“Да јавно не буде тајно”
Београд, 15.06.2018. – Удружени синдикати Србије “Слога” у
среду 13. јуна 2018. године учествовали су на скупу “ Да јавно
не буде тајно”. Слогу је представљао Драган Љубић, члан
Главног одбора и председник Слогине подружнице у ЈКП Паркинг
сервис Београд.

Драган Љубић
Група организација цивилног друштва (Београдски центар за
безбедносну политику, ЦРТА, Правни скенер,
Грађанске
инцијативе, Славко Ћурувија Фондација, Транспарентност Србија,
БИРН, Партнери Србија и Фондација за отворено друштво Србија )
покренули су инцијативу за одбрану права јавности да зна.
Инцијативи
удружења и
солидарност
одустају од
да знају.

се придружило још 80 организација, медијских
медија, међу њима и “Слога” која је показала
и спремност за укрупњавањем организација које не
Уставом и законом загарантованих права да питају и

На скупу који је био у форми радног састанка говорило се о
планирању даљих корака и активности
Зашто је важно право на Слободан приступ информацијама

за сваког грађанина?
Шта нам омогућава ово наше право?
На који начин користимо право на Слободан приступ
информацијама?
Тренутна ситуација- да ли остварујемо наше право у
пракси?
Шта губимо усвајањем тренутног Нацрта закона?
Последице усвајања оваквог Нацрта закона?
Зашто нам је битна ова кампања?
Који су следећи кораци у одбрани наших права?
Настављамо борбу за одбрану права јавности да зна!
Више на: Одбрани право на (ПДФ)

Петицијом
до
колективног
уговора у Војсци Србије
Београд, 10.03.2018. – Синдикат Слога ВМА подржао је и активно
се укључио у акцију колега из Војног синдиката Србије у
прикупљању потписа припадника Војске Србије и грађана,
петиције којом ће се запосленима у њиховом министарству
омогућити да преговарају и потпишу колективни уговор.
Овим поводом синдикати су упутили заједнички јавни позив,
којим се истиче њихов захтев “да имају права на колективни
уговор и да желе да се питају под којим ће условима да раде”.
Петиција се може потписати у просторијама ова два синдиката.
Војни синдикат Србије је уз подршку Синдиката Слога ВМА, као
једини репрезентативни синдикат у Војсци Србије, више пута до

сада безуспешно позивао министра одбране и Владу Србије на
закључење колективног уговора за запослене у том сектору
безбедности.
Управо ово игнорисање законских обавеза од стране Министарства
одбране и Владе Србије иницирало је покретање петиције у
складу са законом.
Удружени синдикати Србије “Слога” поздрављају свако јачање
солидарности, слоге и међусобне сарадње синдиката у
Министарству одбране и уједно позивају све раднике и људе
добре воље да подрже напоре ових синдиката да припадници
Војске Србије добију колективни уговор.
У наставку јавни позив за потписивање петиције.
Инфо Слога

…

Акција за слободу медија на
Дан државности
“Прошле године регистрована 92 напада, претње и
притиска на новинаре и медије”
Група за слободу медија, коју је “Слога” подржала, данас ће
поводом Дана државности организовати онлајн акцију чији је циљ
да подсети Владу Србије на уставно загарантоване основне
слободе изражавања и медија.
Акција се спроводи тако што ће се овај видео у прилогу
поделити на својим друштвеним мрежама и сајтовима.
У видеу су цитиране одредбе о слободи изражавања из устава
Србије од 1869. до 2006. године.
Наводи се и да су прошле године регистрована 92 напада, претње
и притиска на новинаре и медије, а од почетка ове године 15,
као и да су многим нападима и претњама претходиле прозивке
јавних функционера.

