
                                             

                                     
ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЈЈАА  
ССЛЛООББООДДННИИХХ  
ССИИННДДИИККААТТАА                           

 
 

У име чланова синдиката, у име радника Србије, у име запослених и 
незапослених, у име жена и мушкараца, у име младих и старих, пензионера и оних 
који ће то тек постати, у име ојађених и обесправљених грађана Србије, 

 
МИ: 

 
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ, 
КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА, 

АСОЦИЈАЦИЈА СЛОБОДНИХ И НЕЗАВИСНИХ СИНДИКАТА, 
УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“ И 

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ 
 

удружени у заједничком наступу, незадовољни социјалном и економском 
политиком Владе, јавно изражавајући свој гнев због: све нижих зарада и 
пензија; свакодневних поскупљења и несташица; кршења и умањења права 
радника; сиромаштва и растуће социјалне неједнакости; великог броја 
незапослених и губитка радних места; даљег пропадања предузећа; пада 
стандарда; неодговорних послодавца и неодговорне владе, непостојања 
колективних уговора и најаве приватизације великих државних система, јавних 
и комуналних предзећа без уважавања ставова синдиката и шире јавности. 
 

О  Д  Б  И  Ј  А  М  О 
 

предложени Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, јер се овим Законом сужава перспектива за младе и онемогућава 
достојанствена старост. Усвајањем овог Закона губитници ће бити сви:  

ЗАПОСЛЕНИ – јер ће однос прве пензије и последње зараде бити још 
неповољнији, а инвалидску пензију ће моћи да остваре само у случају потпуног 
губитка радне способности што ће довести до погоршања њиховог здравственог 
стања; 

НЕЗАПОСЛЕНИ – јер ће због продужења старосне границе за пензионисање, 
а у првом реду млади и високо образовани, све теже долазити до посла; 

ПЕНЗИОНЕРИ – јер ће у односу на просечну зараду пензије бити све ниже. 
 
Уколико „социјално одговорна“ Влада Републике Србије не повуче овај срамни 

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању из скупштинске процедуре и у најкраћем року не приступи решавању 
нагомиланих проблема, уз уважавање амандмана и захтева синдиката, 
искористићемо сва законска и синдикална средства која нам стоје на располагању. 

 
Такође, захтевамо да Влада и министри престану да залуђују народ празним 

причама, лажима и манипулацијама, да извуку своје руке из наших џепова и почну са 
испуњавањем онога што су обећавали када су долазили на власт. У противном, нека 
уступе места бољима! 
 

Позивамо запослене и незапослене, пензионере, жене и младе да нам се 
придруже на протестима и у захтеву за расписивање референдума за 

повлачење овог Закона из скупштинске процедуре. 


