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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=24&nav_id=880626 

Минималац иде пред Уставни суд 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије (СССС) упутиће Уставном суду иницијативу 

за утврђивање законитости одлуке да минимална цена рада остане 115 динара по сату. 

Одлука Владе о минималцу незаконита, тврди СССС (Тањуг, архива) 

Потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић подсетио је да је Влада Србије донела одлуку 

о минималној цени рада, а да се о томе претходно није изјаснио Социјално економски савет 

(СЕС). 

Михајловић је Тањугу рекао да је према новоусвојеном Закону о раду, најпре о томе требало 

да се изјасне чланови Социјално-економског савета, а да уколико се договор на седници тог 

трипартитног тела не постигне, одлуку може да донесе влада након 15 дана.  

 

"Социјално-економски савет није заседао по том питању и социјални партнери се о томе 

нису изјашњавали, већ је директно одлуку донела Влада Србије чиме је прекршен Закон о 

раду", рекао је Михајловић додајући да су представници Савеза самосталних синдката и УГС 

Независност и даље чланови СЕС-а, иако се не слажу са изменама Закона о раду.  

 

Говорећи о висини минималне зараде Михајловић је рекао да она у Србији не може да 

обезбеди егзистенцијални минимум будући да је већ две и по године на истом нивоу - 115 

динара по сату, односно око 20.000 на месечном нивоу.  

 

"Она би требало да буде изузетак, а не правило, односно да се исплаћује само када 

послодавац није у могућности да исплати више", казао је Михајловић.  

 

Рачуница синдиката показала, додао је, да би минимална цена рада сада у Србији требало да 

износи између 125 и 130 динара по сату.  

 

АСНС саопштио је пре два дана да највећу одговорност одлуку да цена рада остане на истом 

нивоу сносе лидери два синдиката - Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак који су "учествовали 

у раду СЕС-а, а нису успели да издејствују да се минимална цена рада повећа бар за један 

динар".  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=24&nav_id=880626
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Тај синдикат подсећа да су за то време трошкови живота порасли за 15,5 одсто, а потрошачка 

корпа са 63.800 на 66.000 динара.  

 

"То им није сметало да примају плате од неколико стотина хиљада динара и да се о 

државном трошку шетају по свету", тврде у АСНС.  

 

Асоцијација тражи од Владе Србије да формира нови Социјално-економски савет и започне 

прави социјални дијалог како би коначно почели да се решавају бројни проблем, као и да тај 

синдикат, али и други који се сада сматрају нерепрезентативним буду укључени у социјални 

дијалог.  

 

Михајловић сматра да је реч о "потреби тог синдиката (АСНС) да буде свуда" и да је реч о 

"незбиљној организацији".  

 

Такође је указао да СССС и Независност и даље учествују у раду СЕС-а и да је лоше што се пре 

доношења одлуке владе о минималној цени рада чланови СЕС-а нису састали и разговарали о 

томе. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=24&nav_id=880361 

Из протеста ће јести из контејнера 

ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Синдикат из фабрике 14. октобар најавио је да ће, у оквиру протеста, 

следеће седмице поставити чисте контејнере за смеће из којих ће радницима делити 

доручак. 

"Када нестане доручка, делићемо празне папире јер су и обећања која нам дају празна", рекао је 

агенцији Бета председник тог синдиката Љубиша Велимировић, додајући да ће радници контејнере за 

смеће тразити од управе "14. октобра", јер их та фабрика производи. 

Он је то рекао током протестне поворке градским улицама, у коју су незадовољни радници 

Индустрије масисна и компоненти "14. октобар", која је у реструктурирању, и данас тражили 

редовну исплату "минималаца", рад свог предузећа, спровођење социјалног програма и оверу 

здравствених књижица.  

 

Испред Скупштине Града радницима је речено да градоначелник данас није ту.  

 

Председник Самосталног синдиката, Љубиша Велимировић је окупљене обавестио да им 

полиција није дозволила да идућег уторка блокирају раскрсницу код зграде Градске управе.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=24&nav_id=880361
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"Хтели смо да пријавимо блокаду саобраћаја пет дана раније, како је по закону, међутим у 

полицији уопште нису хтели да прихвате ту нашу ријаву, што нам је усмено речено, што 

значи да нећемо моћи да организујемо ту блокаду", казао је Велимировић агенцији Бета.  