…

Слога са Дверима на локалним
изборима у Аранђеловцу
Аранђеловац, 20.01.2018. – Општински одбор Удружених синдиката
Србије “Слога” из Аранђеловца под називом “Радник није роб!”
учествује на локалним изборима у том граду у коалицији са
Српским покретом Двери на листи “Изабери Аранђеловац”.
Прикупљање потписа за наведену листу почиње данас и трајаће до
недеље 21.01.2018.г од 11 до 19 часова.
Адреса канцеларије је Бранислава Нушића бб, односно галерија
на Зеленој пијаци, која је видно означена плакатима. Потребно
је понети са собом личну карту.
Удружење грађана за заштиту радника Аренђеловца “Радник није
роб!” основано је новембра 2017. године, а иницијатиори су
бивши радници Екектропорцелана и Шамота, као и других пропалих
аранђеловачких предузећа.
Председник удружења је Иван Ивановић, бивши
Електропорцелана и повереник Слоге у том граду.

радник

Удружени синдикати Србије „Слога“ им желе успех на
предстојећим изборима у Арађеловцу, а који ће се одржати када

и београдски, 4. марта 2018.

Информативна служба

Зашто је у Србији
људски живот?

јефтин

Београд, 19.11.2017. – Интернет радничка ТВ Слога је у недељу
19. новембра на својој ФБ страници /линк/ емитовала потресну
причу Милована Миливојевића, оца 25-годишњег младића Миломира
Миливојевића који је 14. јула ове године смртно страдао у
фабрици “Милан Благојевић – наменска” Лучани где је радио у
погону производње ракетних горива.

Миломир Миливојевић
Отац Милован који је такође запослен у Наменској више од 30

година тврди да се у том производном погону годинама ради без
адекватних заштитних средстава и инсистира на обелодањивању
истине под којим се околностима и зашто догодила трагедија.
Четири месеца од трагедије и експлозије у фабрици, одговора
још нема. Ни тужилаштво, ни Министарство одбране, ни
руководство фабрике се не оглашавају, а уместо истине нуде им
новчану помоћ, запослење, па чак и …
Овакав став државе и оних који је воде намеће јавности
најпростије могуће питање – зашто је у Србији јефтин људски
живот?
Разговор са оцем страдалог младића водио председник Удружених
синдиката Србије “Слога” Жељко Веселиновић.
Ради помоћи да породица Миливојевић дође до истине и да се
кривци казне, позивамо вас да у духу солидарности у што већем
броју поделите видео како би га што више људи видело.

Овај видео је постављен и на нашем YouTube каналу

Информативна служба

…

Акција!
У
недељу
19.
новембра, од 12 ч до 15 ч,
широм Србије! Буком против
мрака!
Група за слободу медија позива грађане да се придруже
скуповима под називом “Буком против мрака” који ће у недељу
19. новембра од 12 до 15 часова истовремено бити организовани
на градским трговима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу
и Врању.
Акција! У недељу 19. новембра, од 12 ч до 15 ч, широм Србије!
Буком против мрака!
#ZaSloboduMedija
#PodržiZahteve
Дођите да заједно правимо буку и
искажемо подршку захтевима Групе за
слободу медија који су предати Влади
Србије!

У Београду на три пункта: на Тргу Републике, код Руског цара и
на Теразијама
У Новом Саду: на Тргу слободе
У Нишу: Обреновићева 38 испред зграде Медија центра

У Врању: у пешачкој зони код ОТП Банке
У Крагујевцу: у Великом парку

Ако не стижете, слушајте преносе акција уживо и наше госте
истог дана од 10ч до 15ч, путем: РадиоАпарат и Радио 021 Нови
Сад 92,2 МХз, Радио Боом 93 Пожаревац, CITY RADIO 99,9 Ниш,
Радио Озон Чацчак, Радио Луна Ужице, Радио Прима Бајина Башта,
Радио Шабац и Радио Сто Плус Нови Пазар
ЗАХТЕВИ ГРУПЕ ЗА СЛОБОДУ МЕДИЈА
Имајући у виду да су у Србији политичким, економским,
социјалним, административним, правосудним и физичким
притисцима на медије и новинаре озбиљно угрожене медијске
слободе;
Имајући у виду континуирану дискредитацију и дискриминацију
медија и новинара који држе до професионалних и етичких
стандарда и раде у интересу грађана и јавности;
Имајући у виду да се у области јавног информисања не спроводе
закони и крше професионалне и етичке норме;
Имајући у виду неефикасност државних институција у заштити
сигурности новинара и слободе медија, а да неке од њих и
угрожавају права медија и новинара;
Имајући у виду да стално погоршавање ситуације у области
слободе медија угрожава демократске процесе у друштву,
медијски плурализам, право на дијалог о било којем важном
политичком и друштвеном питању;
Новинарска и медијска удружења, новинари и новинарке, медији,
организације цивилног друштва и грађани и грађанке окупљени у
неформалној Групи за слободу медија, од Владе Републике Србије
и Народне скупштине Републике Србије захтевају:

