
 

 
01 Број:  133      Београд, 15.04.2009. године 
 
 
  Поштовани колега-це, 
 
 У прилогу вам достављамо Одлуку Већа ССС Србије о организовању 
протеста – ступања у штрајк запослених у Републици Србији. 
 
 Обавезни сте да нам најкасније до 22.04.2009. године 
(тел./факс: 011-32-32-907 е-mail hemija@sindikat.rs ) доставите 
податак о броју учесника протеста из ваше синдикалне 
организације који ће доћи у Београд 29.04.2009. године. 
 
 Неопходно је да са овом одлуком благовремено обавестите 
послодавца и контактирате регионалног повереника и Веће Савеза 
самосталних синдиката на територији ради организованог доласка на 
протест. 
 

*    *    * 
 

 Допунски захтев Самосталног синдиката хемије и неметала Србије 
гласи: 
 

«ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (ПДВ) ВРШИТИ 
НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОДАЈЕ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА, УСЛУГА». 

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

 
 

ХРИСТОС ВОСКРСЕ 
 

 
Напомена: Ова одлука, као и одлуке ССС Србије налазе се на нашем 

сајту:  www.sind-hem.org.rs 
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 На основу члана 2. Закона о окупљању грађана ( « Сл. гласник РС » 
51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 ), члана 2. и 3. Закона о штрајку («Сл. 
лист СРЈ», бр. 29/96 и «Сл. гласник РС» 101/05) и чл. 14. Статута Савеза 
самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката 
Србије, на својој седници одржаној дана 03.04.2009. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОТЕСТА -  СТУПАЊУ У ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК  

ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   
 
1. Протест - Генерални штрајк запослених у Републици Србији 
организује се ради испуњења следећих  захтева: 

 
Т Р А Ж И М О 

 
1.1. Предузимање мера које ће обезбедити ублажавање 

негативних ефеката светске економске кризе и погубне 
приватизације на материјални и социјални положај 
запослених, пензионера и грађана, обезбедити очување 
нивоа запослености и спречити отпуштање запослених; 

 
1.2.  Да све мере за ублажавање светске економске кризе буду 

усмерене   ка   оживљавању производње; 
 
1.3. Зараде и пензије од којих се може пристојно живети; 
 
1.4.  Поштовање закључених колективних уговора и ефикасно 

решавање        радних спорова; 
 
1.5 Истински социјални дијалог у коме сваки од социјалних 

партнера преузима на себе свој део одговорности; 
 
1.6. Да се спречи увођење додатног опорезивања зарада 

(„солидарни порез“) и замрзавања  зарада, а да терет 
економске кризе пре свега поднесу најбогатији слојеви 
друштва, а посебно они који су се обогатили кроз 
приватизацију; 

 
1.7. Да се ефикасније врши контрола спроведених приватизација 

и раскидају купопродајни уговори тамо где купци не 
извршавају своје обавезе. 

 
   Уколико Влада Репубике Србије не може да реализује 

захтеве, тражимо њену оставку. 
 
 
2.    Протест ће се одржати у Београду, на Тргу  Николе Пашића, у среду, 

29.04.2009. године, са почетком у  12 сати.   
 
       У протесту учествују: запослени, чланови самосталних синдиката, 

односно синдиката Србије у оквиру Савеза самосталних   синдиката 
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Србије; запослени, чланови других синдикалних централа и 
синдиката; запослени, који нису чланови синдиката; незапослени; 
пензионери; млади и остали грађани Републике Србије.  

 
      Протест ће отпочети у Београду окупљањем на Тргу Николе Пашића 

бр. 5 (испред Дома синдиката), од 11 до 12 часова.  
  
 

3.  Генерални штрајк запослених у Републици Србији  почиње у  среду,  
29.04.2009.  године у 7 сати  и траје  до 22 сата.  

       
      Запослени који обављају делатност из чл. 9. Закона о штрајку („Сл. 

лист СРЈ“ бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“ 101/05), дужни су да поштују 
минимум процеса рада, сагласно чл. 10. Закона о штрајку („Сл. лист 
СРЈ“ бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“ 101/05). 

 
       Генерални штрајк запослених у Републици Србији испољава се 

окупљањем запослених  испред правних  субјеката у којима су 
запослени, као и учешћем запослених у протестним активностима 
које организује Савез самосталних синдиката Србије. 

  
       Чланови самосталног синдиката и запослени који нису у могућности 

да учествују у протестним  активностима дужни су да 
29.04.2009.године у 12 сати прекину рад у трајању од једног часа 
у знак подршке протестима. 

 
         Функцију  Штрајкачког  одбора  у  Београду  обавља  

Председништво  Већа  Савеза самосталних синдиката Србије и 
председници републичких одбора самосталних синдиката.  

   
       Штрајкачки  одбор ће радити у службеним просторијама у Београду, 

Трг Николе Пашића 5, тел.011/3335-165, факс 011/3236-943, и 
office@sindikat.org.yu. 

 
 
4. Обавезују се председници синдикалних организација самосталног 

синдиката код послодаваца, да благовремено обавесте послодавце о 
ступању у генерални штрајк, а према овој Одлуци. 

 
       Органи Савеза самосталних синдиката Србије и органи самосталних 

синдиката Србије, односно синдиката Србије, на свим нивоима 
организовања деловаће у складу са одлукама и упутствима 
Штрајкачког одбора Савеза самосталних синдиката Србије, а 
обавезни су да предузму одговарајуће непосредне мере и активности 
у циљу реализације ове Одлуке.  

 
 

    Председник 
 

     Љубисав Орбовић,с.р. 
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