 

То је био разлог зашто су радници данас, током протестне поворке - а иду коловозом, на два 

места у колони по један прелазили на пешачким прелазима, да би тако, продужавањем 

колоне, зауставили саобраћај и скренули пажњу на своје проблеме, не би ли неко почео да их 

решава.  

 

Запосленима ИМК "14. октобар" дугује 18 плата из 2012. и 2013. године, а ове године су 

последњи минималац примили за април, здравствене књижице им нису оверене од 1. јула, а 

за социјални програм који је према ранијим најавама требало да буде спроведен почетком ове 

године, пријавило се 617 од укупно 1.550 радника.  

 

Та државна крушевачка фабрика је у поступку реструктурирања. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ssss-ce-traziti-isptivanje-ustavnosti-odluke-o-ceni-rada_505490.html 

СССС ће тражити исптивање уставности одлуке о 
цени рада 

БЕОГРАД -  

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) упутиће Уставном суду иницијативу за 

утврђивање законитости одлуке Владе Србије да минимална цена рада остане 115 динара 

по сату, будући да се о томе претходно није изјаснио Социјално економски савет (СЕС), 

изјавио је данас потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић. 

Михајловић је Тањугу рекао да је према новоусвојеном Закону о раду, најпре о томе требало 

да се изјасне чланови Социјално-економског савета а да, уколико се договор на седници тог 

трипартитног тела не постигне, одлуку може да донесе влада након 15 дана. 

"Социјално-економски савет није заседао по том питању и социјални партнери се о томе нису 

изјашњавали, већ је директно одлуку донела Влада Србије чиме је прекршен Закон о раду", 

рекао је Михајловић додајући да су представници Савеза самосталних синдиката и УГС 

Независност и даље чланови СЕС-а, иако се не слажу са изменама Закона о раду. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ssss-ce-traziti-isptivanje-ustavnosti-odluke-o-ceni-rada_505490.html
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Говорећи о висини минималне зараде Михајловић је рекао да она у Србији не може да 

обезбеди егзистенцијални минимум будући да је већ две и по године на истом нивоу-115 

динара по сату, односно око 20.000 на месечном нивоу. 

"Она би требало да буде изузетак, а не правило, односно да се исплаћује само када 

послодавац није у могућности да исплати више", казао је Михајловић. 

Рачуница синдиката показала, додао је, да би минимална цена рада сада у Србији требало да 

износи између 125 и 130 динара по сату. 

АСНС саопштио је пре два дана да највећу одговорност одлуку да цена рада остане на истом 

нивоу сносе лидери два синдиката- Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак који су "учествовали 

у раду СЕС-а, а нису успели да издејствују да се минимална цена рада повећа бар за један 

динар". 

Тај синдикат подсећа да су за то време трошкови живота порасли за 15,5 одсто, а потрошачка 

корпа са 63.800 на 66.000 динара. 

"То им није сметало да примају плате од неколико стотина хиљада динара и да се о државном 

трошку шетају по свету", тврде у АСНС. 

Асоцијација тражи од Владе Србије да формира нови Социјално-економски савет и започне 

прави социјални дијалог како би коначно почели да се решавају бројни проблем, као и да тај 

синдикат, али и други који се сада сматрају нерепрезентативним буду укључени у социјални 

дијалог. 

Михајловић сматра да је реч о "потреби тог синдиката (АСНС) да буде свуда" и да је реч о 

"неозбиљној организацији". 

Такође је указао да СССС и Независност и даље учествују у раду СЕС-а и да је лоше што се пре 

доношења одлуке владе о минималној цени рада чланови СЕС-а нису састали и разговарали о 

томе. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1656418/Radnici+%2214.+oktobra%22%3A+Je%C5%A1%C

4%87emo+iz+kontejnera.html 

Радници "14. октобра": Јешћемо из контејнера 

Самостални синдикат фабрике "14. октобар" најавио је да ће, у оквиру протеста, следеће 
седмице испред Скупштине Града Крушевца поставити чисте контејнере за смеће из којих 
ће радницима делити доручак. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1656418/Radnici+%2214.+oktobra%22%3A+Je%C5%A1%C4%87emo+iz+kontejnera.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1656418/Radnici+%2214.+oktobra%22%3A+Je%C5%A1%C4%87emo+iz+kontejnera.html
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"Када нестане доручка, делићемо празне папире јер су и обећања која нам дају празна", рекао 
је агенцији Бета председник тог синдиката Љубиша Велимировић. 

