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Ljubisav Orbović predsednik SSSS i u narednih pet godina 

Ljubisav Orbović je reizabran za predsednika Saveza samostalnih sidikata Srbije, pa će 
i u narednih pet godina predvoditi tu sindikalnu organizaciju. 

Delegati 16. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije izabrali su većinom glasova Orbovića za 
predsednika. 

 
Zahvalivši se na ukazanom poverenju Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi borbu za 
veća prava i bolji životni standard zaposlenih, ali i da sprovede aktivnosti na organizacionoj reformi 
Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. 

Izabrani su i članovi organa i usvojena dokumenta čime je Kongres Saveza samostalnih sindikata 
Srbije završio današnji rad. 

Na kongresu je usvojen Izveštaj o radu SSSS, izveštaji Nadzornog i Statutarnog odbora između dva 
kongresa, verifikovan izbor novih članova Veća SSSS i izabrani članovi Nadzornog i Statutarnog 
odbora Saveza. 

Usvojena su kongresna dokumenta - Program Saveza samostalnih sidikata Srbije, sedam rezolucija i 
dve deklaracije. 

Uručena su i priznanja Saveza "27. april", a ovogodišnji dobitnici priznanja su Radomir Stević i Savez 
samostalnih sindikata za grad Niš. 

U Programu Saveza samostalnih sindikata Srbije, navodi se da će taj sindikat zahtevati kvalitetna 
radna mesta uz sigurnost koju garantuje ugovor o radu na neodređeno vreme, dostojanstvene zarade i 
penzije i njihovu redovnu isplatu, povećanje minimalne zarade do nivoa od 65 procenata prosečne 
zarade, poštovanje prava zaposlenih. 

Ističe se da će se istovremeno oštro suprotstavljati umanjivanju zarada, kao osnovi za štednju i 
popunjavanje budžetskog deficita i neredovnim isplatama zarada, neopravdanim i dugotrajnim 
isplatama minimalnih zarada, umanjenju penzija i kvaliteta zdravstvenih usluga. 

 

 

SSSS: Očekuje nas velika borba za očuvanje zapošljavanja 
 
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Orbović danas je izjavio da sve 
socijalne partnere u novim okolnostima očekuje velika borba za očuvanje standardnog 
zapošlјavanja, protiv zloupotreba tehnološkog razvoja, digitalizacije, sve dublјeg 
raslojavanja i sve veće diskriminacije. 
 
Piše: Beta 
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On je na 16. kongresu SSSS, najstarije i najveće sindikalne centrale u Srbiji koja ove godine obeležava 
117 godina postojanja, rekao da je zadatak sindikata da se prilagođava promenama i daje doprinos u 
izgradnji srećnije, uspešnije i razvijenije Srbije koje nema, kako je ukazao „bez zadovolјnih radnika i 
građana“. 

„I u promenjenim uslovima, rad će ostati, nažalost i eksploatacija, pa je naš zadatak da još odlučnije 
štitimo prava i dostojanstvo rada i radnika“, istakao je Đorđević. 

Prema njegovim rečima, „promocijom zalaganja SSSS i naših uspeha, dokazaćemo da su u 
preduzećima, fabrikama i ustanovama gde su zaposleni sindikalno organizovani, ređa kršenja prava, 
uslovi rada povolјniji, a bezbednost na višem nivou“. 

„Moramo naše delovanje prilagoditi zahtevima novog doba, ali ono što je bilo i ostalo nepromenjeno, 
jeste činjenica da naša snaga zavisi od jedinstva, solidarnosti, upornosti i doslednosti u zahtevima, 
kao i naše brojnosti“, oceno je Orbović. 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević ocenio je da je njegovo 
ministarstvo sa SSSS imalo dobre odnose i uspešan socijalni dijalog, kao i da će se sa tim trendom 
nastaviti. 

„U toku pandemije korona virusa kao država smo uspeli da odgovorimo na ovaj problem, sačuvana su 
radna mesta i otvorena nova. Danas možemo da obećamo da će prosečna plata biti u Srbiji biti 900 
evra, a penzija 440 evra, 2025. godine“, istakao je Đorđević. 

Osvrnuvši se na demografsku sliku ministar je dodao da je ona bila loša, da je Srbija imala negativan 
priraštaj i odlazak građana u inostranstvo. 

„Radimo na više frontova, na demografiji, dolasku naših ljudi iz iznostranstva, radimo i na pokretanju 
privrede, unapređenju kolektivnog pregovaranja, položaja osoba sa invaliditetom, borimo se protiv 
rada na crno“, naveo je Đorđević. 

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je da se „ne može poreći činjenica da je privatizacija u 
Srbiji obavljena na pljačkaški način, da su firme opljačkane, radnici bez posla, a država bez prihoda“. 

