "Glas protiv bede i poniženja" na Trgu Slavija u Beogradu, na kome 
se okupilo stotinak ljudi. 

Demonstranti su prvo položili vence na spomenik Dimitriju Tucovidu povodom Međunarodnog praznika rada, a 

zatim su delili Prvomajski proglas. 

Predsednik NSS-a Živorad Mrkid kazao je na protestu da mu nije jasno šta danas slave oni koji idu na izlete, da 

je Praznik rada pravi trenutak da se pokaže nezadovoljstvo i da je u Srbiji dovoljno razloga da na desetine 

hiljada nezadovoljnih radnika protestuje. 

"Ljudi su tamo gde ne treba da budu. Propast radničkog pokreta u Srbiji, to slave", kazao je Mrkid koji je dodao 

da je Međunarodni monetarni fond okupirao Srbiju i da je Vlada Srbije samo ekspozitura MMF-a, a da de 

radnicima biti bolje kada se oslobode "stranih faktora". 

Prvomajskom proglasu Nš-a su se priključili Novi sindikat zdravstva Srbije, Sindikat komunalnih delatnosti 

Beograd, Nezavisni sindikat vodovoda i kanalizacije Beograd, Radnički sindikat prerade Kolubara, Jedinstvena 

sindikalna organizacija Energoprojekt Beograd, Saobradajni sindikat GSP, Novi sindikat Dunav osiguranja, 

Sindikat zaposlenih Gradske čistode, Sindikat radnika ED Beograd, Organizacija Sindikalne akcije, Nezavisni 

samostalni crveni sindikat, Levi samit Srbije, Udružena levica, SKOJ, Sindikat radnika železničke infrastrukture 

Srbije, Unija sindikata srpskih Železnica. 

Neki od demonstranata pridružili su se protestu sindikata na Trgu Nikole Pašida i potom protetsnoj šetnji 

centralnim gradskim ulicama. 
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021 
http://www.021.rs/Info/Srbija/Sindikati-traze-bolji-zivot-veca-prava-plate-i-penzije.html 

Sindikati traže bolji život, veda prava, plate i penzije 

Predstavnici Samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost obeležili su danas 1. maj, Međunarodni praznik 
rada, protestnim okupljanjem na Trgu Nikole Pašida kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog pada životnog 
standarda, manjih prava zaposlenih i smanjenja plata i penzija. 

 

Okupljeni sindikalci iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije poslali su sa Trga Nikole Pašida poruku da je vreme 
da zaposleni počnu da se bore za svoja prava, jer drugi to nede učiniti, a odatle su krenuli u protestnu šetnju 
Ulicom Kralja Milana do Trga Slavija gde de postaviti crvene ruže na spomenik Dimitriju Tucovidu. 
 
Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak poručio je da je vreme da radnici siđu na ulicu i počnu da se bore, 
navodedi da vlada sindikalce vidi kao partnera samo onda kada imaju isto mišljenje, a da je radničkoj klasi 
oduzeta i svest o njihovim pravima. 
 
Čanak je rekao da je novi Zakon o radu upropastio sve što se moglo upropastiti, da ga je potrebno ponovo 
menjati, a radnicima i penzionerima vratiti ono što im je oduzeto. "Slededi Prvi maj mora da izgleda drugačije 
ili nas nede biti. Došli smo do kraja, vreme je da počnemo da se borimo za sebe jer to drugi nede činiti", 
poručio je Čanak. 
 
On je medije zamolio da "prestanu da trpaju u isti koš sve sindikate" ističudi da su pravi sidnikati danas na Trgu 
Nikole Pašida. Predsednik ŠŠ Ljubisav Orbovid rekao je da radnici traže samo mogudnost da pristojno žive od 
svog rada i da za to treba da se bore 365 dana u godini. 
 
Orbovid je poslao podršku otpuštenim radnicima iz preduzeda Informatika iz Novog Sada koji su, kako je rekao, 
ostali bez posla zbog partijske politike i naveo da svi sindikati i radnici treba da pokažu solidarnost sa njima. 
 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Sindikati-traze-bolji-zivot-veca-prava-plate-i-penzije.html
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"Pošaljimo podršku svim radnicima Srbije. Pokažimo borbu za radna mesta kako nijedan radnik ne bi napuštao 
svoj posao. Spremni smo da se organizujemo isto ovako i u Novom Sadu kako bismo podržali radnike 
Informatike", rekao je Orbovid. 
 