1. Да представници власти, првенствено највиши државни
функционери, престану са јавним прозивкама и покушајима
дискредитовања новинара и медија. Да Влада, министарства, њени
чланови и представници других државних институција, када
достављају позиве за јавне догађаје, одговарају на питања
новинара и захтеве медија за интервјуе и изјаве, на једнак
начин, без селекције и дискриминације, третирају све медије
који поштују Кодекс новинара Србије;
2. Да надлежни државни органи по хитном поступку расветле све
нападе на новинаре и случајеве угрожавања њихове безбедности и
покрену поступке против починилаца. Да хитно спроведу и објаве
резултате анализе досадашњег поступања полиције и тужилаштва у
случајевима убистава и напада на новинаре;
3. Да Министарство културе и информисања одмах обустави рад на
новој Стратегији развоја јавног информисања, због
неодговарајуће методологије и структуре чланова Радне групе,
која је представнике најбројнијих новинарских и медијских
удружења онемогућила да суштински утичу на израду овог
капиталног документа. После изласка четири члана из Радне
групе, она је изгубила неопходан легитимитет. Да Министарство
културе и информисања, у дијалогу са представницима медијске
заједнице и цивилног сектора, што пре утврди другачију
методологију рада и структуру нове радне групе, како би
Стратегија развоја јавног информисања била у најбољем интересу
новинарске професије, медија, њихових издавача и грађана и
грађанки;
4. Да Народна скупштина Републике Србије покрене поступак
разрешења чланова Савета РЕМ и да се приликом поступка избора
нових чланова Савета отклони могућност утицаја извршне и
законодавне власти на предлоге других предлагача. Скупштински
одбор за културу и информисање није надлежан да испитује
подобност чланова које су изабрали овлашћени предлагачи, нити
Скупштина да одбије да се изјашњава о предлозима за избор
члановаСавета. Изменом Закона о електронским медијима,
дефинисати такве критеријуме избора

чланова Савета који би обезбедили да кандидати буду
професионалци доказани у свом раду, који имају неспоран
морални кредибилитет. Да се, изменом Закона, из круга
овлашћених предлагача искључе органи власти и политичке
институције.
5. Да се доследно спроведу закони који се односе на завршетак
процеса приватизације медија, утврђивање недржавног власништва
у Политици, Вечерњим новостима и Дневнику и повлачење државе
из власништва ових новинских кућа, као и хитно брисање ЈП
Тањуг из Регистра привредних друштава, Тањугових сервиса из
Регистра медија и престанак рада агенције, на основу Одлуке
Владе Србије од 3. новембра 2015. године;
6. Да се омогући законом гарантована уређивачка и пословна
самосталност и финансијска независност јавних медијских
сервиса. У циљу заштите њихове уређивачке независности, Влада
Србије да омогући Јавним медијским сервисима да се доминантно
финансирају из таксе, као што је и предвиђено законом;
7. Да Министарство културе и информисања, Комисија за контролу
државне помоћи, Државна ревизорска институција, Комисија за
заштиту конкуренције, Управа за јавне набавке и Савет за борбу
против корупције, у оквиру својих надлежности, континуирано
спроводе наџор и контролу трошења средстава за пројекте на
конкурсима за суфинансирање медијских садржаја, јавних набавки
за пружање медијских услуга и спонзорства и донаторства из
јавних прихода;
8. Да Влада Србије формира независну комисију која ће
анализирати систем суфинансирања медијских садржаја у јавном
интересу и предложити мере спречавања злоупотреба конкурса на
свим нивоима. Да Министарство културе и информисања, кроз
нормативне измене и допуне, прецизира услове и критеријуме
доношења одлука на конкурсима за финансирање медијских
програма и уведе делотворан механизам за оспоравање одлука о
додели средстава, пре него што она буду утрошена;