Како каже, радници ће контејнере за смеће тражити од управе "14. октобра", јер их та фабрика 
производи. 

Велимировић је то рекао током протестне поворке градским улицама, у коју су незадовољни 
радници ИМК "14. октобар" и данас тражили редовну исплату "минималаца", спровођење 
социјалног програма и оверу здравствених књижица. 

Испред Скупштине Града радницима је речено да градоначелник данас није ту. 

Председник Самосталног синдиката, Љубиша Велимировић је окупљене обавестио да им 
полиција није дозволила да идућег уторка блокирају раскрсницу код зграде Градске управе. 

"Хтели смо да пријавимо блокаду саобраћаја пет дана раније, како је по закону, међутим у 
полицији уопште нису хтели да прихвате ту нашу пријаву, што нам је усмено речено. То значи 
да нећемо моћи да организујемо блокаду", казао је Велимировић. 

Запосленима ИМК "14. октобар" дугује 18 плата из 2012. и 2013. године, а ове године су 
последњи минималац примили за април. 

Здравствене књижице им нису оверене од 1. јула, а за социјални програм који је према 
ранијим најавама требало да буде спроведен почетком ове године, пријавило се 617 од укупно 
1.550 радника. 

Та државна крушевачка фабрика је у поступку реструктурирања. 

 

 

http://www.pravda.rs/2014/07/24/sindikat-zatrazio-ocenu-ustavnosti-vladine-odluke-o-ceni-rada/ 

Синдикат затражио оцену уставности Владине 

одлуке о цени рада 

БЕОГРАД – Савез самосталних синдиката Србије (С С С С) упутиће Уставном суду 

иницијативу за утврђивање законитости одлуке Владе Србије да минимална цена рада 

остане 115 динара по сату, будући да се о томе претходно није изјаснио Социјално 

економски савет (СЕС), изјавио је данас потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић. 

Михајловић је Тањугу рекао да је према новоусвојеном Закону о раду, најпре о томе требало 

да се изјасне чланови Социјално-економског савета а да, уколико се договор на седници тог 

трипартитног тела не постигне, одлуку може да донесе влада након 15 дана. 

„Социјално-економски савет није заседао по том питању и социјални партнери се о томе нису 

изјашњавали, већ је директно одлуку донела Влада Србије чиме је прекршен Закон о раду“, 

http://www.pravda.rs/2014/07/24/sindikat-zatrazio-ocenu-ustavnosti-vladine-odluke-o-ceni-rada/
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рекао је Михајловић додајући да су представници Савеза самосталних синдката и УГС 

Независност и даље чланови СЕС-а, иако се не слажу са изменама Закона о раду. 

Говорећи о висини минималне зараде Михајловић је рекао да она у Србији не може да 

обезбеди егзистенцијални минимум будући да је већ две и по године на истом нивоу-115 

динара по сату, односно око 20.000 на месечном нивоу. 

„Она би требало да буде изузетак, а не правило, односно да се исплаћује само када 

послодавац није у могућности да исплати више“, казао је Михајловић. 

Рачуница синдиката показала, додао је, да би минимална цена рада сада у Србији требало да 

износи између 125 и 130 динара по сату. 

АСНС саопштио је пре два дана да највећу одговорност одлуку да цена рада остане на истом 

нивоу сносе лидери два синдиката- Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак који су „учествовали 

у раду СЕС-а, а нису успели да издејствују да се минимална цена рада повећа бар за један 

динар“. 

Тај синдикат подсећа да су за то време трошкови живота порасли за 15,5 одсто, а потрошачка 

корпа са 63.800 на 66.000 динара. 

„То им није сметало да примају плате од неколико стотина хиљада динара и да се о државном 

трошку шетају по свету“, тврде у АСНС. 

Прочитајте: 

СНС: Држава јача од синдиката! 

Пажња! Вулин најавио доношење закона о синдикату и штрајку 

Асоцијација тражи од Владе Србије да формира нови Социјално-економски савет и започне 

прави социјални дијалог како би коначно почели да се решавају бројни проблем, као и да тај 

синдикат, али и други који се сада сматрају нерепрезентативним буду укључени у социјални 

дијалог. 

Михајловић сматра да је реч о „потреби тог синдиката (АСНС) да буде свуда“ и да је реч о 

„незбиљној организацији“. 

Такође је указао да С С С С и Независност и даље учествују у раду СЕС-а и да је лоше што се 

пре доношења одлуке владе о минималној цени рада чланови СЕС-а нису састали и 

разговарали о томе. 

