(ВИДЕО)
Слога
подржала
протест војних и цивилних
пензионера у Београду
Београд, 12.06.2018.Бета, Слога ТВ.Београд – Војни и цивилни пензионери почели су данас од 18
часова протест под слоганом “Нећемо зарез, ставимо тачку на
пљачку пензионера”.
Они су, како кажу, незадовољни одлагањем рока за укидање
Закона о смањењу пензија.
На Тргу Николе Пашића у Београду
пензионера, а неки од њих носили су
неуставни закон”, “Нисмо пристали на
правду”, “Судови суде по рецепту”,
дамо”…

окупио се велики број
транспаренте “Поништимо
смањење”, “У Стразбур по
“Туђе нећемо, своје не

Према њиховим речима, председник Србије Александар Вучић
манипулише пензионерима својим најавама да ће поменути Закон
бити укинут на јесен или почетком наредне године.
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије
Јован Тамбурић казао је за агенцију Бета да је циљ протеста да
се јавност и мисија Међународног монетарног фонда која је
тренутно у Србији упозна са дискриминацијом свих пензионера у
Србији.
Пренећемо наш став ММФ-у, да и они својом подршком Влади
Србије учествују у дискриминацији пензионера”, казао је
Тамбурић и додао да ће пензионери кренути у протестну шетњу до
зграде Председништва, где ће оставити протестно писмо са
својим захтевима.
Тамбурић

је

окупљеним

пензионерима

рекао

да

су

војни

пензионери незадовољни због “урушавања уставног поретка и
опструкције Уставног суда у оцењивању уставности Закона по ком
су пензије биле смањене и урушавања ПИО ФОНДА”.
“Фискални савет и ММФ су у покренутим поступцима пред Управним
судом против фонда ПИО и државе за накнаду штете нанете
отимањем пензија, препознали опасност по стабилност јавних
финансија, па су предложили укидање Закона. А од лидера
странке која је издала пензионере сазнајемо да смо ушли у
златно доба Србије. Е па, хвала на јефтином хлебу и цени
струје у зеленој зони, довољној за телевизор и сијалицу, да не
живимо без бољег живога са Пинка, Хепија и РТС-а”, рекао је
Тамбурић.
Дејан Павловић из Војног синдиката Србије је рекао да је
“жалосно што се најстарији грађани за своја права боре на
улици” и додао да се од Владе тражи да се “пензионерима врате
отете и умањене пензије”.
Председник Уједињених синдиката Србије Слога Жељко Веселиновић
је изјавио да очекује да “сви окупљени на Тгу Николе Пашића у
режимским медијима вечерас буду названи пљачкашима буџета,
насилницима и људима који другима не дозвољавају да се
слободно крећу”.
“Честитам свим пензионерима на храбрости јер се боре против
накарадног режима који је ојадио не само пензионера, већ и
раднике, студенте”, рекао је Веселиновић и додао да “јавност
треба да зна да нису сви пензионери за актуелну власт.”
На протесту су пензионери позвани да поднесу тужбе због
смањења пензија.
Подршку протесту пружили су и пензионери из синдиката
Независност, као и лидер покрета Двери Бошко Обрадовић,
председник општине Стари град Марко Бастаћ, али нису видљива
никаква политичка обележја.
Председник Србије Александар Вучић 25. маја је најавио да ће

Закон по ком су 2014. године пензије биле смањене бити укинут
на јесен или почетком наредне године.
Цео протест је на својој Фејзбук страници преносила Радничка
ТВ Слога. На скупу се обратио и председник Удружених синдиката
Србије “Слога” Жељко Веселиновић. Његов говор можете видети у
наставку прилога на -1.29 с.

.
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Поштански радници одржали
протест и најавили штрајк до
испуњења захтева
Београд, 02.03.2018. – Запослени у ЈП “Пошта Србије” јуче су у
Београду одржали протест на коме су захтевали хитно побољшање
свог материјалног положаја, испуњење предходног договора са
Владом Србије и руководством Поште и најавили наставак
штрајка.

У организацији свих пет синдиката у Пошти Србије, јуче је по
изузетно хладном времену нешто пре 14 часова одржан протесни
скуп неколико стотина запослених испред седишта Главне поште у
Таковској улици.

Радници су са скупа поручили да их је Влада Србије и
руководства Поште преварило, будући да нису испоштовани
предходни договори за прекид штрајка од пре неколико месеци и
уједно најавили да од понедељка крећу са формирањем
заједничког Штрајкачког одбора састављеног од свих синдиката
ради штрајка који ће сада бити одлучнији и до испуњења свих

раније датих захтева.

Поштански радници захтевају повећање зараде, смену генералне
директорке Мире Петровић и свих кадрова Партије уједињених

пензионера (ПУПС) реактивираних из пензија, враћање на посао
свих суспендованих радника због предходног штрајка у
поштанском центру и пријем у радни однос свих који раде на
привремено повременим пословима.

