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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:478897-Srpski-minimalac-najnizi-u-regionu 

Српски минималац најнижи у региону 
Ј. Ж. Скендерија  

Синдикалци јединствени у ставу да би требало повећати минималну цену рада. 
Две године није повећан и износи 115 динара по сату 

 
ПРВИ пут после дуго година српска синдикална сцена ујединила се, и то по питању повећања 
минималне цене рада. Пуне две године висина минималца није мењана и најнижи износ који 
радник у Србији може да прими је 115 динара по сату, што је месечно око 20.000 динара. С 
обзиром на свакодневно „скакање“ цена, синдикалци траже да се законски минимум помери на 
130 динара. 
На последњој седници Социјално-економског савета представници послодаваца и Владе 
истакли су да за повећање нема средстава у буџету, међутим, представници радника нису 
задовољни таквим објашњењем. 
Према речима Драгана Зарубице, члана СЕС, из Савеза самосталних синдиката Србије, 
поражавајућа је тврдња министра финансија да је данас у Србији привилегија примати 
минималац. 
- Ово је брука и срамота за Владу - каже Зарубица. - Све је поскупело, а они неће ни да 
разговарају о повећању цене рада. С друге стране, из буџета се исплаћују бонуси и позајмице у 
износима од неколико десетина хиљада динара, а за сиротињу не може ни две хиљаде месечно. 
Осим репрезентативних синдиката, СССС и Удружених гранских синдиката „Независност“, став 
су подржали и Асоцијација слободних и независних синдиката Србије и Удружени синдикати 
„Слога“. 
КАМПАЊА ЈЕ ШАНСАПОСЛЕДЊИ пут минимална зарада је повећана такође у предизборној 
кампањи. Тада су синдикати тражили повећање са 105 на 112 динара. На састанак Социјално-
економског савета је, уместо премијера Мирка Цветковића, дошао државни секретар у 
Министарству финансија Душан Никезић и обећао синдикатима повећање, до кога је врло брзо 
и дошло. 

- Минимална зарада у Србији најнижа је у региону - тврди Ранка Савић из АСНС. - Сви су нас 
престигли, Словенија и Хрватска одавно, а сада каскамо и за Македонијом и БиХ. Мислим да 
покушаји да се на СЕС-у избори више новца за раднике неће уродити плодом пре избора, јер 
повећање минималца вуче и низ других поскупљења, пореза и доприноса. 
Ово питање је морало да буде покренуто много раније, јер у Србији чак 400.000 радника живи 
на минималцу. 
Удружени синдикати „Слога“ сматрају да би по радном сату радник у Србији требало да прима 
најмање 230 динара. По њиховом мишљењу предлог тзв. репрезентативних синдиката од 130 
динара испод је сваког људског достојанства и у укупном збиру на месечном нивоу не покрива 
ни четвртину потрошачке корпе у Србији. 
- Свако повећање испод 230 динара је манипулативног карактера, јер оно најмање погађа јавни 
сектор и не задире у буџет како се јавности представља, већ штити послодавце у реалном 
сектору да радницима исплаћају најминималнију зараду - кажу у „Слоги“. - Влада није довољно 
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радила на економском плану, творевина Социјално-економски савет је нефункционална и у 
служби приватног капитала, зато та институција мора хитно да претрпи промене, јер, осим 
добре месечне новчане апанаже члановима Савета - запосленима није донела ништа. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/strajk-upozorenja-sindikata-ansambla-kolo_463108.html 

Штрајк упозорења синдиката Ансамбла Коло 

БЕОГРАД  

Због незадовољства ситуацијом и неправилности у раду запослени у националном 

Ансамблу "Коло" у 11 сати почеће једносатни штрајк упозорења, саопштио је 

Синдикат културе Србије. 

У саопштењу за јавност истакнуто је да су се запослени у једином професионалном ансамблу 

народних песама и игара "Коло", који је прошле године обележио 65 година изузетно успешног 

рада, обраћали Министарству културе и информисања за помоћ, али су због неиспуњавања 

захтева приморани на штрајк упозорења који ће трајати до даљег. 