Извор: Танјуг 

 

 

 

 

http://http/www.pravda.rs/2014/07/17/sns-drzava-jaca-od-sindikata/
http://http/www.pravda.rs/2014/07/21/paznja-vulin-najavio-donosenje-zakona-o-sindikatu-i-strajku/
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:502314-Vlada-da-preuzme-Prvi-maj 

Влада да преузме „Први мај“ 
В. Ћирић  

Руководство пиротске компаније „Први мај“ и градска власт, јуче су упутили писмо Влади 

Републике Србије, захтевајући да централне власти у Београду, преузму ову фирму, која 

се са 1.300 радника, нашла на ивици амбиса! 

РУКОВОДСТВО пиротске компаније „Први мај“ и градска власт, јуче су упутили писмо Влади 
Републике Србије, захтевајући да централне власти у Београду, преузму ову фирму, која се са 
1.300 радника, нашла на ивици амбиса! 

Колапсу је кумовала матична фирма у стечају „Мура“ из Мурске Соботе, тачније њена 
власница Мојца Луканчич, која је пре две године уз помоћ субвенција од 6,6 милиона евра, уз 
буџета Србије, посредством СИЕПЕ, за 2,1 милион купила „Први мај“. Луканчичева међутим, 
не само што није испунила обавезе преузете уговором, већ је због лошег пословања фирме у 
Мурској Соботи, и „Први мај“ доведен у опасност да оде у историју. 

Потписници писма - градоначелник Владан Васић, директорка Маша Флегар и фабрички 
синдикални челници АСНС и УГС, констатују да је ово једини начин да некада чувена 
компаније преживи. 

- Капитал фирме пре месец дана био је 20 милиона динара, али ће већ за који дан, тачније 31. 
овог месеца, постати негативан због стечаја матичног предузећа. Преузимањем власништва, 
Србија би преузела и 4,98 милиона евра депозита, колико је дато на име банчиних гаранција. 
Тако да не би било губитака по основу субвенција. На овај начин, „Првом мају“ би се 
обезбедило стабилно пословање и уобичајено уговарање поруџбина за наредну сезону. 

Такође, наставила би се и сарадња са компанијом „Хуго Бос“, што је од огромног значаја за 
саму фирму и целу Србију. Уз незнатно опремање фирме, она би опстала и радила без икаквих 
субвенција из републичког буџета. Такво предузеће било би могуће продати озбиљном куцу 
или уговорити сарадњу са новим стратешким партнером - наглашавају у писму и додају да би, 
у супротном, последице по град и раднике, али и целу државу биле тешке. 

СВИ НА ГУБИТКУ 

- УКОЛИКО се фирма угаси, то значи и нових 1.300 радника на бироу, градска каса би од 
пореза и доприноса мање инкасирала 50 милиона, а држава чак 230 милиона. Влада би за 
стечена права радника, који би били упућени на Биро рада морала да издвоји бар три милиона 
евра, а социјални ефекти гашења фирме са традицијом од преко 60 година, били би 
несагледиви - констатују потписници јучерашњег писма, упућеног Влади Србије. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:502314-Vlada-da-preuzme-Prvi-maj
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/482751/Umesto-plata-koje-im-duguju-radnicima-nude--GROBNICE 

НЕСВАКИДАШЊА ОДЛУКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

Уместо плата које им дугују, радницима нуде - 
ГРОБНИЦЕ! 

Н. Божовић  

ЈП „Бели извор“ пребија дуговања са радницима тако што им уместо неисплећених зарада из 

прошле године даје у закуп гробна места у граду, открива „Блиц“. 

Запосленима се у просеку дугује око 120.000 за три заостале плате из 2013. године. Да би 

растеретили буџет за исплату минималаца који од Нове године добијају сви радници, 

руководство ЈП “Бели извор” је дошло на идеју како да са радницима пребију дуговања. 

- Понудили су нам да закупимо гробно место у Врњачкој Бањи. За себе и чланове породице. 

Само се двоје људи пријавило. Остали не желе да буду сахрањени на гробљу у Врњачкој Бањи 

- каже Милован Ристић, председник Самосталног синдиката у ЈП “Бели извор”. Ристић истиче 

да многи радници не живе у Врњачкој Бањи и да би више волели да буду сахрањени у селу у 

којем живе. Цена закупа гробног места у Врњачкој Бањи је 20.000 динара, а уколико желе да 

закупе са оквиром за два спојена гроба, онда је 52.000 динара. 

