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НЕДАВАЊЕ ПРОШИРЕНОГ ДЕЈСТВА ОПШТЕГ КОЛЕКТИВНОГ 
УГОВОРА НЕ СМАТРАЈТЕ ПРИВИЛЕГИЈОМ ВЛАДАЈУЋЕ МАЊИНЕ, 

ВЕЋ ШТЕТОМ КОЈУ ЧИНИТЕ ВЕЋИНИ 
 
 
 
 Поштована господо, 
 
 Поштовани министре Љајићу, 
 
 Још 29. априла 2008. године, у препуној сали Сава центра, декор 
какав само може да се пожели у предизборној кампањи имали су управо 
они који су то и прижељкивали, а којима је то било више него потребно, 
само месец дана пре избора - потписан је Општи колективни уговор 
(ОКУ), исчекиван више година, по први пут у присуству председника 
државе, министра за Економски и регионални развој, логично министра 
за рад и социјалну политику, новог председника Уније послодаваца и 
свакако репрезентативних синдиката, институционално више него 
законодавно, а како и не би јер се потписује акт вредан најмање два 
милиона потенцијалних бирача.  
 
 Потписа се – неизбежни аплаузи, еуфорија одушевљења изјавом 
министра за рад и социјалну политику да ће ОКУ у најкраћем року 
добити проширено дејство, а најдуже након избора и формирања нове 
Владе. Већ тада сте знали да играте добитну комбинацију, а управо сте 
на то и рачунали, успостављањем сарадње са највећим странкама у 
држави, а то су синдикалне централе у којима свакако предњачи Савез 
самосталних синдиката Србије са бројем својих чланова колико укупно 
имају све политичке странке заједно. Добро осмишљено, ефектно 
одрађено, добро познавање материјалног и социјалног стања и статуса 
запослених, што и није била велика мудрост. 
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 Први мај - празник рада, Савез самосталних синдиката Србије је 
вратио радницима, остварио свој циљ и своју стратегију програмског 
деловања, показао снагу и своје опредељење борбе за бољи стандард, 
већу социјалну правду, бољи материјално–социјални положај 
запослених, али и бригу за све оне који немају ту привилегију да буду 
запослени, јер је нажалост то постала привилегија. 
 
 И гле чуда, на тај наш дан – Први мај исти актери са жељом да 
потврде оно што су обезбедили 29. априла, додуше у проширеном 
саставу као посматрачи «Само да се зна да смо са вама», 
учествоваше и обележише наш празник – што је за сваку похвалу. Ми 
још јаче и још сигурније веровасмо у могућност реализације да ће ОКУ 
добити проширено дејство, не постављајући то као питање, а уверили 
сте се вашим присуством да смо имали коме да га поставимо. 
 
 Прођоше избори, потврдише се претпоставке да ће управо 
синдикалне централе, у којима ће свакако предњачити Савез 
самосталних синдиката Србије, донети потребан број гласова и 
омогућити нашим саговорницима приликом потписивања ОКУ и 
учесницима нашег празника – Првог маја могућност формирања Владе и 
давање неприкосновене привилегије да владајућа мањина одлучује о 
егзистенцији, како својој – тако и о егзистенцији огромне невладајуће  
већине. 
 
 Недоношење одлуке о давању проширеног дејства ОКУ, 
правдањем да су потребна велика средства како би се примењивао ОКУ 
на све запослене у држави је више него дегутантна,  иронична, цинична 
демонстрација моћи, што је након свега више него срамно. 
 
 Верујући да ресорни министар зна да се у великом броју предузећа 
примењују одредбе ОКУ у грани хемије и неметала, јер се углавном ради 
о озбиљним послодавцима, а већина њих и није у Унији послодаваца – 
«мало чудно за Унију», не постоји ни један разлог да она мања 
предузећа која свакодневно преживљавају недефинисану и непостојећу 
социјалну политику државе – коју радници не само да не интересују, већ 
надлежни не допуштају проширено дејство ОКУ, како би колико 
толико била изједначена права свих запослених којима је већ унапред 
Закон о раду умањио не само права, него дискриминисао личност и 
достојанство живљења у односу на послодавце. 
 
 Господо, а посебно господине министре Љајићу, беспотребно 
тренирате наше стрпљење, није добро да оно што сте обећали, а обећали 
сте да ће се добити проширено дејство ОКУ, немојте сматрати вашом 
милостињом – то није ваше, то је више  наше него ваше. 
 
 Верујте да преваре не могу више проћи, а већ сте се уверили да 
они који су нас преварили, обећали, лагали су кажњени управо на 
изборима на којима сте ви победили. 
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 Ако мислите или недај боже верујете да ми нисмо свесни свих 
проблема који прате давање проширеног дејства ОКУ, онда погрешно 
и мислите и верујете, а ако мислите и верујете да ће те нас и ви, као и 
сви до сада, преварити – опет погрешно, то ми више себи нећемо, не 
можемо и не смемо дозволити, не због тога што Вама више нећемо 
веровати већ због тога што представљамо ону већину о којој и Ви 
заједно са нама морате да водите рачуна. 
 
 
 

    САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 
ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 
         П р е д с е д н и к 
 
       Љубиша Несторовић 
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