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У СУСРЕТ КОНГРЕСУ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА
СРБИЈЕ

Резолуцијa
о материјалном, социјалном и
друштвеном положају пензионера
Крајем јуна ове године, одржаће се Конгрес Савеза самосталних
синдиката Србије. - Једна од тема Конгреса биће и живот српских
пензионера
Материјални и социјални положај пензионера је на веома ниском
нивоу, са тенденцијом даљег погоршавања. Уколико се настави оваква
политика према пензионерској популацији, може се очекивати да ће
пензије бити све ниже, до њиховог свођења на ниво социјалне помоћи.
Осетљиву популацију бивших запослених и чланова синдиката прате
удружени фактори ризика: старост, сиромаштво, болест, усамљеност и
изолованост.
Неспровођењем претходне Националне стратегије о старењу (2006 –
2015) и непостојање нове дозвољено је колективно економско насиље и
понижавање огромне популације пензионера.
Полазећи од потребе да се стање у области пензијског и инвалидског
осигурања мора мењати ради успостављања одрживог система, 16.
Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије доноси
Резолуцију
о материјалном, социјалном и друштвеном положају пензионера
Систем пензиjско-инвалидског осигурања је подржављен и урушен,
а Фонд ПИО претворен у проточни бојлер за дистрибуцију пензија. Најпре

су потрошена огромна средства ПИО, акумулирана у ранијем периоду када
је Србија имала једног пензионера на три и више запослених, затим је
узурпиран део средстава који је по Закону о приватизацији, припадао
пензионом Фонду, па је распродавана непокретна имовина (бање,
одмаралишта, лечилишта и друго) да би и средства доприноса за ПИО била
претворена у буџетску ставку и директно уплаћивана у буџет.
И својина пензионог фонда је такође подржављена, а именовањем
већине представника владе у Управни одбор ПИО извршена је потпуна
мајоризација при одлучивању уз доношење Правилника о располагању
имовином Фонда.
Због свих нагомиланих проблема, Савез самосталних синдиката
Србије инсистираће да се:
- приступи изради новог Закона о пензијском и инвалидском
осигурању;
- заустави свака продаја имовине изграђене средствима Фонда ПИО,
измени Правилник Фонда о располагању имовине, као и да се евидентира
укупна имовина Фонда ради враћања на управљање Фонду који ту
имовину мора ставити у функцију остваривања добити, уз организовање
компетентног менаџмента;
- на основу утврђене или процењене вредности имовине која је
улагана у изградњу бројних објеката у земљи, а које данас користе сви
грађани обезбеди учешће Фонда ПИО у власништву јавних предузећа,
грађевинском земљишту, градској ренти и другим фондовима на бази чега
би се прибавила додатна средства за потребе Фонда ПИО и тиме
растеретио буџет Републике а систем учинио одрживим;
- промени структура Управног одбора Фонда ПИО кога треба да
чине представници запослених (осигураника), пензионера и државе у
равноправном односу, уз успостављање Надзорног одбора;
- из Фонда ПИО, изместе сва давања која немају карактер пензија;
- утврди механизам враћања одузетог дела пензија које су умањиване
на основу неуставног Закона о привременом уређивању начина исплате
пензија, јер пензија није милостиња већ радом стечено имовинско право.
*****
Користећи богато радно и животно искуство својих пензионисаних
чланова, Савез самосталних синдиката Србије и даље ће давати пуну
подршку досадашњем деловању Синдиката пензионера Србије јер су
наведени задаци заједнички.
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--------------------ИЗВОР "ПЕНЗИН"

Уместо 100 евра свима,
требало је обештетити
пензионере
Неки економисти, баш као и поједини
представници пензионера, сматрају да је,
уместо што је по 100 евра подељено свима (који
су новац хтели), требало обештетити
пензионере
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Синиша Мали, министар финансија, одлуку да сваком пунолетном
грађанину буде исплаћено 100 евра образложио је као дозу оптимизма
и доказ да је Србија јака. Поједини економисти, међутим, сматрају овај
потез исхитреним. Мисле да је тај новац могао бити искоришћен, на
пример, за враћање дела пензија одузетих зарад штедње. Са овим се
слажу и представници пензионера. Представници пензионера додају
да су пензије отете, а нису враћене због предизборних калкулација.
“Паре из хеликоптера”, како је министар Мали назвао исплату 100
евра, требало би да помогну економији погођеној пандемијом.