 

Као Компензацију нуде летовање 

Како смо сазнали, досад се двадесетак радника пријавило да компензује плате за огревна 

дрва, док је исто толико њих одлучило да са породицама летује у Чању. Седмодневни боравак 

у овом летовалишту на Црногорском приморју, са пуним пансионом за две особе, раднике 

“Белог извора” коштаће 36.000 динара. 

  

Осим што су им у надлежности гробља, ово предузеће се бави водоснадбевањем и чишћењем 

Врњачке Бање, али и управљањем пијацом. 

 

Дејан Пецић, председник Синдиката „Независност“, каже да је оваква понуда њихове фирме и 

тужна и смешна. 

 

- Постоји десетак кривичних пријава које смо поднели против бивших директора јер смо 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/482751/Umesto-plata-koje-im-duguju-radnicima-nude--GROBNICE
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пронашли да је око тридесет зграда у Врњачкој Бањи нелегално прикључено на водоводну 

мрежу. Нико ништа не предузима, а радницима се нуде гробна места за заостале плате - каже 

Пецић, додајући да “Бели извор” месечно плаћа 3,2 милиона динара за репрограм дуга за 

неплаћене порезе и доприносе радницима за период од три године. 

 

Верица Бабић, в.д. директора ЈП “Бели извор”, каже да је колегијум “Белог извора” због 

заосталих плата одлучио да радницима понуди неку врсту компензације. 

 

- Послато је обавештење радницима на који начин они или чланови њихових породица могу да 

компензују заостале плате. Рецимо, измирење комуналних услуга, закуп пијачних тезги и 

гробних места или кроз летовање - каже. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482726/STUB-SRAMA-Ako-ne-dobijate-platu-tri-meseca-ili-duze-dzabe-zovete-

inspekciju 

СТУБ СРАМА Ако не добијате плату три месеца 
или дуже, џабе зовете инспекцију 

Бојана Анђелић  

Запослени који три месеца или дуже не добијају плату неће имати готово никакву помоћ ни од 

Инспекције рада. 

РАДЕ 24 САТА, А НЕ ПРИМАЈУ ПЛАТЕ: Клиника „Мажестик“ 

Какав год прекршај да је направљен, инспекција не може да затвори фирму, јер нема право да 

доноси меру забране. Може само да евентуално поднесе прекршајну пријаву, али скорије није 

забележено да је било који газда по тој пријави кажњен. 

 

Можда ће од 29. јула, када на снагу ступају измене Закона о раду, бити другачије и повољније 

за раднике. Послодавци који не плаћају запослене и даље ће само прекршајно одговарати, али 

је предвиђена максимална казна 2.000.000 динара. За предузетнике, казна је од 400.000 до 

500.000 динара. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482726/STUB-SRAMA-Ako-ne-dobijate-platu-tri-meseca-ili-duze-dzabe-zovete-inspekciju
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482726/STUB-SRAMA-Ako-ne-dobijate-platu-tri-meseca-ili-duze-dzabe-zovete-inspekciju
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Објавити списак предузећа која не плаћају раднике 

Како у пракси изгледа реаговање Инспекције рада, знају запослени у стоматолошкој клиници 

„Мажестик“ у Београду. Послодавца, односно Дом здравља Стари град су пријавили још у 

фебруару, када су инспектори утврдили да радници плату примају само на папиру. Зараде су 

обрачунате, али не и исплаћене. 

 

- То су биле зараде за новембар, децембар 2013. и јануар 2014. Дому здравља Стари град је 

наложено да исплати зараде, на шта су се они жалили, али им је жалба одбијена - кажу у 

Инспекцији рада. 

 

После те посете ДЗ Стари град наставио је с истом праксом и радницима „Мажестика“ није 

исплатио плате још од фебруара. Инспекција је, после писања “Блица”, и јуче била у 

контроли, и против ДЗ Стари град поново је покренут прекршајни поступак. Радници не верују 

да ће се било шта променити у њихову корист. 

 

Послодавци и синдикалци тврде да ни измењени закон, односно дефинисање платног листића 

као менице с којом може да се оде право у суд, након чега следи извршење, неће решити 

проблем. 