9. Да се побољша радни положај новинара кроз стриктну примену
Закона о раду, у делу поштовања радних права и основа радног
ангажовања у радном односу и ван радног односа, и примену
Закона о спречавању злостављања на раду.
10. Да Влада Србије обезбеди извршење решења Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности
која нису извршена, да сама поступи по свим заосталим
захтевима за приступ информацијама и да убудуће по тим
захтевима поступа у
законском року, на начин прописан Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја;
11. Да се свеобухватно и доследно уреди оглашавање државних
органа и других органа власти изменама закона о јавним
набавкама или доношењем Закона о оглашавању органа јавне
власти;
12. Да Министарство правде формира независну комисију за
израду евиденције и анализу судских поступака против издавача
медија, уредника и новинара, у складу са праксом Европског
суда за људска права. Захтевамо доследно поштовање ауторских
права у медијској сфери и такву измену Закона о ауторским
правима која ће спречити финансијске притиске на издаваче
медија кроз пресуде са прекомерним новчаним износима за кршење
ауторских права, такође у складу са праксом Европског суда за
људска права;
13. Да Влада Србије усвоји додатне подстицајне мере и олакшице
штампаним медијима и регионалним и локалним медијима, које су
таксативно набројане у досадашњој Стратегији развоја система
јавног информисања у Републици Србији, али до сада ни једна од
њих није примењена, и да размотри могућност утврђивања
обавезног процента издвајања из буџета локалних самоуправа за
пројектно суфинансирање медијских садржаја од јавног значаја.

Београд, 14. новембар 2017.

Група за слободу медија

Тужбе против банака због
незаконите добити на терет
клијената
Позивамо чланство да спреме копије уговора о
кредиту и да се одмах јаве својим синдикалним
представницима у што краћем року како би
сачинили евиденцију за покретање утужења
Београд,11.10.2017. – Удружени синдикати Србије “Слога” преко
својих правних заступника покрећу синхронизовану акцију
утужења банака које послују у Србији и које су годинама уназад
незаконито клијентима наплаћивале услуге које у другим
државама не могу ни да се замисле, а камо ли реализују.
Банкарски сектор у Србији годинама уназад, уз благослов државе
и власти, а посебно ћутање Народне банке Србије потпуно
неконтролисано стиче добит од разних провизија и накнада, и по
том основу на терет клијената, осиромашених грађана годишње
зарађује више милијарди динара.
Зато смо одлучили да свим својим члановима који користе или су
користили банкарске услуге понудимо да туже банке и добију
обештећење, будући да су оне од клијената незаконито узимале
разне накнаде, попут оних за обраду кредита, праћење кредита,

превремену отплату, коришћење платних картица и подизање
готовине на банкомату друге банке, као и накнаде за издавање
разних потврда и доставе писаних обавештења клијентима, иако
су биле дужне да их издају и достављају својим клијентима без
икакве надокнаде или провизије.
Посебно код наплате осигурања код Националне корпорације за
осигурање кредита (НКОСК), што је апсурд јер оно клијенте не
осигурава, вец осигурава искључиво банку чија је дужност да их
осигура што је уосталом недавно и доказано на суду.
Позивамо чланство да спреме копије уговора о кредиту и да се
одмах јаве својим синдикалним представницима у што краћем року
како би сачинили евиденцију за покретање утужења.

Информативна служба

„За слободу медија“ Ево зашто
нисте
могли
да
отворите
странице нашег сајта
Београд, 28.09.2017. – На ову акцију позвала је група „За
слободу медија“ коју је покренуло 27 медија, новинарских и
медијских удружења и организација цивилног друштва, и коју је
до сада подржало преко 150 других организација и много више
појединаца (списак потписника можете видети на овом линку).