Новца за враћање пензија је било
Даница Поповић, професорка Економског факултета Универзитета у
Београду није задовољна том мером. Њу је, према њеном мишљењу,
донео председник Србије.
“Уместо да пензионерима сада театрално врати новац и једном се у
јавности покаже као озбиљан државник, Вучић тај исти износ дели као
мађионичар у предизборне сврхе. А изборе би добио и без тога. Како и
не би, када је и међународна заједница званично саопштила да Србија
више не личи на демократију”, рекла је Поповић.
Професорка Поповић наглашава да је око 70 милијарди динара,
колико је издвојено за једнократну помоћ, Србија уштедела
кумулативним смањењем пензија. Дакле, новца за враћење је било.
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Обештећење кад-тад јер су пензије стечена имовина
Требало је обештетити пензионере Србије, уместо да Влада дели
новац свима, сагласан је и један од синдиката пензионера.
“Али то рачуница СНС-а није показивала. Њима је био потребан много
шири круг људи који би требало да привуку, да не употребим неку гору
реч, да гласају за напредну странку. Због тога смо ми препоручили
пензионерима да не излазе на ове изборе. Ако странка има паре за
своју промоцију, нека то раде из свог џепа, а не од државних пара да
‘делка’ како се Вучићу или не знам ни ја коме свиђа”, рекао је за Н1
Градимир Иванић, из Удружења синдиката пензионера Србије (УСПС).
Тек сад када је новац потрошен, представници пензионера не очекују
скоро обештећење. Међутим, обештећења ће, кажу, бити кад-тад, јер
пензије су имовина која не сме да се дира.

Помоћ – држави?!
Пензионери Србије, које је новинар Н1 Младан Саватовић питао за
мишљење о овоме, подељени су у ставовима.
Н1: Да ли је оних сто евра државне помоћи могло да се искористи да
се врати пензионерима оно што им је одузето протеклих година?
“Не!”
Н1: Не мислите да је било довољно новца?
“Није ни требало да се враћа!”
“Ја мислим да је тих 100 евра смејурија једна обична.”
Н1: Да ли је могло да се искористи онда за пензионере, да се њима
врати оно што им је одузето?
“Апсолутно пензионерима, јер је њима најпотребнија помоћ.”
“Не жалим оно што смо дали да помогнемо нашој држави. А ово са 100
евра, то нам је за време короне и после короне баш добро дошло 100
евра.”
Н1: Ако се тај новац могао усмерити само на све пензионере којима
је одузето, а не на све грађане, да ли би то можда било праведније?
“Па било би поштеније, гарантовано би било поштеније, али они исто
треба да купе гласове, према томе, мора да иде на шире.”
Извор: N1
Фотографија: Steve Buissinne sa Pixabay
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ПЕНЗИН

Како ћете подстицати останак
младих у Србији?
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Кровна организација младих Србије (КОМС)
упутила је политичким актерима у Србији
отворено писмо уочи избора 2020. године.
Главно питање ове организације младих јесте
“Како ћете подстицати останак младих у
Србији?”. Преносимо Отворено писмо у
целости
Кровна организација младих Србије отвореним писмом позива
политичке партије/коалиције/групе грађана да се у својој изборној
кампањи и/или кампањи бојкота осврну на младе. На њихов положај,
потребе, препреке са којима се млади суочавају, али и, пре свега, на
начине како решити проблеме младих.
Кровна организација младих Србије у сарадњи са младим
истраживачима спроводи мониторинг изборне кампање у погледу
слања порука, обећања, предложених мера, уопште помињању младих
у кампањи од стране свих политичких актера.
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Поражавајуће су чињенице да су у првој недељи кампање само две
изборне листе комуницирале ка младима или о младима, да је у другој
недељи тај број порастао на три, а у четвртој недељи тек на четири
изборне листе.
Из података које смо до сада добили кроз мониторинг чији су
резултати доступни на нашем сајту, приметно је да су поруке које се
младима упућују пре свега декларативног карактера као и да говоре
уопштено о младима који одлазе, обезбеђивању више радних места,
олакшавању запошљавања, неопходности политичке ангажованости
младих, али без излагања конкретних предлога и мера како би се ово и
реализовало. Такође, изношење обећања је потребно комуницирати
на начин који би био мерљив и како би се реализација обећања могла
пратити и након изборних резултата.
Кровна организација младих Србије заговара унапређење омладинске
политике, али и свих других секторских политика које су од важности
за младе. Зато желимо да пратимо шта ће политички актери понудити
младим бирачима, шта су мере, шта су програми како бисмо у
годинама које следе могли да политичке партије позивамо на
одговорност за обећано и речено. Изборна кампања је период и
форма у току које се од изборних актера очекује да нам понуде
дугорочна решења и политике за наредне четири године. Па тако и
политике и решења за младе. Да би млади могли да захтевају да се
политике и решења имплементирају.