Запослени у "Колу" подсећају да је влада 29.децембра 2012.године за в.д. директора Ансамбла 

именовала др Драгана Милинковића Фимона а по Закону о култури, вршилац дужности ову 

функцију може најдуже обављати једну годину а ресорно министарство и влада до данас се 

нису изјаснили о томе. 

Запослени у Ансамблу "Коло" указују на неправилности са којима се сусрећу: пад концертних 

активности у односу на претходне сезоне чиме је угрожен бенефицирани радни стаж уметника 

из играчког сектора, неиспуњавање Плана програмских активности за 2013. годину, иако су 

била одобрена новчана средства. 

Ансамбл "Коло" 13 месеци нема уметничког директора, чиме је директно прекршен Статут, 

прерасподела радних места врши се без поштовања одговарајуће процедуре, нарушени су 

међуљудски односи унутар колектива, исплата процентуалних додатака на лични доходак 

појединим запосленима, из буџетских средстава, врши се без знања и одобрења 

репрезентативног синдиката, чиме се крши Правилник о раду. 

Уметници Ансамбла "Коло" и поред једносатног штрајка упозорења од данас до 21.фебруара 

радиће у Дому војске Србије, на заједничком пројекту са уметничким ансамблом министарства 

одбране "Станислав Бинички" на сценско-музичком пројекту под називом "Аманет" који је 

посвећен обележавању стогодишњице Првог светског рата, саопштио је Синдикат културе 

Србије. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443624/Strajk-u-uzickom-24-septembru-Gase-nam-firmu-da-bi-nam-oteli-plac-na-

Zlatiboru 

Штрајк у ужичком „24. септембру“: Гасе нам 
фирму да би нам отели плац на Златибору 

В.Лојаница  

Радници привредног друштва „24. септембар“ који се од 20. јануара налазе у генералном 

штрајку јутрос су напустили фабрички круг и запосели плато испред Скупштине града Ужице. 

Запослени у фирми која се бави израдом и ремонтом електроенергетских постројења и 

објеката, криве државу, јединог власника, за 28 неисплаћених плата и затхевају повратак у 

систем ЕПС-а. 

  

- Добијали смо месечно на кашицу по 10.000 динара, када се све сабере потражујемо 28 плата. 

Просечна зарада у нашој фирми иначе је 23.000 динара. Фирма је 1948. наменски основана да 

ради за ЕПС из кога је изостављена 2003. године. Без ЕПС-а, „24. септембар“ не може да 

опстане, - каже Светозар Прљевић, председник синдиката и шеф Штрајкачког одбора.  

  

Суштина проблема у који су запали, кажу ужички електричари, је богата имовина фирме које 

би неко да се докопа за мале паре.  

 

- У најстрожем центру Златибора имамо плац од 76 ари, процењен на 2,47 милиона евра. 

Имамо у Ужицу управну зграду и фабрику, у Београду и Пожеги службени простор. Ми смо 

држави све ове године нудили да продамо парцелу на Златибору и тако решимо нагомилане 

дугове, али нам није дозвољено. Сумњамо да неко хоће да кроз стечај затвори „24. септембар“ 

да би се домогао вредне земље, - испричао је Прљевић. 

  

Од почетка штрајка до данас, наводе очајни радници, нико им се из државе није обратио барем 

да их саслуша. За последњих пола године, причају, послали су преко 150 писама 

министарствима правде и енергетике. Одговор нису добили. Од јануара 2013. рачун предузећа 

је у блокади. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443624/Strajk-u-uzickom-24-septembru-Gase-nam-firmu-da-bi-nam-oteli-plac-na-Zlatiboru
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443624/Strajk-u-uzickom-24-septembru-Gase-nam-firmu-da-bi-nam-oteli-plac-na-Zlatiboru
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Јутрос се међу штрајкачима пронела информација да је градоначелник Ужица Саша 

Милошевић поручио да ће их током дана примити.  

  

- Чекамо! Не добијемо ли чврсте гаранције да ће се држава позабавити нашим проблемом од 

сутра радикализујемо протест. Идемо на барикаде, - најавио је Прљевић. 