 

- Шта ће се десити ако десетине хиљада радника у пар дана преда јавну исправу нашим 

судовима, који су ионако загушени? Шта ако послодавац уложи приговор? Чим се уложи 

приговор, иде се на парницу - каже Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних 

синдиката. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шта треба хитно урадити 

  

 Ставити зараде у први ред обавеза компаније, као порезе и доприносе 

 Увести стечај ако фирма не исплати плате три месеца 

 Кривична одговорност за оне који имају новац а не плаћају раднике 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482940/SSSS-ce-traziti-ustavnost-vladine-odluke-o-ceni-rada 

СССС ће тражити уставност владине одлуке о 
цени рада 

Тањуг  

Савез самосталних синдиката Србије (СССС)упутиће Уставном суду иницијативу за утврђивање 

законитости одлуке Владе Србије да минимална цена рада остане 115 динара по сату, будући 

да се о томе претходно није изјаснио Социјално економски савет (СЕС), изјавио је данас 

потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић. 

Михајловић је Тањугу рекао да је према новоусвојеном Закону о раду, најпре о томе требало 

да се изјасне чланови Социјално-економског савета а да, уколико се договор на седници тог 

трипартитног тела не постигне, одлуку може да донесе влада након 15 дана. 

 

"Социјално-економски савет није заседао по том питању и социјални партнери се о томе нису 

изјашњавали, већ је директно одлуку донела Влада Србије чиме је прекршен Закон о раду", 

рекао је Михајловић додајући да су представници Савеза самосталних синдката и УГС 

Независност и даље чланови СЕС-а, иако се не слажу са изменама Закона о раду. 

 

Говорећи о висини минималне зараде Михајловић је рекао да она у Србији не може да 

обезбеди егзистенцијални минимум будући да је већ две и по године на истом нивоу-115 

динара по сату, односно око 20.000 на месечном нивоу. 

 

"Она би требало да буде изузетак, а не правило, односно да се исплаћује само када 

послодавац није у могућности да исплати више", казао је Михајловић. 

 

Рачуница синдиката показала, додао је, да би минимална цена рада сада у Србији требало да 

износи између 125 и 130 динара по сату. 

 

АСНС саопштио је пре два дана да највећу одговорност одлуку да цена рада остане на истом 

нивоу сносе лидери два синдиката- Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак који су "учествовали 

у раду СЕС-а, а нису успели да издејствују да се минимална цена рада повећа бар за један 

динар". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482940/SSSS-ce-traziti-ustavnost-vladine-odluke-o-ceni-rada
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Тај синдикат подсећа да су за то време трошкови живота порасли за 15,5 одсто, а потрошачка 

корпа са 63.800 на 66.000 динара. 

 

"То им није сметало да примају плате од неколико стотина хиљада динара и да се о државном 

трошку шетају по свету", тврде у АСНС. 

 

Асоцијација тражи од Владе Србије да формира нови Социјално-економски савет и започне 

прави социјални дијалог како би коначно почели да се решавају бројни проблем, као и да тај 

синдикат, али и други који се сада сматрају нерепрезентативним буду укључени у социјални 

дијалог. 

 

Михајловић сматра да је реч о "потреби тог синдиката (АСНС) да буде свуда" и да је реч о 

"незбиљној организацији". 

 

Такође је указао да СССС и Независност и даље учествују у раду СЕС-а и да је лоше што се пре 

доношења одлуке владе о минималној цени рада чланови СЕС-а нису састали и разговарали о 

томе. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482839/Jankovic-Drzava-i-silom-da-stiti-prava-iz-Zakona-o-radu 

Јанковић: Држава и силом да шš тити права из 
Закона о раду 

Тањуг  

Београд - У овом тренутку у Крушевцу ради око две хиљаде људи који нису примили плате за 

протекле две - две и по године. Рекордер је нишко предузеће за особе са инвалидитетом "Вук 

Караџић" које радницима дугује 100 плата. Њихови радници зараду нису видели од 2004.. 

Заштитни грађана Саша Јанковић на питање да ли ће ова проблем решити Закон о раду каже 

да ту мора да помогне држава, без тога закон ће остати само мртво слово на папиру. 

 

У изјави за Тањуг Јанковић препоручује да се једноставно уведе правило да држава применом 

силе односно санкцијама гарантује грађанима да оно што је уписано у Закону о раду буде и 

стварност. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482839/Jankovic-Drzava-i-silom-da-stiti-prava-iz-Zakona-o-radu
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- Док не буде тако, нисмо ни близу да тумачимо да ли је нови закон донео већа или мања 

права запосленима - наводи Јанковић уз опаску да и Инспекција рада мора добити већа 

овлашћења али и више одговорности тако што ће санкционисати нерад и пасиван однос својих 

инспектора. 