„Radnička prava su vraćena na period prvobitne akumulacije kapitala i nikada nemojte očekivati da će 
poslodavci biti na strani radnika“, rekao je Dačić. 

Predsednik ujedinjenog granskog sindikata „Nezavisnost“ Zoran Stojiljković pozvao je sve sindikate 
da sklope sporazum o saradnji jer je to garancija da će se nešto uraditi za zaposlene. 

Na Kongresu SSSS će biti izabrano novo rukovodsto tog sindikata. 

Privrednici predlažu još tri meseca minimalac 
 
Privrednici u Srbiji predlažu da se u drugom krugu pomoći još tri meseca nastavi sa 
isplatom minimalne zarade za radnike i da mirovanje otplate kredita ostane na snazi, 
ali samo za najugroženije sektore, piše Politika. 



5 

 

Piše: FoNet 
 
Predsednik poslovnog kluba Privrednik Zoran Drakulić rekao je za Politiku od petka da se definitivno 
zna da neće biti skorog oporavka privrede i da će kriza potrajati. On smatra da bi novi paket mera 
trebalo da bude na nivou prethodnog, ako bude novca i da je neminovnost da će sve države povećati 
javni dug. 

Drakulić je dodao da bi trebalo nastaviti sa pokrivanjem još tri minimalca i dodatnim moratorijumom 
na otplatu kredita, ali da to u drugom krugu dodele pomoći bude selektivnije. 

Industrijska proizvodnja u Srbiji u maju manja za 9,3 odsto 
 
Industrijska proizvodnja u Srbiji u maju ove godine manja je za 9,3 odsto nego u istom 
mesecu prošle godine, a za 8,8 odsto u odnosu na prosek 2019. godine, objavio je danas 
Republički zavod za statistiku. 
 
Piše: Beta 
     

Rast industrijske proizvodnje u maju u odnosu april bio je 15,2 odsto, a desezonirano 10,1 odsto. 

Prerađivačka industrija je povećana 24,2 odsto, a desezonirani rast bio je 14,5 odsto. 

Posmatrano po sektorima, u maju 2020. u odnosu na isti mesec prošle godišne, u rudarstvu je pad bio 
3,9 odsto, u prerađivačkoj industriji 9,3 odsto, a u sektoru snabdevanje električnom energijom, 
gasom, parom i u klimatizaciji, pad je bio 11,5 odsto. 

Debata “Izvan granica”: Pandemija prilika da se smanji odlazak mladih iz 
Srbije 
 
Debatom “Izvan granica”, Hartefakt fond započeo je seriju programa u okviru Foruma 
Evropa, sa idejom podsticanja solidarnosti i odgovornosti i redefinisanja i izgradnje 
evropskih vrednosti, a razgovor će biti dostupan u formi podkasta na Hartefaktovom 
sajtu. 
 
Piše: Danas Online 
     

Online diskusija pod nazivom “Izvan Granica” održana je u ponedeljak, 29. juna putem Zoom 
platforme. 

Tokom diskusije koju je moderirao Ognjen Aksentijević, govorilo se iz profesionalnih pozicija, ali i 
kroz prizmu ličnih iskustava učesnika, o perspektivi i granicama u Evropi posle pandemije, motivaciji 
mladih i razlozima za odlazak iz Srbije, njihovom povratku, ali i politici zaustavljanja “odliva 
mozgova”. 
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Gosti ove debate bili su saradnik na programu Tačka povratka koji realizuje UNDP Aleksandar 
Jakovljević, novinar portala Danas-a Vojislav Stojsavljević, sociološkinja i docentkinja na Filozofskom 
fakultetu Milica Vesković Anđelković i politikološkinja i istraživačica Katarina Tadić. 

Oni su razgovarali o aktuelnim problemima koji se tiču ekonomskih migracija ka zemljama Evropske 
Unije. 

Oko 45.000 ljudi godišnje napusti Srbiju procenio je OECD za period od prethodnih pet ili šest 
godina, a jedini pokazatelj broja povratnika je broj nostrifikovanih diploma, što nije najrelevantniji 
izvor zbog kapaciteta državnih službi, govorio je Aleksandar Jakovljević. 

Pored najčešćih razloga za povratak kao što su sticanje ekonomskog i socijalnog kapitala o kojima je 
govorila Milica Vesković Anđelković, u Srbiju se, zbog pandemije Korona virusa, vratio veliki broj 
ljudi. 

Učesnici su se složili da, ukoliko država strateški odreaguje na novonastalu situaciju, to predstavlja 
izvanrednu priliku za smanjenje “odliva mozgova”. 