  

Осамнаест радника, који су тужили фирму и добили споре не желе да активирају извршне 

судске пресуде.  

  

- Људи по цену своје муке не желе да наплате заостале плате, јер је жеља свих да сачувамо 

предузеће. Пре неки дан нисмо дозволили судским извршитељима да заплене возни парк 

предузећа. То је због дугова према бившим запосленима који су узели отпреминину и 

напустили предузеће, - кажу штрајкачи. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/443786/Odblokirana-pruga-kod-Kraljeva 

Одблокирана пруга код Краљева 

Радници "Фарике вагона", који од почетка прошле недеље држе у блокади пругу Краљево-

Косовска Митровица и Краљево-Пожега, договорили су се данас са представницима локалне 

самоуправеда до четвртка укину блокаду, како би дали шансу преговорима са ресорним 

министром Игором Мировићем. 

Привремена обустава блокаде: Чекају министра привреде у оставци 

Према најавама, у телефонском разговору градоначелника Краљева Драгана Јовановића и 

министра привреде Игора Мировића, радницима "Фабрике вагона" сутра пре подне биће 

исплаћен један минималац. 

  

Председник Штрајкачког одбора "Фабрике вагона" Ненад Терзић назвао је деблокаду пруге 

која је званично почела у 16.00 часова гестом добре воље радника, али је додао да су они и даље 

у штрајку и да остају при свим својим захтевима. 

  

"Очекујемо у Краљеву у четвртак поподне 20. фебруара министра привреде Игора Мировића, а 

хоћемо ли се после тих преговора вратити на пругу - видећемо", рекао је Терзић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/443786/Odblokirana-pruga-kod-Kraljeva
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Он је за сутра у подне најавио конференцију за новинаре у синдикалним просторијама у кругу 

предузећа, на којој ће представити план са којим ће за два дана започети разговоре са 

министром Мировићем. 

  

Градоначелник Краљева Драган Јовановић изразио је задовољство постигнутим договором 

који је, како је оценио, користан за све. 

  

Синдикати су сагласни у захтевима да се радницима исплате плате у висини минималца, 

повежу три године стажа и овере здравствене књижице. 

  

Фабрика вагона има 780 запослених радника, од чега су само трећина производни радници, а 

њих око стотину није у штрајку у којем је, још од јуна прошле године највећи део радника овог 

краљевачког гиганта. 

  

Према речима Јовановића, проблем радника "Пласт метала" који су се у блокади пруге 

придружили радницима "Фабрике вагона" и бивших радника "Магнохрома", који траже да им 

држава исплати оно што им је, како тврде пре пет година свесно ускратила Национална служба 

за запошљавање лажно их обавестивши да немају право на исплату надокнаде за технолошки 

бвишак, данас није решаван, јер је проблемрадника "Фабрике вагона" оцењен као приоритетан. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/O-polozaju-radnika-odmah-posle-izbora.sr.html 

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ О ЗАКОНУ О РАДУ 

О положају радника одмах после избора 
И садашња и бивша власт имале су довољно времена да промене Закон о раду, за који сви 

тврде да је лош, али нико то није урадио 

Једино око чега се политичке партије у Србији слажу, када је о Закону о раду реч, јесте да га 
треба мењати одмах после избора. Свима је јасно да без промена у овој области неће бити 
смањења броја незапослених. То мисле они који су на власти од половине 2012. године и који 
су за протеклих 18 месеци имали могућности да га промене, али и они који су владали осам 
година пре тога и такође нису искористили прилику да донесу бољи пропис о раду. 

Ни једни ни други то нису урадили, а сада, у време изборне кампање, сви имају став према томе 
како треба да изгледа нов закон, да ли је он довољан за бољитак и шта треба да добију 
послодавци, а шта радници. 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/O-polozaju-radnika-odmah-posle-izbora.sr.html
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Недавни нацрт закона о раду који је изазвао буру међу синдикалцима, а у чијем је 
промовисању предњачио Саша Радуловић, бивши министар привреде, повучен је на дораду. 
Радуловић, који је на то место дошао управо на препоруку Александра Вучића, лидера СНС-а, 
повукао се, трпећи критике готово од свих да је предлагао рестриктивне мере на штету 
радника. Међутим, већ сада се могу чути спекулације да ће после избора баш такав пропис 
морати да се усвоји. То већ дуго траже и страни инвеститори и њихова удружења и овдашњи 
послодавци. 