Упитник КОМС-а
Зато смо политичким партијама поред овог позива да понуде решења
и политике у кампањи упутили и упитник у коме желимо да нам
одговоре (а ово су само нека од питања која муче младе) како ће
њихова странка, уколико буде била део скупштинске већине, конкретно
решити наредна питања важна за младе:
1) Како ћете подстицати останак младих у Србији? Који су то програми
које ћете креирати да бисте младима понудили бољи живот?
А у складу са тим и наредна питања:
2) Како ћете подстаћи запошљавање младих?
3) Да ли нам је потребна реформа образовног система и на који
начин?
4) Како ћете младом предузетнику олакшати улазак на тржиште?
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5) Како да млади буду безбеднији?
6) Како да се млади запошљавају уз помоћ знања и вештина, а не уз
помоћ партијских или породичних и пријатељских веза?
Одговоре које добијемо од политичких партија јавно ћемо објавити на
нашим средствима комуницирања и уврстити у финални извештај о
мониторингу изборне кампање у контексту младих.
Срдачно,
Кровна организација младих Србије
Извор: КОМС

----------------------

Како је поремећен однос
рада и капитала
Пише: ПРОФ. ДР ЂУРО КОРУГА
Објављено 06.06.2020. у листу “Данас”

ОВЛАШЋЕНИ ДИСТРИБУТЕР КЊИГЕ ЈЕ: ШКОЛСКИ СЕРВИС ГАЈИЋ ДОО,
Крушевачка 40а Београд.
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Контакт: +(381 11) 3087-800 и 7440-675 и моб. +(381 11) 063 229 294 и 064 8593 051
ШТАМПАЊЕ КЊИГЕ ОМОГУЋИО ЈЕ ЗЕПТЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ

ПРИКАЗ КЊИГЕ
Аутор књиге Економско организовање рада и капитала (Од Адама Смита до Четврте
индустријске револуције), у издању Донваса и Школског сервиса Гајић из Београда,
Љубиша Миловић био је директор „Југословенског завода за продуктивност“ и
домаћин познатом рационализатору производње Шигеа Шингу, творцу јапанске
производне филозофије. Аутор је завршио Факултет организационих наука и први
степен Факултета политичких наука. Поседује сертификат Шигеа Шинга. Касније је
биво власник и директор „Центра за продуктивност“ – Дубровник и тиме стекао
искуство руковођења у друштвеном и приватном сектору. Током вишегодишњег
консултантског рада у око 40 предузећа, различитих делатности и величине,
примењивао је производну филозофију описану у овој књизи. Поред практичних
проблема економског организовања рада и капитала аутор промишља и теоријска
достигнућа и на њему својствен начин прави синергетски концепт теорије и праксе.
Књига се бави проблемима рационалног/сврховитог деловања људи и њихових
заједница, ради опстанка, односно одржања живота. Такво деловање има за крајњу
сврху стицање слободе овладавањем временом и простором. Међутим, крајња сврха
рационалног деловања је резултат низа парцијалних (локалних) настојања људи и
њихових заједница да остваре постављени циљ. Ту међузависност парцијалних
настојања и достизања крајње сврхе људи (која има безвремене вредности), многи су до
сада губили из вида. Неуочавање те противуречности доводи и до несхватања сврхе
људског постојања и деловања на шта уверљиво и аргументовано указује књига
Љубише Миловића. Аутор инсистира на отклону политичког утицаја на слободни,
природни ток развоја економске организације рада и капитала.
Књига је подељена у три главна дела: И Пролог, ИИ Пракса и ИИИ Епилог. Пролог
садржи анализу мисли Адама Смита, а као резултат тога у трећем поглављу се
дефинише „Дијалектика рада и капитала“. Мени је посебну пажњу привукао део у коме
се тврди да се у време Адама Смита и у периоду од два века након тога, дешавало
„Историјско размеђе“. Тај назив аутор користи како би означио период у коме је