Vojislav Stojisavljević, urednik rubrike “Naši ljudi u svetu” istakao je kao važno pitanje koliko će biti 
posla u drugim zemljama suočenim sa ekonomskom krizom, s obzirom na svoje iskustvo u 
razgovorima sa mladima koji rade i studiraju u inostranstvu. 

Katarina Tadić jedna je od onih koja je pri samom odlasku imala plan da se u Srbiju i vrati. 

Kako ističe, ne negira mogućnost da ponovo ode ukoliko lična situacija ili stanje u zemlji to budu 
zahtevali. 

“U Velikoj Britaniji sam se osećala kao građanka drugog reda pre svega zato što dolazim iz Srbije, a 
samim tim nemam privilegije koje imaju kolege iz zemalja članica EU”, rekla je, između ostalog, 
Katarina istučući da sve ima svoje prednosti pa se u Engleskoj osećala znatno sigurnije i zaštićenije 
nego kao student iz unutrašnjosti u Beogradu. 

Da svaka zemlja ima svoje prbleme i da ne treba idealizovati sliku života u zemljama Evropske Unije 
ukazao je Aleksandar Jakovljević. 

Sa njim se saglasila i Milica Vesković Anđelković poručujući da mlade treba podsticati na odlazak 
zarad sticanja znanja i iskustava, ali i omogućiti trajnu vezu sa matičnom državom. 

U ponedeljak, 06. jula, serija programa Foruma Evropa se nastavlja debatom “25 godina kasnije – od 
poricanja do negiranja” čime se obeležava 25. godišnjica genocida u Srebrenici s željom da se široj 
javnosti približe činjenice i perspektive koje kroz sve ove godine nedostaju u javnom prostoru. Za više 
informacija o ovom programu pratite sajt i društvene mreže Hartefakt fonda. 
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Орбовић: И од нове владе очекујемо да помаже привреду 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Представници синдиката очекују од нове владе да настави да помаже развој и 
очување привреде и креирање нових квалитетних радних места 

БЕОГРАД: Представници синдиката очекују од нове владе да настави да помаже развој и 
очување привреде и креирање нових квалитетних радних места, поручио је данас председник 
Савеза Самосталих синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

Орбовић је на 16. конгресу Синдиката подсетио на период ванредног стања услед пандемије 
наводећи да су били угрожени животи, здравље безбедност, али и бројна радна места. 

"Морам да изразим бојазан да су дугорочно угрожени и радни односи какве познајемо", рекао 
је Орбовић и додао да је држава реаговала пакетом економских мера како запослени не би 
остали без плата и како би се сачувала радна места. 

Трајни задатак синдиката остаје броба за веће зараде, борба против сиромаштва заспослених, 
поруцицо је Орбовић и додао је да је од почетка ванредног стања и кризе изазвзане пандемијом 
око 16.000 људи остало без посла. 

"Тај број би био и већи да није било залагања синдиката и економских мера владе", рекао је 
Орбовић. 

Подсетио је да се ове године обележава 117 година Савеза Самосталних синдиката Србије и да 
ће синдикат и даље настојати да се бори за права радника и њихово унапређење. 

Министар рада Зоран Ðорђевић рекао је да је важно да синдикати, послодавци и представници 
владе раде заједно у интересу радника и у циљу доношења најбољих решења. 

Циљ је, каже, да се и даље ради на унапређењу колективног преговарања, да се унапређује 
положај радника, да се настави са сви започетим активностима и уваже различита мишљења. 

Успех синдиката представља уједно и успех саме државе, рекао је Ðорђевић. 

Министар спољних послова Ивица Дачцић навео је да се послодавци боре за профит, а 
радници за плату и и боље услове рада и додао да је криза показала да свет не може да се 
базира на концепту неолибералног капитализма. 

Важно је, каже, да постоје сигурна радна места, да социјални партнери имају добре односе јер 
без социјалног дијалога друштво не може да иде напред. 
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Истакао је да сви треба да теже стварању бољег друштва које ће бити социјално праведно. 

"Желим вам да победите корону, али да будете позитивни у интересу радника и друштва у 
целини", поручио је Дачић. 

Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић рекао је да предстоји тежак период имајући у 
виду околности изазване ширењем корона вируса и додао да се се може очекивати пад 
производње, стагнирање зарада и запослености. 

Оценио је да је важна важним сарадња синдиката и разумевање социјалних актера у циљу 
побољшања права радника и стварање смањења друштвене неједнакости. 

Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић рекао је да сваки прави и одговоран 
послодавац жели да радник буде задовољан платом и условима. 

Такође је као важно навео усавршавање и преквалификацију, смањење бирокаратских 
процедура у привреди... 

Данашњем конгресу СССС присуствовали су представници синдиката из региона, повереница 
Бранкица Јанковић, директори РФ ПИО и РФЗО а видео порукама обратили су се 
представнции Европске конфередерације синдиката, Међународне конфередације синдиката, 
Немачког савеза синдиката. 