Драган Ђилас, председник Демократске странке (ДС), иако и сам бизнисмен, у јеку полемике о 
„Радуловићевом закону” изјављивао је да је то неприхватљив пропис и да је на штету радника. 
И он и многи други лидери политичких партија замерили су укидање минулог рада уколико се 
промени послодавац, умањење плате за време боловања и одмора због промене основице, 
измену начина исплате отпремнине у случају отказа... 

Сада Жељко Веселиновић, председник синдиката „Слога”, који је коалициони партнер ДС-а на 
предстојећим изборима, каже да начелно нису против тога да се убудуће отпремнине исплаћују 
само за године проведене код последњег послодавца, а не за цео радни стаж. 

– Ни отпремнине ни брисање минулог рада у случају промене посла нису велики проблем. Али, 
само уколико се спречи могућност злоупотребе, то јест да неко направи ћерку фирму у њу 
пребаци некога ко има 30 година стажа и тако избегне обавезу да му исплати отпремнину ако 
му да отказ – рекао је он, али и додао да је смањивање плате за време годишњег одмора или 
боловања и за ДС и за „Слогу” неприхватљиво. 

Што се тиче продужетка рада на одређено, са 12 месеци на 24 или чак 36 месеци, Веселиновић 
каже да ни то није спорно. 

– Ви и сада имате послодавце који запослене премештају са једног на друго радно место у истој 
фирми и тако им сваке године продужавају уговор. Уколико се то спречи, за нас је потпуно 
прихватљиво да се рад на одређено продужи на две године – закључује Веселиновић. 

Лидер Нове демократске странке (НДС) Борис Тадић, иако није јавно иницирао промену 
радног законодавства у два председничка мандата, не слаже се са већином одредаба повученог 
нацрта закона. Он сматра да је уместо промене начина исплате отпремнине много боље 
формирати транзициони фонд између државе и уније послодаваца чиме би се заштитила и 
стечена права радника, остварена у претходним предузећима, а истовремено дао подстицај 
послодавцима за инвестирање у нова радна места. 

– Против сам укидања минулог рада у случају промене послодавца, јер не треба на тако 
драстичан начин угрожавати стечена права радника – каже Тадић. 

Он се не слаже ни са изменама које се тичу одмора или боловања, јер би се тако, како каже, 
драстично смањила примања. Боље је досадашње решење, каже лидер НДС-а. 

– Мислим да је нацрт закона о раду био на штету радника, јер обезбеђује превелика 
дискрециона права послодавцу да отпушта без утврђених критеријума. А решење је учешће 
синдиката у процесу отпуштања – сматра Тадић. 

Рад на одређено би по његовој оцени требало да се продужи са 12 на 24 месеца, али под 
условом да следећи захтев није додатно продужење рада на одређено на три и више година. 

Како конкретно нови закон о раду треба да изгледа у Српској напредној странци (СНС) још не 
могу да прецизирају, али кажу да је то један од приоритета. Према речима Зоране Михајловић, 
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министарке енергетике, развоја и заштите животне средине, такав пропис треба донети после 
успостављања најширег консензуса. 

На наше питање да ли је СНС за такав закон о раду за који синдикати тврде да је рестриктиван 
и на штету радника, она одговара да ће синдикати имати прилику да утичу на текст новог 
закона о раду, кроз учешће у радној групи. 

– Наравно да и синдикати морају томе да приступе одговорно, јер је свима јасно да постојећи 
закон није добар што видимо и по огромном броју незапослених. Не може се у старту одбијати 
свака промена и тврдити да се реформе спроводе на штету радника – истиче Зорана 
Михајловић. 

Али, како и сама каже да је неопходно донети пропис којим би се створили боље пословно 
окружење и отворила нова радна места, јасно је да ће се ићи у сусрет жељама послодаваца. 