На скупу се поред других челника синдиката окупљенима обратио
и наш Војислав Антић, председник СИНДИКАЛНОГ САВЕЗА РАДНИКА
ПОШТЕ СЛОГА, синдиката који нам се недавно прикључио и постао
део наше велике породице најборбенијих синдиката у Србији.

Раднике поште је присуством подржао и председник УСС “Слога”
Жељко Веселиновић.
Информативна служба

.

Јавно фотографисање грађана
са члановима ПУФ-а
Против страха,
диктатуре!

сиромаштва

и

нарастајуће

Београд, 31.01.2018. г – Удружени синдикати Србије “Слога” у
четвртак 1. фебруара од 12 часова на Теразијама
организују акцију јавног фотографисања грађана са члановима
Покрета уједињених фантома (ПУФ).
Акција се спроводи у знак подршке Драгану Љубићу, раднику ЈКП
Паркинг Сервис Београд, председнику синдиката Слога у том
предузећу и радничком кандидату синдиката “Слога” за одборника
на предстојећим београдским изборима.
Он је од стране својих предпостављених позван на дисциплинску
одговорност и давање изјаве зато што се фотографисао са лицима
са фантомкама, члановима ПУФ-а који су на Славији снимали
музички спот и заједничку фотографију окачио на свој Фејзбук
профил, чиме је према виђењу руководства Паркинга “брукао
фирму” у којој ради.
Иначе, ПУФ је грађански покрет, познат по хитовима на
друштвеним мрежама ” Шушке” и ” Игра рокенрол фонтана са
Славије”, а чији су оснивачи између осталог и чланови
синдиката “Слога”.
Позивамо грађане Београда у што већем броју да се прикључе
акцији, фотографишу се са “Фантомима” и искажу солидарност са
нашим колегом Драганом Љубићем, али и покажу грађанску
храброст у отпору против страха, сиромаштва и нарастајуће
диктатуре у Србији!
Фотографије ће након завршетка акције бити окачене на Фејзбук
страни Удружених синдиката Србије “Слога” где ће моћи да се
преузму.
Информативна служба

Одржан штрајк упозорења у ЈКП
Стари Град Шабац
Шабац – Београд, 05.01.2018. – УСС Слога Независни синдикат
ЈКП Стари Град Шабац одржао је данас у кругу свог предузећа у
Шапцу раније најављен штрајк упозорења.
У једночасовном штрајку упозорења на коме се окупило око 200
радника изнети су захтеви синдиката који се тичу исплате
солидарне помоћи на основу колективног уговора, будући да су
запослени у том сектору издвојени из дела за враћање смањених
зарада које је донела Влада Србије.
ВИДЕО
[jwplayer mediaid=”17199″]
Предходно је на збору радника, а затим и у преговорима
штрајкачког одбора са представницима послодавца речено да за
сада не постоји могућност да се запосленима исплати новчана
помоћ и да ће се видети у наредном периоду постоји ли уопште
таква могућност.
Штрајкачки одбор је за 10.01.2018. најавио ново окупљање на
коме ће донети одлуку да ли ће се ићу у радикализацију,
односно генерални штрајк.
УСС Слога Независни синдикат ЈКП Стари Град Шабац је већински
синдикат у том ЈКП предузећу и од 298 запослених радника има
294 члана у синдикату.
Информативна служба УСС Слога
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Најава штрајка упозорења у
италијанској компанији “Falc
East”
Београд, 28.12.2017. – Запослени у италијанској компанији
“Falc East” у Књажевцу, чланови синдиката “Слога” ступиће
сутра, 29.12.2017. године у једночасовни штрајк упозорења.
Штрајк упозорења ће се одржати у кругу фабрике од 10:45 до
11:45 сати, а захтеви синдиката и радника су преговори око
закључивања колективног уговора и смена директора производње.
Након потписаног протокола у мају месецу ове године између
представника синдиката “Слога и Италијанског ““Falc Easta”“
завршена је тадашња обустава рада и договорено је да ће се
кроз обострано разумевање и без уцена приступити даљем
унапређењу дијалога, водећи рачуна о интересима и запослених и
компаније.
Протоколом је било предвиђено да ће синдикат по добијању
решења о регистрацији и стицања статуса репрезентативног
синдиката приступити поступку преговарања ради закључивања
колективног уговора између послодавца и репрезентативног
синдиката.
Иако су Удружени синдикати Србије „Слога у ““Falc East”“
Књажевац репрезентативни и већински синдикат са више од 650
чланова, пословодство упорно игнорише да крене у поступак око
преговарања и закључивања колективног уговора и тиме јасно

показује намеру да српске раднике користи искључиво као
јефтину и слабо плаћену радну снагу без икаквих права,
игноришући Устав Србије и све њене законе, укључујући и закон
о раду и институције арбитраже у мирном решавању радних
спорова.
Удружени синдикати Србије “Слога” поздрављају штрајк упозорења
и пружиће свом синдикату и чланству код италијанског
послодавца сву потребну подршку у остваривању својих Уставом и
законима прописаних и загарантованих права.
Информативна служба