Како се наводи у саопштењу, директан повод за акцију јесте
гашење Врањских новина – једног од најзначајнијих локалних
медија у Србији, због сталних политичких притисака којима више
нису могли да се одупиру.
„Овом кампањом желимо да скренемо пажњу јавности на чињеницу
да је слобода медија у нашој земљи на издисају и да морамо сви
заједно да се боримо да је сачувамо“, наводи се у саопштењу
организатора акције.
Удружени синдикати Србије „Слога“ и Интернет радничка ТВ
„Слога“ су подржали данашњу акцију.
Изглед сајта у подне

Пренос уживо Интернет ТВ Слога

..

Протестна акција: Замрачење
медија и друштвених мрежа у
Србији сутра у подне
Београд, 27.09.2017. – Више од 150 медија и невладиних
организација сутра у подне организују заједничку акцију
“замрачења медија и друштвених мрежа” којом желе да скрену
пажњу јавности на то да је слобода медија у Србији на

издисају.
Директан повод за акцију јесте гашење Врањских, једног од
најзначајнијих локалних медија у Србији, због сталних
политичких притисака којима више нису могли да се одупиру,
навели су организатори.
Сви медији, портали, веб странице организација, друштвене
мреже грађана и грађанки који се придружују циљевима те
иницијативе, у подне ће замрачити екране или током тог дана
обележити своја штампана издања црним знаком који симболизује
медијски мрак.
Акцију организује група за слободу медија којој се до сада
прикључило 157 медија и организација, као и неколико стотина
појединаца.
Удружени синдикати Србије “Слога” и Интернет радничка ТВ
“Слога” су потписници иницијативе.
Potpisnici inicijative:
1. Asocijacija medija
2. Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije
3. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM
4. Asocijacija online medija
5. Autonomni ženski centar
6. Balkanska istraživačka novinarska mreža – BIRN
7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
8. Beogradski centar za ljudska prava
9. Biro za društvena istraživanja
10. Business Info Group d.o.o.
11. Centar modernih veština
12. Centar savremene politike – European Western Balkans
13. Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac
14. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije – CINS
15. Centar za kriznu politiku i reagovanje
16. Centar za marginu

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Centar za praktičnu politiku
Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin
Cenzolovka
City radio, Niš
CRTA
Čačanske novine
Dnevni list Danas
EdenRockProduction
Edukacioni centar iz Leskovca
Edukaciono humanitarna organizacija EHO
Ekonomski mesečnik Biznis & Finansije bif.rs
Emisija Dobar, loš, zao
European Centre for Press and Media Freedom
Evrokontakt iz Kruševca

32. Fap AD Priboj
33. Fondacija Slavko Ćuruvija
34. Fonet
35. Forum studenata novinarstva Evrope
36. GG “Novi ljudi bolja Topola”
37. Glas Podrinja
38. Gradjanski front Vlasotince
39. Građanska akcija Pančevo
40. Građanska inicijativa Vršac protiv diktature
41. Građanske inicijative
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Helsinški odbor za ljudska prava
Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd
Interent magazin Sana Life
Internet novine Kolubarske.rs
Internet portal Far
Internet radnička TV “Sloga”
IRT Mladenovac
Istinomer
IT magazin
Izdavačka kuća Clio
Južne vesti
Kaleidoskop media

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Koalicija za život
Koalicija za život
Komitet prava za ljudska prava – YUCOM
Kontrapress
Kragujevačke novine
KRIK – Mreža za istraživanje kriminala i korupcije
Kuća ljudskih prava
Le Courrier des Balkans
LIGA EKSPERATA – LEX
Lokal Pres – Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija
Lokalni front Kraljevo
Lozničke novosti
Media i reform centar Niš
Medij civilnog drustva Far iz Dimitrovgrada
Medija centar Beograd