дошло до настанка два концепта политичке економије и на њима заснована два основна
модела друштвеног уређења – капитализма и социјализма. Изрази „капитализам“ и
„социјализам“ настали су тек у деветнаестом веку, и то у редовима марксиста, након
дуге употребе израза „капитал“. На крају аутор књиге констатује: „Још је важнија
чињеница да, до дана данашњег, већина марксиста није разлучила суштинске разлике у
функцијама и односу две основне економске категорије – Рада и Капитала.
Истовремено, поборници капитализма су у теорији и пракси успешно разрадили
механизме и инструменте капиталистичког система заснованог на капитал-односима, и
то пре свега погрешним тумачењем мисли Адама Смита, иза којих су крили своје
намере.“
У другом делу књиге под називом (Пракса) анализирана су два екстремна стања:
жељено стање дефинисано на основу извештаја Светског економског форума у Давосу
о Четвртој индустријској револуцији („Индустрија 4.0“) и реално стање, које је посебно
описано. Аутор своје визије жели да дочара читаоцу не само речима него и сликом, па
тако „Жељено стање“ илуструје на корици књиге на којој је приказано како
композиција воза иде низбрдо, од Адама Смита до Четврте индустријске револуције.
Овим аутор жели да укаже на убрзање развоја „Индустрије 04“ до експоненцијалног
нивоа, што илуструје основе тог развоја. На више места у књизи аутор указује на
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значај достизања експоненцијалног раста за развој људске цивилизације, а то је и
један од главних ефеката сврховитог деловања, што је и крајња сврха увођења
„Економске организације рада и кпитала“. Да је то главна тендеција развоја економије,
технологије и организације указују трендови у протеклих два и по века, од времена кад
је деловао Адам Смит („Прва индустријска револуција“) до „Четврте индустријске
револуције“ која за основу има вештачку интелигенцију и нанотехнологије..
У Епилогу аутор указује да се жељено стање може остварити једино сврховитим
деловањем. Међутим, аутор упозорава да реални ток ствари указује да је остварива
претња за даљи развој човечанства позната као „Апокалипса“, ако се настави
управљање привредним субјектима, државним пословима и на глобалном нивоу, на
класичан начин. Историјски и тематски посматрано књига обухвата период од Адама
Смита до Четврте индустријске револуције. Свој труд да подстакне различите стручне
профиле на сарадњу у будућим активностима аутор књиге је проширио и на питања
заснивања Економске организације рада и капитала. Да би покренуо ту сарадњу он је у
„Епилогу“ понудио основне премисе заснивања како би се омогућило дефинисање
целовите теорије сврховитог деловања, обликоване у следећих шест тема: Моделовање
опште теорије сврховитог деловања, Филозофско-антрополошке основе, Два основна
утицајна фактора, уз негентропијско деловање људског рада, Могуће фазе развоја
цивилизације, Четири индустријске револуције, и „Бити или не бити?“ питање је
опстанка. Зато техника најозбиљније поставља питање: шта је човек! Поред нуклеарне
енергије са биотехнологијама и нанотехнолохијама то питање све више добија на
значају јер то су „мачеви са две оштрице“, могу се употребити за добробит човека али и
за његове уништење.
Аутор је дао приказ протогониста четири технолошко-економско-пословне (ТЕП)
револуције, па тако у оквиру прве формира пентагон од: Смита, Маркса, Лајбница, Вата
и Папена, друге Тејлора, Форда, Фарадеја, Тесле и Тјуринга, треће Хамера, Шинга,
Винера Минског и Грозберга, и четврте Фајмана, Осаву, Кадоту-Канеског, Зептера и
Маска. У књизи аутор преставља и образлаже зашто је изабрао наведене личности као
протогонисте наведених ТЕП револуција.