…

Подршка студентима Факултета
драмских уметности
Београд, 17.10.2017. – Студенти ФДУ, Павле Терзић и Гаврило
Вучетић,саслушани су данас у Прекршајном суду у Београду јер
су означени као организатори непријављеног скупа 21. априла
ове године, под називом “Протест против диктатуре”.
Њих су поред чланова породице и пријатеља подржали и професори
с Факултета драмских уметности и многе јавне личности, глумци,
политичари, представници синдиката и пензионерских
удружења,активисти НВО и грађани.
Скуп испред прекршајног суда у Београду је пратила и подржала
у име синдиката и Интернет радничка ТВ Слога која је на

друштвеним мрежама емитовала прилог са скупа уживо.
Шта су грађани рекли и како они виде данашњу реаланост. Јесу
ли данас студенти на тапету државе, а сутра можда и радници
који изађу на улице да би исказали незадовољство малим платама
или да кажу да су гладни, погледајте у видео прилогу
емитованом уживо.

Информативна служба

..

Радници шетњом кроз град
подсећају
Вучића
шта
је
обећао и шта треба да испуни
Ниш – Београд, 13. 10. 2017. – И овог петка радници пропалих
друштвених фирми из Ниша окупили су се испред Градске куће
како би подсетили власт да испуни своје обећање и обавезу о
исплати заосталих плата.
Њима је тачно пре годину дана Александар Вучић, тада
председник владе а сада председник Србије,обећао да ће им до
краја 2016. почети исплата заосталих плата, међутим, то се
никада није догодило.
Шетње улицама Ниша одржаваће се сваког петка са тенденцијом

прерастања у свакодневни бунт, каже један од организатора
окупљања радника Радиша Спасић.
“Радници су без икаквих подела јединствено дали до знања да
више немају стрпљење и разумевање за игнорантски став државе
према њима. Само јединство радника без икаквих подела буди
наду у коначни успех”, каже за Интернет ТВ “Слогу” Радиша
Спасић из Ниша.
Заостале зараде потражује више од 9.000 нишких радника.

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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Радници Гоше одржали протест
испред Владе, Слога подржала
Београд, 22.08.2017. –
Извор: инсајдер.нет
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке
одржали су данас протест испред Владе Србије и најавили нове
протесте, ако не буде нађено решење за исплату заосталих
зарада.
На протесту је било неколико стотина грађана од тога 180
радника Гоше којима су подршку дали и радници београдског ИМТа,
покрет
Седам
захтева,
Не
да(ви)мо
Београд,
Социјалдемократска Унија, Леви самит Србије, синдикат Слога и

Анархосиндикалистичка иницијатива.
На протесту су виђени и Бошко Обрадовић и Срђан Ного из Двери.
Након сат времена протеста радници су блокирали улицу и
зауставили саобраћај на раскрсници испред Владе.
Председник Штрајкачког одбора Гоше Милан Вујичић рекао је
новинарима да су извршитељи ушли у Гошу да плене имовину по
тужби радника који су судски тражили исплату заосталих зарада,
чим су они напустили Смедеревску Паланку.
Опширније на: Радници Гоше одржали протест испред Владе,
извршитељи пописали имовину фабрике
ПРОТЕСТ УЖИВО НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
Протест је било могуће пратити и путем наше друштвене мреже
Фејзбук, а за Интернет ТВ Слогу изјаве су дали: Председник
Слоге Жељко Веселиновић, АСНС Ранка Савић, Бошко Обрадовић и
Срђан Ного из Двери, Иван Златић из СДУ, проф. др Марио
Рељановић са Правног факултета Унион у Београду и др.

Солидарност
П.А.М.Е.
са
радницима ФИАТ-а у Србији
Атина – Београд, 10.07.2017.Најборбенији грчки синдикат П.А.М.Е. (All Workers Militant
Front) који представља класни синдикални покрет Грчке, изразио
је данас солидарност са борбом радника фабрике ФИАТ у Србији.

Поштовани колеге, обавештени смо о
вашем штрајку и борби против
мултинационалних компанија ФИАТ, где
се борите за бољу плату, заустављање
отпуштања и плаћање прековременог
рада.
Ваша борба је само зато што профити мултинационалних компанија
долазе из нашег рада, из нашег зноја, и морамо се борити и
тражити богатство које производимо.
Такође, металци из Грчке, 13. јула ступиће у штрајк у
индустрији бродоградње захтевајући колективни уговор.
Радници имају моћ. Ваша борба је наша борба.
Желимо вам успех у вашој борби, ми стојимо поред вас.
Атина, 10. јула 2017
П.А.М.Е.

(All Workers Militant Front)

Удружени синдикати Србије „Слога“ имају братску сарадњу са
најборбенијим грчким синдикатом П.А.М.Е.
(All Workers
Militant Front).
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