За оне који ће бити на листи „Доста је било – Саша Радуловић”, дилеме нема. Решење новог 
закона о раду треба да буде баш оно које је носилац изборне листе предлагао. 

– То решење треба да омогући смањење трошкова за послодавце и лакше отпуштање и 
запошљавање. То подразумева и другачији начин исплате отпремнина и минулог рада. Када 
кажемо да тражимо мање трошкове за послодавце, ми не желимо да радници буду плаћени 
један динар, већ да нема неразумних намета – објашњава Душан Павловић, професор на 
Факултету политичких наука, који ће бити на овој листи. 

У Демократској странци Србије (ДСС), међутим, сматрају да Закон о раду није наш највећи 
економски проблем и да је потребно мењати низ других ствари. Осим тога, садашњи Закон о 
раду донет је 2005. године, управо у време владе Војислава Коштунице. 

– Не могу да се сложим са заговорницима новог закона који су тврдили да је постојећи пропис 
најодговорнији за недолазак инвеститора у Србију. За низак ниво инвестиција одговорнија је 
правна несигурност, слабе институције и константан пад куповне моћи. Неопходно је 
доношење и новог закона о планирању и изградњи, растерећење привреде од намета, борба 
против сиве економије, конкурентнији банкарски сектор и смањење бирократије и јавне 
потрошње – закључује Ненад Поповић, потпредседник ДСС-а и аутор економског програма 
ДСС-а „Програм развоја Србије 2014–2019 – Економија политичке неутралности”. 

За Либерално-демократску партију (ЛДП) начелно је у реду променити обрачун накнада за 
боловање или минули рад, па и продужити рад на одређено време. 

– Али морамо да решимо проблем који иде уз то. Ко ће дати кредит младом човеку који има 
уговор на три године – објашњава Бојан Ђурић, потпредседник ЛДП-а. Он тражи и једнак 
третман јавног и приватног сектора у новом закону. 

– Ниједан радник или озбиљан послодавац неће поверовати у такав закон ако знају да ће за 
њих важити строга правила, а у системима које воде Бајатовић, Кркобабић или Симоновић и 
даље владати договорни социјализам – сматра Ђурић. 

Социјалисти се, од када су у влади, нису јавно залагали за промену Закона о раду, иако би 
носилац тог посла требало да буде Министарство рада које води Јован Кркобабић, њихов 
коалициони партнер. О овој проблематици најчешће је из ове коалиције говорио Милан 
Кркобабић, потпредседник ПУПС-а, који је претходни нацрт сматрао исувише либералним и 
лошим по раднике. Сада, међутим, у СПС-у нису желели да одговоре на наша питања о Закону 
о раду. 

Предизборна обећања 
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Шта странке обећавају пред парламентарне изборе 16. марта, за какве реформе се залажу, како 
планирају да реше горуће проблеме у областима запошљавања, пензија, субвенција 
губиташима, али и школства и здравства? У наредном периоду „Политика” ће објавити серију 
текстова у којима ће политичке партије одговарати на ова питања. 

Стефан Деспотовић, Дејана Ивановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zahtevaju_povratak_preduzeca_u_sistem_eps.4.html?news_id=276489 

Радници предузећа „24. септембар“ огорчени због небриге државе 

Захтевају повратак предузећа у систем ЕПС 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Радници ужичког предузећа „24. септембар“ у реструктурирању, чији је стопостотни 
власник држава, организовали су јуче протестну шетњу од фабрике у насељу Крчагово до 
зграде Скупштине града, како би изразили незадовољство односом Владе Србије према тој 
фабрици и запосленима. Иако су у генералном штрајку од 20. јануара, нико од представника 
Владе Србије није реаговао на њихове проблеме и захтеве. А они траже да се предузеће врати у 
систем ЕПС-а, у коме је било до 2003. године, да се ангажује за послове тог система како је то 
предвиђено уговорима о јавним набавкама, као и исплату 28 плата.  
 