ПЛАТЕ КАСНЕ ЗА ПРОФИТОМ
Аутор књиге, посебну пажњу посвећује следећем Смитовом цитату: „Сваком човеку
је остављено да потпуно слободно следи свој властити интерес на свој властити
начин и да и својом радиношћу и својим капиталом конкурише с радиношћу и
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капиталом сваког другог човека или реда људи докле год не повређује законе
праведности“, док је, сваком друштву (заједници људи) циљ да увећа капитал друштва
и појединца на бази закона праведности заступљености у капиталу, раду и расподели.
Ако није тако, аутор немо призива речи владике, песника и господара Црне Горе, Петра
Петровића Његоша: „Вук на овцу своје право има ка тирјанин на слаба човјека. Ал(
тирјанству стати ногом заврат људска дужност јесте најсветлија.“
Морам изнети и своје задовољство да сам у својству рецензента имао прилику да међу
првима читам ову књигу. Зато књигу топло препоручујем свим знатижељним
читаоцима, наставницима средњих школа, студентима друштвених и техничких
факултета.
У Београду, 06.06.2020.
---------------------

КОМИТЕТ ЖЕНА УСПС

Жене у Србији у неповољном
положају, најугроженије раднице у
"шрафцигер индустрији"
Жене су у неповољнијем положају од мушкараца у готово свакој
области друштвено-политичког и економског живота у Србији,
зарађују 16 одсто мање од мушкарци са истом стручном спремом,
изложене су насиљу, а у тежем су положају жене на селу него у
граду, сматра директорка UN Women у Србији Милана Рикановић.
Жене су у мањем броју запослене, мање плаћене, поседују мање имовине,
само 25 одсто њих су предузетнице, број жена које су директорке у јавном
или приватном сектору је занемарљив и дефинитивно су угрожене кад је реч о
насиљу.
Рикановић наводи да у области политике постоји известан напредак, што је
последица увођења квота које предвиђају 33 одсто жена у националном
парламенту, али истиче да је политичка партиципација на локалном нивоу
минимална.
"Постоји велика неравноправност на позицијама одлучивања и моћи", истакла
је Рикановић и додала да, иако жене заузимају важне ресоре у извршној власти,
и даље чине само 20 одсто чланица владе.
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Директорка UN Women каже и да је анкета о коришћењу радног времена
показала да жене сваки дан раде два и по сата дуже од мушкараца на
неплаћеним пословима.
"Кад дођу с посла проведу време радећи домаће задатке, кувајући, пеглајући,
одржавајући домаћинство. То не значи да мушкарци не раде у кући, али
постоји велика разлика у времену, јер она показује да када се два и по сата
саберу на годину дана, жене месец дана годишње раде неплаћени посао",
рекла је Рикановић.
Поводом неповољног положаја жена на послу, огласили су се и Удружени
синдикати Србије "Слога". Оценили су да се у Србији права жена све више
нарушавају, а економска чак гурају на ниво с почетка 20. века.
"Огромна већина жена ради на пословима где се примају минималне зараде,
а најугроженије су запослене у такозваној 'шрафцигер индустрији',
мануелних послова на лепљењу и састављању каблова, индустрији обуће
и одеће. Већина жена и даље има зараду и до 40 одсто мању од мушкараца,
иако често раде исти посао. А какве вредности држава, односто актуелна
власт негује према женама, довољно је само поменути мизеран износ
накнада за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета или
какав је однос послодаваца према женама које желе да постану мајке", наводи
"Слога" у саопштењу поводом Осмог марта.
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У саопштењу се наводи и да ни долазак жене на место премијера није помогло
да се унапреде права жена јер је "премијерка Ана Брнабић очигледно само у
сенци других који уместо ње одлучују".
"Јер како објаснити случај лаборанткиње Данке Савић из Малог Зворника,
која је због супруга синдикалца који се борио за права радника кажњена
одмаздом тако што је са места лаборанта премештена на место
чистачице, а потом на тежак физички рад у каменолому да ручно пребацује
камен, о чему се цео свет чудио. Или случај Марије Лукић из Бруса која је била
жртва уцењивана и злостављања од стране бахатог политичког моћника из
владајуће гарнитуре, која му се отворено супротставила и која и даље трпи
невиђене притиске и претње", питају се у Удруженим синдикатима и додају да
су за њих Данка и Марија те нове хероине у борби за права жена у Србији, баш
као и све оне жене које су добиле отказ са посла, јер су храбро дигле свој глас
против мобинга и злостављања на раду, посебно код страних "пеленашких
фирми и предузећа" која не дозвољавају синдикално организовање, пристојне
плате и нормалне услове рада.
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић у интервјуу за Блиц
жену поводом Осмог марта навела је да се њеној канцеларији жене управо
највише жале на неједнак третман на радном месту или приликом
запошљавања, због распоређивања на нижа радна места или отказа након
повратка с породиљског одсуства.
Поред проблема економске природе, жене у Србији суочене су са
учесталошћу породичног, партнерског сексуалног и другог насиља, које не
само да се не смањује него се преноси и на улицу и на јавни простор, па
нарастајућа мизогинија постаје замена за дијалог, навео је заштитиник грађана
Зоран Пашалић.
"Насиље према женама не представља само грубо кршење људских права,
већ и огроман друштвени и економски губитак и проблем који отежава
женама да допринесу развоју, миру и безбедности. На глобалном нивоу чак
једна од три жене током свог живота доживе физичко насиље и
узнемиравање или присилан сексуални однос. Једна од пет жена на свету ће
током свог живота постати жртва силовања или покушаја силовања.
Половина жена које су убијене, жртве су својих садашњих или бивших мужева
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или партнера. Више од 80 одсто жртава трговине људима су жене",
наглашавају у Заводу.
Они додају да је неопходно да грађани такође помогну у спречавању насиља и
да у оквиру свакодневног живота указују на постојање овог вида кршења
људских права.
"Посебно је важно да се у спречавање насиља укључе дечаци и мушкарци, без
чије активне улоге напори да се овај проблем реши неће бити успешни.
Једино ће се тако послати јасна порука да је насиље у породици
неприхватљиво и да не може бити толерисано", закључује се у саопштењу
Завода.
Аутор: Блиц, Танјуг, 021.рс

---------------------

ИЗ ИСТОРИЈЕ СИНДИКАЛНОГ ПОКРЕТА (3)