 

Ово објашњава тиме што су, каже, послодавци током протеклих година схватили да држава 

своје механизме не користи ефикасно, те да је поштовање закона остављено њима на вољу. 

  

Према подацима Агенције за приватизацију и Асоцијације самосталних и независних синдиката 

у које је Тањуг имао увид, у Крушевцу, међу оних две хиљаде радника који не примају плате, 

налазе се и запослени у Фабрици уља Плима М, у компанији Жупа, конфекцији Звезда, 

Комбинату 14. октобар... и њима послодавци дугују између 20 и 30 плата. 

 

В.д. директора ИМК 14. октобар Милош Исаиловић за Тањуг објашњава даплате у тој фирми 

касне касне 19 месеци јер :"Ако исплатим плате, онда стаје производња јер немамо обртна 

средства". 

  

И таква или слична ситуација је у готово свим фирмама у реструктурирању, где спадају и 

поменута крушевачка предузећа. 

 

За очекивати је, међутим, да ће до краја године статус фирми у реструктурирању бити решен, 

мада Јанковић ту помиње још један проблем, а то су одредбе Закона о приватизацији, према 

којима се радницима фирми у реструктурирању утврђена заостала зарада не може исплатити 

ни одлуком суда све док процес рестурктурирања не буде окончан. 

 

На такво је решење у Закону п приватизацији примедбу имао Врховни суд, а и сам је Јанковић 

указивао на овај проблем, али ништа се није предузимало и по том се закону и даље поступа. 

 

Кад је рец о приватном сектору ту је стање можда још алармантније, јер према речима 

представника Уније послодаваца Марка Радовица, у том сектору редовне плате има тек 40 

одсто запослених, друга трећина послодаваца касни у исплати месец или два, а остали и дуже. 

 

- То не мора да значи да запослени добијају зараду на свака два месеца, већ да имају неки 

заостатак из претходног периода који никако да им буде надокнађен - каже Радовић у изјави 

Тањугу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482817/Policija-nije-dozvolila-da-radnici-14-oktobra-blokiraju-raskrsnicu
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482817/Policija-nije-dozvolila-da-radnici-14-oktobra-blokiraju-raskrsnicu
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Синдикати најчешће баратају тиме да сваки четврти запослени у Србији не прима редовно 

плату, док званични подаци Републичког завода за статистику из марта ове године помињу да 

тог месеца плату није примило 56.000 радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482817/Policija-nije-dozvolila-da-radnici-14-oktobra-blokiraju-raskrsnicu 

Полиција није дозволила да радници "14. 
октобра" блокирају раскрсницу 

ФоНет  

Крушевац - Најваљене блокаде раскрснице у центру Крушевца неће бити јер полиција није 

прихватила пријаву коју су поднела оба репрезентативна синдиката ИМК "14. октобар", али ће 

протести бити настављени испред зграде Градске управе до испуњења захтева, рекао је 

ФоНету председник Самосталног синдиката Индустрија машина и компонената Љубиша 

Велимировић. 

Радници "14. октобра" током једног од протеста  

- Пошто неће бити најављене блокаде улица, највероватније ћемо подржати предлоге 

појединих радника да се испред зграде Градске управе донесе контејнер за смеће из кога 

ћемо радницима послужити доручак и тако симболично показати колико је тежак наш 

положај - казао је Велимировић. 

  

Додао је да је у плану и да се "октобарци" придруже просјацима у појединим деловима града, 

"јер им то једино и преостаје". 

  

Према његовим речима, ниједан захтев радника није испуњен од када су пре месец дана 

кренули са протестима. Није дошло до састанка са представницима ресорних министарстава, 

нити са градоначелником Крушевца. 

  

Он је подсетио да радници захтевају исплату обећаних минималних зарада, кредитну подршку 

за уговорене послове, реализацију социјалног програма за 617 радника и оверу здравствених 

књижица. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482817/Policija-nije-dozvolila-da-radnici-14-oktobra-blokiraju-raskrsnicu
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Велимировић се запитао како се може очекивати било какав бољитак када се 1. 500 радника 

ове фабрике налази на плаћеном одсуству, а пословодство тврди да посла има и да су у најави 

неки нови, велики послови. 