Predstavnik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinovid rekao je da je odluka vlade da se 
smanje plate i penzije sramna i da penzioneri ne traže povedanje penzija, kako to najavljuje premijer, ved samo 
da im se vrati ono što im je oduzeto. 
 
Sindikalci su poručili da radnici za Prvi maj treba da pokažu protest zbog ovakvog stanja u društvu, a ne da 
roštiljaju širom Srbije, na primer. Predstavnici sindikata su tokom protesne šetnje nosili zastave i transparente, 
a na kratko su se zaustavili pored zgrade Skupštine Srbije u Ulici Kralja Milana. 
 
Prethodno su Novi sindikat Srbije i druge sindikalne organizacije održale protest pod nazivom "Prvomajski 
protest 2015. - glas protiv bede i poniženja" sa kojeg su poručili da ima mnogo razloga da danas na ulicama 
bude 10.000 ljudi zbog propasti radnika. 
 
Predsednik Novog sindikata Srbije Živorad Mrkid je poručio da je država ekonomski okupirana a vlada samo 
ekspozitura stranih finansijskih institucija. Mrkid je rekao je da mu nije jasno šta danas slave oni koji idu na 
izlete i da je Prvi maj pravi trenutak da se pokaže nezadovoljstvo. 
 
Nakon polaganja venaca, deo protestanata pridružio se protestu na Trgu Nikole Pašida. 

 

 

 
http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/foto-prvomajski-protest-vise-hiljada-sindikalaca-setalo-ulicama-beograda-clanak-

1766491 

FOTO PRVOMAJSKI PROTEST: Više hiljada sindikalaca šetalo ulicama Beograda 

Obradajudi se okupljenima na Trgu Nikole Pašide, predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak ocenio je da se 

na današnjem skupu okupila "svest i savest" radnika Srbije 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/foto-prvomajski-protest-vise-hiljada-sindikalaca-setalo-ulicama-beograda-clanak-1766491
http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/foto-prvomajski-protest-vise-hiljada-sindikalaca-setalo-ulicama-beograda-clanak-1766491
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BEOGRAD - Nekoliko hiljada članova sindikata obeležilo je danas, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata 
Srbije (S S S S) i Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost", 1. maj, Međunarodni praznik rada, 
protestnim skupom i šetnjom centrom Beograda. 

 

Obradajudi se okupljenima na Trgu Nikole Pašide, predsednik UGS "Nezavisnost" Branislav Čanak ocenio je da 
se na današnjem skupu okupila "svest i savest" radnika Srbije. 
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"Današnji skup treba da bude poslednji ovakav 1. maj, slededi ili nedemo sačekati ili demo dočekati tako da 
demo sami voditi igru.Došlo je vreme da siđemo na ulicu i da se borimo, da prestanemo da pregovaramo i da 
se borimo za sebe jer drugi to ne žele", kazao je Čanak. 

 

On je ocenio da je danas svaka generacija u Srbiji ugrožena i da onaj ko ne poštuje radnike "ljulja temelje 
države". 
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"Ovih dana su nam i mediji zadali udarac jer su priču o 1. maju sveli uglavnom na roštilj i Košutnjak, i tu su bili 
delimično u pravu.Ipak, sada molim medije da prave razliku između pravih sindikalaca i onih koje kontrolišu 
pojedine političke partije", kazao je predsednik UGS "Nezavisnost". 
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Predsednik S S S S Ljubisav Orbovid rekao je da je "sramota" kada zaposleni u Srbiji ne učestvuju na sindikalnim 
skupovima na kojima se iznose zahtevi za vede plate ili protiv Zakona o radu. 