Поводом 117 година рада Савеза
самосталних синдиката Србије
ЗНАЧАЈНИЈИ ДАТУМИ ИЗ ИСТОРИЈЕ РАДНИЧКОГ
И СИНДИКАЛНОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ
ЧЕТВРТИ КОНГРЕС Главног радничког савеза одржан је од 22. до 24. априла
1907. године у Београду. Реферат и предлог резолуција поднео је Димитрије
Туцовић. На Конгресу је усвојена резолуција о тарифама и штрајковима која је
регулисала закључивање тарифних уговора и услове и начине вођења
штрајкова; и резолуције о синдикалној штампи и статистици.
Четврти конгрес дао је видан допринос утврђивању синдикалне политике о
неколико битних питања која су представљала суштину синдикалне борбе
радничке класе, што се види и из карактера усвојених резолуција.
У Управу ГРС изабрани су: Лука Павићевић, председник, Илија Милкић,
секретар и чланови Лаза Јовин и Мијајло Пауновић.
Број савеза у то време нарастао је на 25, са близу 6.000 чланова.
Штрајк у Шећерани. Почетком 1907. године (13.фебруара) објављен је почетак
штрајка радника у Фабрици шећера на Чукарици. Повод је био отказивање
тарифе која је потписана априла 1906. године којом су били регулисани радни
односи и признат синдикат. У штрајку је учествовало око 500 радника. Штрајк је
угушен ангажовањем војске и полиције.
Исте године организована су 23 штрајка у Србији у којима је учествовало преко
2.500 радника.
1908 - Синдикална и партијска школа. У јесен 1908. године организована је у
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Београду стална заједничка синдикална и партијска школа. Задатак школе био
је да теоријски и практично ради на образовању радника из области синдикалне
и социјалистичке борбе. Предавања у школи држали су најистакнутији
функционери покрета: Димитрије Туцовић, Драгиша Лапчевић, Триша
Кацлеровић, Душан Поповић и други.
1909 - ПЕТИ КОНГРЕС Главног радничког савеза одржан је 29- 31. марта 1909.
године у Београду. Реферате и предлоге резолуција поднели су Лука
Павићевић и Димитрије Туцовић. Конгрес је посебну пажњу посветио
сређивању унутрашњег стања у синдикалним организацијама и формирању
централне инстанце за све опште акције радничког покрета у Србији.
У Управу ГРС изабрани су: Лука Павићевић, председник, Илија Милкић, Ранко
Живковић, Мијаило Пауновић, Алекса Мајданчевић, Милан Костантиновић,
Никола Марчетић.
Број савеза смањен је на 22 ( у односу на претходни конгрес), а чланство на око
3.500. На ово смањење чланства и организација утицала је привредна криза,
политичке прилике и један број пропалих штрајкова у Београду и унутрашњости
Србије.
1910 - Закон о радњама. Крајем 1910. године ( 12. децембра ), пред Народном
скупштином у Београду одржане су демонстрације у којима је, на позив управа
Српске социјалдемократске партије и главних радничких савеза, учествовало
око 12.000 људи. Председнику Народне скупштине предат је “Меморандум
радничке класе за Владу и Народну скупштину”.
Исте године је у Народној скупштини, као резултат дугогодишње упорне борбе
радника, усвојен чувени Закон о радњама. Овај закон је регулисао социјално
радничко законодавство.
У овој години организовано је 47 штрајкова, од којих је 77 одсто завршено
успешно. Број учесника био је 1.012.
Отварање Радничког дома у Београду. Идеју о подизању Радничког дома
прихватиле су радничке организације још јануара 1904 године, а на Другом
конгресу Радничког савеза предложена је и резолуција о томе, али је због
слабог материјалног стања радничких организација ово питање одложено за
касније. Синдикално и партијско веће, августа 1910. године, донели су одлуку
да се прва сума новца потребног за ту сврху “прикупи разрезом на синдикалне
касе по 15 одсто ”. Већ наредног месеца купљена је зграда “Сала мира” и
земљиште у Макензијевој улици бр. 3 на Славији, а затим су извршене
неопходне адаптације.
Уз масовно присуство радника, Социјалистички народни дом је отворен 7.
новембра 1910. године. У просторије Дома сместиле су се управе Главног
радничког савеза и више сруковних синдикалних савеза, Партије, затим
редакције “Радничких новина” и “Борбе”.
1911 - ШЕСТИ КОНГРЕС Главног радничког савеза одржан је од 31. маја до 2.
јуна у Београду. Конгресу су присуствовала 132 делегата. Реферат је поднео
Димитрије Туцовић. У време одржавања овог конгреса била су 22 савеза, са
7.418 чланова синдиката. Синдикална већа основана су у 26 вароши. Усвојена
је резолуција о јединству покрета.
У Управу ГРС изабрани су: Никола Величковић, председник, Никола Марчетић,
секретар, Драгиша Лапчевић, Лаза Јовин, Благоје Брачинац, Тоша Живановић и
Ранко Живковић.
1912 - Балкански ратови. Процес убрзаног развитка и све успешнијег деловања
синдиката и целокупног радничког покрета у Србији прекинут је избијањем
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балканског рата, октобра 1912. године. У ратним условима када је, према
процени руководства радничког покрета, око 90 одсто организованих радника
мобилисано у војску, већина радничких синдикалних организација привремено
је престала да ради.