- За 27 дана штрајка очекивали смо да ће нам се обратити бар неко из власти, али сви су остали 
глуви и неми. Последњих шест месеци упутили смо више од 150 дописа министарствима 
привреде и енергетике, али нико није реаговао, а ми више немамо стрпљења - поручио је 
Светозар Прљевић, председник Синдиката радника ЕПС-а и Штрајкачког одбора. 

Он је подсетио да је предузећу 23. децембра прошле године искључена електрична енергија, 
али да је поново прикључена 13. фебруара, те да је рачун у блокади од јануара прошле године. 

- Примали смо по 10.000 месечно. Просечна плата за три-четири године била је око 23.000 до 
24.000 динара, а синдикат, кад је био у могућности, давао је позајмице људима да би могли да 
преживе. Али, овако даље не може - додао је Прљевић и истакао да су запослени последњи пут 
примили од 6.000 до 10.000 динара неколико дана после Нове године. 

Дубину кризе у том предузећу илуструје и податак да је, због дуга према бившим запосленима, 
а на основу судских пресуда, била планирана лицитација дела механизације, али су радници то 
спречили, поручивши да би такав епилог значио и крај те фирме. Тиме су, како истичу, спасли 
државну имовину од саме државе. 

За стање у фабрици, која је наменски основана 1948. године за потребе ЕПС-а, радници 
оптужују државу за маћехински однос према том предузећу, на шта су указивали и током 
штрајка пре четири године. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zahtevaju_povratak_preduzeca_u_sistem_eps.4.html?news_id=276489
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- Вицепремијер Александар Вучић био је у посети Колубари и том приликом, на основу 
споразума између синдиката ЕПС-а и Владе Србије, 1.700 запослених је враћено у састав 
Колубаре, а тиме и у систем ЕПС-а. Наш основни захтев је враћање предузећа у систем ЕПС, јер 
је фирма основана за потребе тог система за који радимо 90 одсто наших послова - поручио је 
Прљевић. 

Занимљив је податак да то предузеће располаже вредним некретнинама, чијом би продајом 
део проблема могао да буде решен, али то им не успева, па запослени сумњају да је неко 
„пикирао“ то предузеће, како би за мале паре купио изузетно вредну имовину. 

- Предузеће „24. септембар“ је власник плаца од 76 ари на Златибору, поред хотела „Мона“, 
који је консултантска кућа ПКФ из Београда проценила на готово 2,5 милиона евра. Наш план 
био је да тај плац продамо и да решимо проблеме, али нам то неко не дозвољава. Плашимо се 
да неко, али не знамо ко, покушава да кроз стечај и ликвидацију затвори предузеће и да за 
мале паре купи тај плац - навео је Прљевић и подсетио да фабричку имовину чини и управна 
зграда од 800 квадрата у центру Ужица, која је процењена на више од 700.000 евра, пословни 
простори у Београду, Новој Вароши и Пожеги, као и производна хала од два хектара. 

Блокада пута 

- Од градске власти очекујемо да успостави контакт са представницима Владе и да нам закаже 
било какав састанак, јер знамо да у четвртак у Ужице долази премијер Ивица Дачић и то је 
прилика да са нама разговара о решавању проблема у предузећу. Разговарали смо са 
градоначелником Сашом Милошевићем, који нам је рекао да ће покушати да нам закаже 
сусрет са неким из Владе, али како до 13 часова нисмо добили конкретан одговор, ми ћемо 
највероватније блокирати магистрални пут Ужице - Златибор, код петље на улазу у град - рекао 
је за Данас Светозар Прљевић. 

Минимална производња 

У фабрици, које се бави израдом и ремонтом електроенергетских постројења и објеката, чији је 
директор раније поднео оставку, запослено је 125 радника, а део њих је ангажован како би се 
обезбедио минимум процеса производње. То предузеће је прошле године, како Прљевић 
објашњава, било ангажовано за потребе Електрошумадије Крагујевац и Електродистрибуције 
Београд. 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/drzava-ne-vidi-sve-kojima-treba-besplatna-pravna-pomoc 

Држава не види све којима треба бесплатна 
правна помоћ 

Одласком међународних донатора нико неће финансирати бесплатну правну 
помоћ, једнозвучан је био невладин сектор у ове дане када се појавио нови 
предлог закона о бесплатној правној помоћи. 