 

"Danas se borimo da radimo i od svog rada da živimo pristojno. Više nas se danas okupilo nego prethodnih 
godina i bide nas još više jer odavde šaljemo poruku podrške svima radnicima u Srbiji", kazao je Orbovid. 
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Predsednik Udruženja sindikata penzionera Milorad Vujasinovid ocenio je da su Skupština i Vlada Srbije, 
odlukom o smanjenju penzija i plata, "ponizili i doveli na rub egzistencije" penzionere. 
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"Nekada smo išli na Prvomajski uranak a danas protestujemo zbog sramne odluke o smanjenju penzija i plata. 
Ne treba premijer Aleksandar Vučid da priča o povedanju penzija i plata ved treba da nam vrati što nam je 
ukradeno, što smo zaradili", istakao je Vujasinovid. 

 

On je optužio Savez penzionera Srbije i Partiju ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) da su "najvedi izdajnici 
penzionera koji brane Vladu Srbije više i jače od bilo koje partije". 
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Učesnici protesta na Trgu Nikole Pašida nosili su transparente na kojima je pisalo "Ništa o nama bez nas", "Kad 
mi budemo stali, vi ste pali - Samostalni sindikat GSP Beograd", "1. maj nije 1. april, ne šalite se sa radnicima" i 
zastave Sindikata uprave Srbije, Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost", niškog Saveza 
samostalnih sindikata. 
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Nakon šetnje centralnim gradskim ulicama, tokom koje je saobradaj bio obustavljen, sindikalci su položili cvede 
na spomenik Dimitriju Tucovidu na Trgu Slavija.Tokom protesta nije bilo incidenata a skup je obezbeđivala 
policija. 
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Vesti online 
http://vesti-online.com/Vesti/Srbija/489047/Radnici-da-pritisnu-vlast 

Radnici da pritisnu vlast 

Na trgu Nikole Pašića u Beogradu, ispred Doma sindikata, tradicionalno se za 1. maj okupilo mnoštvo 

radnika. Nezadovoljni platama i kvalitetom života, Međunarodni dan rada provode na ulicama umesto u 

prirodi. 

 

A. ČukićSvi na ulicu: Ilija Ovuka 

Podršku radničkim sindikatima, pružilo je i Udruženje sindikata penzionera Srbije. 

- Bide dana za roštilj. Ova današnja borba je bitnija, za istinu i pravdu, za ustavnost. Mi smo ovde i da podržimo 
borbu protiv nezakonitog smanjenja penzija. Ovu vlast treba pritiskati, drugog načina nema. Za svoja prava se 
moramo boriti, niko to nede raditi umesto nas. Zato smo danas izašli na ulicu - istakao je Ilija Ovuka iz 
Udruženja vojnih penzionera Srbije. 
 

Borbu za čuvene tri osmice: osam sati rada, osam sati odmora i osam sati sna, nastavlja i Savez samostalnih 
sindikata Srbije. 

- Materijalni položaj običnog srpskog radnika jako je loš, kao i bezbednost na radu i sami uslovi rada. Vedina 
ljudi radi prekovremeno i vikendom i državnim praznicima i taj rad niko ne plada. Donose se katastrofalni 
zakoni. Zato smo danas ovde, da makar pokušamo da skrenemo pažnju na sve te probleme. Iako je danas 

http://vesti-online.com/Vesti/Srbija/489047/Radnici-da-pritisnu-vlast
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praznik, veliki broj građana i danas je na radnom mestu - objašnjava Divna Vujisinovid - Dučič iz Saveza 
samostalnih sindikata Srbije. 

I zaposleni u Gradskom saobradajnom preduzedu (GSP) podržali su ovaj skup, kako bi ukazali na svoj težak 
položaj. 

Od dutanja nema vajde 

I Svetislav Jovanovid, radnik fijata iz Kragujevca objašnjava da je došao da podrži sindikalno okupljanje nadajudi 
se 
poboljšanjima. 
- Od dutanja nema ništa. Radnička klasa mora da digne glas - kaže Jovanovid. 

- Mi svake godine izlazimo na ulicu nezadovoljni svojim pravima. Protestujemo mirnim putem, bunimo se što 
nam se smanjuju plate, ukidaju prava. Očekujemo od vlasti da nas podrži. Mi, vozači GSP svakoga dana smo u 
saobradaju. Ne znamo šta je praznik, roštilj i uranak. Mi smo robovi i zato dižemo glas - kaže Novica Bulatovid, 
vozač GSP. 

 

 

 