На конгресу ће се бирати ново руководство Савеза и биће усвојена конгресна документа. 

Трбојевић: Радници сигурни до октобра, до тада умањити порезе 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: За седам дана послодавци у Србији добиће трећи "корона" минималац намењен 
запосленима и до краја октобра неће смети да их отпусте.  

 
У међувремену, требало би донети нове, пре свега, пореске олакшице, да би се привредници 
растеретили, а уштедом на плаћању нижих доприноса, тај новац би могли да усмере да задрже 
запослене на дужи рок, сматра порески саветник Милан Трбојевић. 

"Послодавци после последњег минималца имају обавезу да задрже исти број радника до краја 
октобра. Тада је реално да се почне са отпуштањима. Међутим, да бисте предупредили 
размишљање послодавца о томе, када реално има смањене приходе, морају се смањити порези 
и доприноси, више доприноси него порези", каже Трбојевић за Танјуг. 

То смањење не би довело до повећања плата, али може довести до тога да се послодавци у 
мањој мери одлуче да отпуштају раднике јер ће имати ниже укупне трошкове. 

"Ако дође до отпуштања, у буџету Србије ће свакако бити мање прихода, тако да треба 
израчунати и видети шта је најпогодније да се смањи", рекао је Трбојевић говорећи о 
могућности за умањење плаћања различитих пореских дажбина. 
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Сматра да не треба смањивати порез на зараде, већ на доприносе. 

"То може бити привремено, шест месеци са могућности продужења, или три месеца...", наводи 
Трбојевић. 

Секторски је јако битно, каже, помоћи најугроженијима, угоститељима и хотелијерима... 

Саветује да се угоститељски ПДВ са 20 смањи на 10 одсто. 

Иако се тумачи да на тај начин само послодавац добија, према речима Трбојевића, заправо, 
тако се радницима чувају послови. 

"Ако послодавци не буду имали више новца, реално је да ће први трошак бити радници који ће 
се склонити. Ако буду морали, због државе ће их задржати до краја октобра, или ће чак неко 
урадити калкулацију па ће му се можда исплатити да врати то (минималц), или ће 
банкротирати, отпустити раднике, па неће ни држави вратити", објашњава Трбојевић. 

Привредници и радници не треба да страхују и Влада Србије пратиће ситуацију изазвану 
пандемијом корона вируса и доносити мере у складу са околностима како не би било већих 
проблема и последица у пословању, поручио је данас министар рада Зоран Ђорђевић. 

Он је за Танјуг рекао да би ускоро требало да почне исплата последњег, трећег минималца као 
помоћ државе приватном сектору, и да ће се пратити даље шта се дешава на тржисту рада и 
епидемијом, те и даље одлуке доносити у складу са тим. 

Имајући у виду да се бележи пораст броја инфицираних короном, привредници страхују како 
ће даља епидемиолошка ситуација утицати на њихово пословање. 

"Вазно је да постоји привредна активност и сви циљеви су усмерени ка томе. Привредници и 
радници не треба да брину и прилагођаваћемо се околностима и верујем, што пре, изборити са 
кризом", рекао је министар данас након 16. конгреса Савеза самосталних синдиката Србије. 

Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић оценио је да предстоји тежак период имајући 
у виду околности изазване ширењем корона вируса и додао да се се може очекивати пад 
производње, стагнирање зарада и запослености. 

 

Firme u Srbiji vraćaju deo zaposlenih da rade od kuće: Dom ponovo postaje 
kancelarija 

S. B.  

Ako se nastavi rast novozaraženih, sigurno će se i takva organizacija rada vratiti na 
nivo iz vremena vanrednog stanja 
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KOMPANIJE u Srbiji počele su ponovo da organizuju rad od kuće. Skok broja novozaraženih deo 
zaposlenih vratio je u kancelarije na kućnoj adresi. Reč je pre svega o administrativnim poslovima, IT 
sektoru, uslugama. 
 
 
Domaće kompanije ne vode statistiku o tome koliko je zastupljen rad iz doma, ali tokom maja u više 
od polovine stranih kompanija svoje obaveze ovako je ispunjavalo i do 80 odsto angažovanih radnika. 

U Konfederaciji slobodnih i nezavisnih sindikata kažu da, tek što su se vratili u preduzeća, određeni 
broj radnika ih ponovo napušta. 

- Trend rada od kuće je opet prisutan, ali još nije masovan - kaže Ivica Cvetanović, predsednik 
Konfederacije. - Ako se nastavi rast novozaraženih, sigurno će se i takva organizacija rada vratiti na 
nivo iz vremena vanrednog stanja. 

 

 


