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Međunarodni praznik rada – središnje prosvjedno obilježavanje u Slavonskom Brodu 

 

Poštovane kolegice i kolege – poštovane članice i članovi sindikata, 

Sukladno Odluci Vijeća SSSH o obilježavanju Međunarodnog praznika rada, usvojenoj  na 9. 
sjednici 28. ožujka 2017. godine, središnji prosvjed bit će održan u Slavonskom Brodu, na 
inicijativu i uz koordinaciju SSSH, a uz sudjelovanje Matice hrvatskih sindikata i Nezavisnih 
hrvatskih sindikata. 

Prosvjed se održava pod nazivom „Radnici privatnog i javnog sektora zahtijevaju: Vrijeme je za 
NAŠ oporavak! – Hrvatska treba veće plaće i kvalitetna radna mjesta“,  1. svibnja 2017. godine 
u Slavonskom Brodu. 

Prosvjed je poziv Vladi RH i poslodavcima za zaokretom i potpuno novom ekonomskom i 
socijalnom politikom koja će u središte  staviti oporavak građana i radnika.  

Poruka „Vrijeme je za NAŠ oporavak!“ temelji se na sljedećim zahtjevima:  

 povećanje plaća, kroz kolektivne ugovore kao glavni alat osiguranja 
dostojanstvenih plaća i uvjeta rada; 

 povećanje minimalne plaće na 50% prosječne mjesečne bruto plaće i redefiniranje 
pojma minimalne plaće bez zakonski utvrđenih dodataka; 

 otvaranje kvalitetnih radnih mjesta; prestanak stimuliranja prekarnih, 
nestandardnih oblika rada;  

 promicanje i jačanje socijalnog dijaloga i posebno kolektivnog pregovaranja i 
sklapanja kolektivnih ugovora na svim razinama, u privatnom i u javnom sektoru; 

 poticanje proizvodnje i izvoza, investicija, uključujući socijalne investicije; 

 kvalitetna stambena politika te cjenovno i teritorijalno dostupni društveni servisi 
i efikasno povezivanje nacionalnih i lokalnih politika. 

 

Uz ovaj dopis dostavljamo vam i plakat i letak sindikalnih središnjica koji detaljnije objašnjavaju 
razloge prosvjeda i sindikalne zahtjeve: 
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1. plakat, koji sadrži sažetu verziju razloga prosvjeda i najvažnijih zahtjeva, te je namijenjen 
pozivanju na prosvjed s praktičnim informacijama o mjestu i vremenu održavanja, 

2. letak,  koji sadrži detaljniju razradu zahtjeva, te predstavlja šire objašnjenje zahtjeva 
prosvjeda. 

Molim vas da članovima sindikata u svojoj podružnici što prije najavite održavanje prosvjeda i 
započnete s pripremama – to se posebno odnosi na one podružnice koje su temeljem odluka 
udruženih sindikata dužne osigurati odgovarajući broj članova u prosvjedu.  

Plakat i letak dobit ćete u tiskanom obliku – molimo da ih odmah po njihovu dobivanju,  
podijelite članicama i članovima sindikata (oglasna ploča, direktna podjela, skupovi radnika...), te 
da članove detaljno upoznajte s razlozima prosvjeda. Uz ovaj dopis šaljemo vam plakat i letak i u 
pdf obliku te ih po potrebi možete odmah printati i koristiti. 

Informacije o prosvjedu možete dijeliti i elektronskim putem, slanjem e-maila, na internetskim 
stranicama vaših sindikata i/ili podružnica, na društvenim mrežama i slično. U tu svrhu vam 
šaljemo link na objedinjenu vijest sa svim informacijama na stranici SSSH: 
http://www.sssh.hr/hr/vise/nacionalne-aktivnosti-72/vrijeme-je-za-nas-oporavak-prosvjedno-
obiljezavanje-medunarodnog-praznika-rada-u-slavonskom-brodu-2752  
kao i link na Facebook event središnjeg prosvjeda u Slavonskom Brodu: 
https://www.facebook.com/events/781571655329462/ . 

Vaša uloga u organizaciji i uspjehu ovog prosvjeda od ključne je važnosti, budući da samo 
zajedničkim radom na informiranju i mobilizaciji svih naših članova možemo uspješno 
organizirati kolektivne akcije.  

Stoga  vas molim za aktivni doprinos zajedničkom cilju, koji ćete dati tako da informirate i 
dovedete na prosvjed što veći broj vaših članova i članica na prosvjed (broj sudionika po 
sindikatima, određen Odlukom Vijeća SSSH, minimum je koji moramo osigurati). Naglašavam da 
je što veći odaziv članova sindikata, kao iskaz potpore našim zahtjevima, presudan za davanje 
snažne poruke Vladi RH i poslodavcima kako je krajnje vrijeme za NAŠ oporavak. Pravodobno i 
cjelovito informiranje članica i članova o našim zahtjevima i važnosti sudjelovanja na prosvjedu 
presudno je kako bismo dobili što snažniju potporu i što veći odaziv na prosvjed.  

Vrijeme je da se zauzmemo za sebe  i svoje bližnje, vrijeme je za akciju!  

Vrijeme je za NAŠ oporavak! 

Prosvjed će se održati u prostoru Tvrđave Brod, a započet će okupljanjem sudionika na 
željezničkom kolodvoru u Slavonskom Brodu, gdje će se okupiti sudionici iz Slavonije i Baranje i 
ostalih krajeva, kao i sudionici koji dolaze Vlakom solidarnosti iz Zagreba i Kutine. O svim 
tehničkim i logističkim informacijama pravodobno ćete dobiti detaljne informacije i upute.   

Organizacijskim pripremama na terenu koordinirat će pravni povjerenici i sindikalni organizatori 
SSSH. Radi temeljitijeg i izravnog informiranja sindikalnih povjerenika u podružnicama udruženih 
sindikata, vodstvo SSSH  već je održalo skupove povjerenika u Slavonskom Brodu i Vukovaru, a 
dodatni skupovi održat će se u Splitu (19. travnja 2017.) i Zagrebu (21. travnja 2017.). 

Osim u Slavonskom Brodu, SSSH će Međunarodni praznik rada obilježiti i u Karlovcu 
(tradicionalnom prosvjednom biciklijadom) i u Splitu (prosvjedom na Marjanu). 

              Uz sindikalni pozdrav, 

Predsjednik  

Mladen Novosel 