РАДНИЧКЕ НОВИНЕ ИЗ 1920. ГОДИНЕ
1913 - Обнова рада синдиката. После балканских ратова и демобилизације
створени су повољнији услови за обнављање рада синдиката. Први пут после
једанаест месеци, управе партије и Главног радничког савеза Србије одржале
су седнице у пуном саставу 25, односно 27. августа 1913. године. Од новембра
исте године појачан је рад на обнови синдиката и целокупног радничког покрета
у земљи. Синдикати су акценат у раду ставили на материјални положај
радника, примењујући поново штрајк као средство борбе за решавање спорних
питања са послодавцима. До примене штрајка долазило је само када су
исцрпене све друге могућности и када су постојали реални изгледи за успех.
1914 - СЕДМИ КОНГРЕС Главног радничког савеза одржан је 25- 27. маја 1914.
године у Београду. На Конгресу је детаљно разматран извештај о стању и
последицама балканских ратова на синдикални покрет.Поред осталих, поднети
су и реферати: о штрајкачкој и тарифној политици у синдикатима – Павле
Павловић; о оснивању синдиката у новим крајевима – Димитрије Туцовић;
држава и Закон о радњама – Филип Филиповић. За овај Конгрес коришћени су
подаци за крај 1913. године о постојању 22 струковна синдиката, а број чланова
синдиката износио је 4.227 у целој Србији.
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Стање у синдикалном покрету Србије
у току Првог светског рата
Први светски рат 1914.године прекинуо је организовану синдикалну активност.
Радници и синдикални активисти отишли су у рат.
Деловање предратног Главног радничког савеза престало је с даном
мобилизације српске војске, 12. јула 1914. године. Радничке организације нису
биле забрањене, али су одласком њихових чланова и руководства у војне
јединице престале да функционишу.
1915 – 1918. Окупација и прекид рада синдиката. У овом ратном пожару
светских размера, све синдикалне организације и Главни раднички савез
прекинули су даљи рад. За време окупације Србије од стране Аустро-Угарске и
њених савезника “синдикални покрет био је уништен”, синдикалне организације
разорене, њихова “материјална имовина сва упропаштена”, а маса
организованих радника расељена евакуацијом широм света. Окупаторски
режим уништавао је све трагове радничких организација. Књиге и материјале су
с намештајем паковали, а у становима чланова организација, уколико нису
демолирани, смештена је војска или претворени у магацине. Тиме је завршен
један изузетно значајан период у богатој историји синдикалног покрета у
Србији.
1917 - Општи синдикат српских радника у Француској. Синдикалисти који су се
са српском војском, преко Албаније, повукли у Грчку и друге савезничке земље,
убрзо су почели синдикално да се организују. Тако је 28.јула 1917. године у
Паризу образован Општи синдикат српских радника чији су представници, још
исте године, учествовали на Међусавезничкој синдикалној конференцији у
Лондону. Овај синдикат имао је 730 чланова и пододборе широм Француске,
био је под заштитом Конфедерације рада и радио је према усвојеним
правилима.
Синдикални покрет до доношења
Обзнане 1920. године
По завршетку Првог светског рата, 1918. године отпочело је обнављање
синдикалног покрета у Србији. То није ишло без тешкоћа, јер су организације у
току рата претрпеле такве људске и материјалне губитке да је више требало
радити на стварању новог покрета него на обнављању. Централне управе
појединих синдикалних савеза у Београду предузимале су иницијативу и давале
упутства за обнављање синдикалних организација у унутрашњости Србије и
помагале месним пододборима да се боље организују, омасове и ојачају.
У току новембра и децембра обнављање су почели следећи синдикални савези
радника: металских; дрводељских; саобраћајних и транспортних; шивачких;
кожарско-прерађивачких; опанчарских; грађевинских; фабричких; монополских;
келнерских.
У Србији је до априла 1919. године обновљено 19 синдикалних савеза, са 53
пододбора у којима је било 5.598 синдикално организованих радника.
Важну улогу у обнављању синдикалног покрета имале су “Радничке новине”.
Оне су међу првима у Београду почеле да излазе свакодневно од 2. децембра
1918.године.
1919 - Конгрес синдикалног уједињења. У Београду је од 20. до 23. априла
одржан Синдикални конгрес (касније назван Конгрес синдикалног уједињења
или Београдски конгрес).
На Конгресу усвојене су резолуције о уједињењу синдикалног покрета у
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југословенским земљама и јединству покрета, Правилник о раду Централног
радничког синдикалног већа Југославије (ЦРВСЈ) и изабрано Веће, у које су од
делегата из Србије ушли: Драган Пешић, председник, Влада Остојић, секретар,
Лаза Стефановић, Милорад Барајевић, Радисав Јанаћковић, Милорад Белић,
Иван Чоловић, Драгиња Стефановић, Милош Илић.
На Конгресу уједињења учествовало је 406 делегата из свих југословенских
покрајина, сем Словеније. Ужа Србија била је представљена са више од 100
делегата.
У току 1919. и 1920. године одржани су конгреси уједињења покрајинских
синдикалних савеза радника у општеземаљске струковне савезе радника, и то:
саобраћајних и транспортних, келнерских, грађевинских, шивачких, радника
животних намирница, фабричких, кожарско-прерађивачких, монополских,
металских, рударских, берберских, типографских, трговачких помоћника.
После Конгреса, форма и структура синдикалних организација у Србији остала
је углавном иста као и пре Првог светског рата. Основна организациона
јединица синдикалног покрета и даље је остао пододбор, који је окупљао
чланове истих или сродних професија у једном месту или предузећу.
Правилима ЦРСВЈ предвиђено је да се у свим местима где постоји више
синдикалних пододбора формирају месна синдикална већа.
Синдикална активност радничке класе Србије била је усмерена на побољшање
њеног материјалног положаја, пре свега на решавању њених основних
животних потреба. Због свих тих нерешених питања почели су протести.
Протестни зборови били су прва форма организованог иступања. Први
централни збор за цео Београд одржан је 19. јануара 1919. године у
Социјалистичком народном дому на Славији. О положају радника и њихових
породица говорили су Живко Топаловић и Благоје Брачинац. Овај збор је
значајан по томе што је на њему покренута акција за попис “ сиромашних и
невољних “ у Београду. Радничко вођство је овој акцији поклонило највећу
пажњу запостављајући увелико остале задатке.
До краја 1920 године у 50 места широм Србије било је око 240 синдикалних
пододбора, са 23.000 чланова окупљених у 14 синдикалних савеза.
После Вуковарског партијског конгреса (1920) дошло је до подвајања у
синдикатима, који су по мишљењу центрумаша морали да буду одвојени од
утицаја било које политичке партије.
1920 - Доношење Обзнане о забрани рада синдиката. Министарски савет је у
ноћи између 29. и 30. децембра 1920. године донео Обзнану којом је забрањена
свака комунистичка делатност. Удар Обзнане осетио се већ 30. децембра када
је скоро свим синдикалним савезима онемогућен рад. Њихове су просторије
затворене, а имовина Туцовић” су запечаћени.
Обзнаном је једно време успорен или сасвим заустављен рад револуционарних
синдиката. Обзнана је имала тешке последице за синдикални покрет у целој
земљи. Многе синдикалне организације трајно су престале да делују, а Обзнана
је утицала и на отворени расцеп међу синдикалним функционерима и међу
синдикалним чланством.конфискована. Оба радничка дома, стецишта радника
и центри њихове организационе активности, блокирала је жандармерија, а
књижара и штампарија “
---------------------