69. Medijski centar Beta (MBC)
70. Medijski istraživački centar
71. Moj Kovin
72. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
73. Naša Zadužbina- Kuća građanskog društva
74. Naše novine Temerin
75. Nedeljnik “Hlas ljudu”
76. Nedeljnik Kikindske
77. Nedeljnik Novi magazin
78. Nedeljnik Vreme
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine – NDNV
Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS
NIU “Ruske slovo”
Nova ekonomija
Nova Naša reč
Novinska agencija Beta
NVO Centar građanskih vrednosti (CGV), Subotica
NVO Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
Odbor za ljudska prava Niš
Peščanik
Podrinske
Podrinske Šabac

91. Pokret Novi optimizam
92. Pokret ujedinjenih fantoma
93. Portal Dijalog.net
94. Portal expres.rs
95. Portal Foruminfo
96. Portal glasokaz.rs
97. Portal http://www.luckystarmedia.rs/ ”
98. Portal http://www.mobilnost.org/”
99. Portal Info Centar Žitište
100. Portal info027.rs
101. Portal kolumnista.com
102. Portal KruševacPress
103. Portal Magločistač, Subotica
104. Portal Mašina
105. Portal mojizbor.info
106. Portal Naše Mesto
107. Portal OzonPress
108. Portal Pressek
109. Portal Prokuplje Moj Kraj
110. Portal SOInfo.org
111. Portal Sova http://sova.rocks/
112. Portal VranjeNET
113. Portal za kulturu SEEcult
114. Portali http://www.pregledvesti.com/
115. Poslovno udruženje Emiteri Srbije
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Produkcija Arhitel
Produkcija dn 017
Produkcija JSP
Produkcija SL MEDIA
Produkcijska grupa Mreža
Protiv diktature
Radio emisija “Iz glave”
Radio Košava
Radio Srbobran d.o.o
Radio Sto plus
Regionalna informativna agencija JUGpress
Regionalni web portal istočnevesti.com

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Revija Kolubara
RTV Šabac
Sajt Pančevo Si Ti
Szabad Magyar Szó
Szabad Magyar Szó Rádió
T1 televizija
Televizija Forum
Televizija INFO PULS
Televizija Istok
Televizija Telemark Čačak
Timočki omladinski centar iz Zaječara
Transparentnost Srbija
Udruženi sindikati Srbije “Sloga”
Udruženje “Štek House” Niš
Udruženje Dijalog

143. Udruženje Forum žena Prijepolje
144. Udruženje gradjana “Emblema”
145. Udruženje građana PORODIČNI POKRET
146. Udruženje Kutija
147. Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije
148. Udruženje za prava i zaštitu životinja Majdanpek ”BELKA”
149. Udruženje žena Peščanik, Kruševac
150. UG Za zdravu opštinu Stara Pazova
151. UGS Nezavisnost
152. Umetnički pokret Sobakaisti
153. United Volunteers of Presevo
154. Vojni sindikat Srbije
155. WB Regional Platform for Advocating Media Freedom and
Journalists’ Safety
156. ZA media
157. Zemunske novine
Izvor: Medija centar/NUNS

Слога подржала Врањске испред
владе
Београд, 20.07.2017. – Неколико стотина грађана, већином
новинара, окупило се синоћ испред Владе Србије у знак подршке
недељнику Врањске и власнику тог медија Вукашину Обрадовићу
који је отпочео штрајк глађу.
Подршку је у име обесправљених радника о којима су Врањске
више пута писале дала и “Слога”, њен председник Жељко
Веселиновић.
Врањске су један од најпознатијих локалних листова у Србији, а
угашене су у понедељак, 18. септембра, након 23 године
постојања, услед сталних финансијских притисака, којима те
новине више нису могле да се одупиру.
Дан касније, Вукашин Обрадовић, уредник и власник Врањских,
ступио је у штрајк глађу.
Овај лист је годинама истраживао везе између политичара,
тајкуна и криминалаца у Врању и околини, али и директним
причама о малтретирању и понижавању радника, посебно у
италијанском Геоксу и активностима нашег синдиката који је
једини од синдиката одржао протест испред фабрике.
Такав лист се зато мора подржати, једноставно се то дугује!
Информативна служба
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