То је трећа верзија закона у последњих седам година коју је израдило Министарство правде. 

– То није коначан предлог закона и сигурно је да ће бити много измена. Треба имати у виду да 
је бесплатна правна помоћ бесплатна само за кориснике, али не и за државу, и да треба 
покушати наћи неки начин да та врста помоћи буде одржива – рекла је помоћница министра 
правде и државне управе Љиљана Благојевић након оштрих критика невладиних организација 
на скупу који је анализирао решења за беспомоћне, а угрожене. 

Представници Аутономног женског центра и организације „Праксис“ истакли су да је предлог 
закона врло рестриктиван кад је реч о томе ко све има право на бесплатну правну помоћ. 
Сматрају да грађани који су у тешком материјалном положају, или у посебно тешкој животној 
ситуацији, неће имати право на бесплатну правну помоћ финансирану од државе. 

Адвокат Вања Мацановић из Аутономног женског центра који бесплатно пружа и примарну и 
секундарну правну помоћ женама и деци жртвама насиља за „Дневник“ објашњава шта 
цивилни сектор замера и каква правна решења сматра исправним, али упућује и на европску 
праксу. 

– Овај предлог закона као кориснике бесплатне правне помоћи не види све жртве насиља и 
трговине људима, правно невидљива лица, особе које из било којег разлога нису корисници 
новчане социјалне помоћи – објашњава Вања Мацановић. – Те жртве не могу се подвести под 
категорије које препознаје нови нормативни предлог, а о томе како треба смерница је 
Конвенција Савета Европе о сузбијању и спречавању насиља над женама и у породици, на коју 
се ратификацијом Србија обавезала. Тиме би се испоштовало и начело правичности. Највећи 
проблем који детектује НВО сектор је та дефиниција корисника. 

По њеним речима, начелно делује да ће обухватити широк круг лица, а када се „уђе“ у одредбе, 
види се да је законодавац поставио три кумулативна услова која неко треба да испуни да би 
добио бесплатну правну помоћ. 

– Први каже да треба да буде држављанин Србије, страни држављанин или без држављанства, 
што је широко. Други услов је да је корисник социјалне заштите или да прима материјалну 
помоћ или дечји додатак, и ту се сада сужава круг, да би на крају законодавац рекао да 
кориснику мора бити повређено неко право или слобода који су гарантовани Уставом. Ту је 
највећи проблем дефинисања које је то вама право повређено Уставом јер су ретки у Србији, а 
да нису правници, који знају шта пише у Уставу и могу да кажу: Е, мени је повређено то право. 

Ту је, додаје она, и веома велики број људи који не користе социјалну заштиту или не примају 
материјалну помоћ, а требала би им бесплатна правна помоћ баш да би остварили то право. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/drzava-ne-vidi-sve-kojima-treba-besplatna-pravna-pomoc
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– Треба само замислити ситуацију да те особе које треба да буду корисници социјалне помоћи 
знају да у Закону о социјалној заштити постоји одредба да ће примити социјалну помоћ ако пре 
тога туже своје рођаке и суд утврди да они не могу да их издржавају – наводи Вања Мацановић. 

Како каже, велики проблем је и орган који ће вагати коме ће бити одобрена бесплатна правна 
помоћ. Нови предлог превиђа да ће локални центри за социјални рад одлучивати о томе ко има 
то право и да ће у те сврхе бити потребно да се запосли још 140 правника, по један у сваком 
центру у Србији. То, закључује Вања Мацановић, поставља питање оправданости додатног 
запошљавања у јавном сектору, али и компетенције правника који ће одлучивати о захтевима 
за бесплатну правну помоћ. 

В. Ђуричић 
  

Захтев тристо жена 

Око 1.200 случајева насиља у породици пријављено је током 2012. године центрима за 
социјални рад у Србији. Од тога су 440 незапослене жене, 104 пензионерке, 140 домаћица. 
Готово половина њих је тражила психолошку подршку, а више од 300 правну помоћ. 

 

 

 

 


