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MINISTRI, PRESEŠĆE VAM! 

2. decembar 2008. 
Izvor: Press 

 

BEOGRAD - Više od milion radnika u Srbiji spremno je da izañe na ulicu i protestuje ako 
se u budžetu za 2009. godinu ne nañu naknade za topli obrok i regres za zaposlene u 
javnom sektoru! Predsednik Sindikata „Nezavisnost" Branislav Čanak kaže za Press da će 
predstavnicima Vlade „presesti zbog obmanjivanja radnika". 

Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić potpisao je 
6. novembra Odluku o proširenom dejstvu Opšteg 
kolektivnog ugovora, a predsednici Ujedinjenih granskih 
sindikata „Nezavisnost", Saveza samostalnih sindikata 
Srbije i Unije poslodavaca Srbije potpisali su aneks 
opšteg kolektivnog ugovora. 

Prekršeno obećanje 
Ovim je predviñena isplata mesečne naknade za topli 
obrok od 15 odsto prosečne zarade u Srbiji i regresa koji 
bi iznosio 75 odsto prosečne zarade, koja stupa na 
snagu 1. januara 2009. 

Predsednik Sindikata „Nezavisnost" Branislav Čanak 
ističe da je aneks ugovora potpisan pre samo tri nedelje, 
kada su svi znali da nas u 2009. godini čeka kriza. 

- Da je aneks potpisan prošle godine, pa da razumemo. 
Ovako, Vlada je znala šta je čeka! Koga su hteli da 
obmanu? Bolje je da svi daju ostavke kada se ponašaju 
tako neodgovorno. Sada od sindikata mogu sve da 
očekuju! I ne da će biti nešto, nego će svašta da bude! 
Presešće im ovo - ljutito kaže Čanak. 
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Ljajić: Tražimo rešenje 
 
Ministar za rad i socijalnu 
politiku Rasim Ljajić izjavio je 
juče da će do kraja godine biti 
održano nekoliko sednica 
Socijalno-ekonomskog saveta 
na kojima će se tražiti 
„rešenje koje neće ni na koji 
način relativizovati Opšti 
kolektivni ugovor", ali koje 
mora uvažiti i realno 
ekonomsko stanje. 
- I prilikom potpisivanja 
proširenog dejstva istakli smo 
da je neophodno da pratimo 
efekte svetske finansijske 
krize i upravo od toga zavisiće 
i primena ovog ugovora. 
Budžet za narednu godinu još 
nije gotov i prerano je govoriti 
o tome kako će da izgleda - 
navodi Ljajić. 