18

Јанковић: "Нико не очекује ванредно
стање, али рестриктивних мера ће
можда бити" ВИДЕО
Ризик од коронавируса и даље постоји. Отуда су и даље важне све мере
превенције. У те две реченице може се сажети све оно што последњих дана
слушамо о ковиду 19. Остаје нам само да се придржавамо упутстава и
препорука стручњака.

За имунолога др Срђу Јанковића, члана Кризног штаба, рекли су да ће крај епидемије
доћи кад он скине маску док он сам тврди да, кад буде нула случајева, тад ће скинути
маску. Епидемија се завршава кад прође двоструки период највеће могуће инкубације
од тренутка кад стигнемо до нула случајева, наводи Јанковић.
Одржава се продужени реп епидемије, потенцијал разбуктавања постоји, али до тога не
мора да дође уколико се мере буду спроводиле, сматра Јанковић.
"У овом тренутку откривање и изолација заражених особа и тестирање њихових
контаката свакако су веома важни, додајући да је важно да не дозволимо да из
новооткривених жаришта вирус почне поново да се шири у општој популацији и да за
сад у томе успевамо", изјавио је он за ТВ Прву.
На питање шта се дешава сада када су отворене границе али и окупљања на улици,
Јанковић наводи да окупљања представљају потенцијални ризик, али он се контролише
инсистирањем на физичкој дистанци.
Мање је важно колики ће број људи бити на отвореном простору, већ колика ће бити
раздаљина међу њима, свестан да је у појединим врстама окупљања компликованије
одржати социјалну дистанцу.
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Клиничка слика је сада другачија људима који сада оболевају и симптоми су блажи, а
Јанковић напомиње да је много мање људи са озбиљном клиничком сликом и то
приписује јењавању епидемије. Иако топлота не може да уништи вирус, истиче да је
очигледно да може макар да га мало ослаби.
Истиче да, за сада, не може да тврди да ли је вирус еволуирао тако да му је вируленција
опала и да ли је и тај механизам на делу.
Нико не очекује ванредно стање, али рестриктивних мера ће бити, ако буде потребе за
њима, сматра Јанковић.
ИЗВОР - Б92
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---------------------За више информација посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел. 011-333-5267. 062-85-42-060 061-266-9-073
Kанцеларија УСПС у Дечанској 14, због још увек важеће
епидемије, неће радити до даљњег.
Секретаријат
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