  

Он је такође рекао, да се радницима тренутно дугује 19 плата, да немају оверене здравствене 

књижице и да су проблем и неиплаћени порези и доприноси, накнаде за боловања, превоз и 

посмртнине. 

  

ИМК "14.октобар" у поступку је реструктурирања, фабрика тренутно има око 1.550 радника и у 

већинском је власништву државе. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Jankovic-Drzava-i-silom-da-stiti-prava-iz-Zakona-o-radu.sr.html 

Јанковић: Држава и силом да штити права из 
Закона о раду 

БЕОГРАД –У овом тренутку у Крушевцу ради око две хиљаде људи који нису примили плате за 
протекле две - две и по године. Рекордер је нишко предузеће за особе са инвалидитетом „Вук 
Караџић” које радницима дугује 100 плата. Њихови радници зараду нису вудели од 2004.. 

Заштитни грађана Саша Јанковић Саша Јанковић на питање да ли ће ова проблем решити Закон 
о раду каже да ту мора да помогне држава, без тога закон ће остати само мртво слово на 
папиру. 

У изјави за Танјуг Јанковић препоручује да се једноставно уведе правило да држава применом 
силе односно санкцијама гарантује грађанима да оно што је уписано у Закону о раду буде и 
стварност. 

„Док не буде тако, нисмо ни близу да тумачимо да ли је нови закон донео већа или мања 
права запосленима”, наводи Јанковић уз опаску да и Инспекција рада мора добити већа 
овлашћења али и више одговорности тако што ће санкционисати нерад и пасиван однос својих 
инспектора. 

Ово објашњава тиме што су, каже, послодавци током протеклих година схватили да држава 
своје механизме не користи ефикасно, те да је поштовање закона остављено њима на вољу. 

Према подацима Агенције за приватизацију и Асоцијације самосталних и независних синдиката 
у које је Танјуг имао увид, у Крушевцу, међу оних две хиљаде радника који не примају плате, 
налазе се и запослени у Фабрици уља Плима М, у компанији Жупа, конфекцији Звезда, 
Комбинату 14. октобар... и њима послодавци дугују између 20 и 30 плата. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Jankovic-Drzava-i-silom-da-stiti-prava-iz-Zakona-o-radu.sr.html
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В.д. директора ИМК 14. октобар Милош Исаиловић за Танјуг објашњава да плате у тој фирми 
касне касне 19 месеци јер:"Ако исплатим плате, онда стаје производња јер немамо обртна 
средства”. 

И таква или слична ситуација је у готово свим фирмама у реструктурирању, где спадају и 
поменута крушевачка предузећа. 

За очекивати је, међутим, да ће до краја године статус фирми у реструктурирању бити решен, 
мада Јанковић ту помиње још један проблем, а то су одредбе Закона о приватизацији, према 
којима се радницима фирми у реструктурирању утврђена заостала зарада не може исплатити 
ни одлуком суда све док процес рестурктурирања не буде окончан. 

На такво је решење у Закону п приватизацији примедбу имао Врховни суд, а и сам је Јанковић 
указивао на овај проблем, али ништа се није предузимало и по том се закону и даље поступа. 

Кад је рец о приватном сектору ту је стање можда још алармантније, јер према речима 
представника Уније послодаваца Марка Радовица, у том сектору редовне плате има тек 40 
одсто запослених, друга трећина послодаваца касни у исплати месец или два, а остали и дуже, 

„То не мора да значи да запослени добијају зараду на свака два месеца, већ да имају неки 
заостатак из претходног периода који никако да им буде надокнађен”, каже Радовић у изјави 
Танјугу. 

Синдикати најчешће баратају тиме да сваки четврти запослени у Србији не прима редовно 
плату, док званични подаци Републичког завода за статистику из марта ове године помињу да 
тог месеца плату није примило 56.000 радника. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ljude-na-lizing-novi-Zakon-o-radu-uopste-nije-zastitio.sr.html 

Људе на лизинг нови Закон о раду уопште није 
заштитио 

Министар Вулин сматра својом грешком што није инсистирао на доследном решавању тог 

питању, али је додао да се то да исправити 

За раднике је најважније да имају исте плате, степен безбедности и заштите здравља (Фото Ј. 

Слатинац) 

Држава приликом доношења новог закона о раду није имала ни воље, ни снаге, а можда ни 
способности, да заштити права радника који раде на лизинг. То је мање-више потврдио и сам 
министар за рад Александар Вулин својом изјавом с краја прошле седмице, дан после 
усвајања прописа у парламенту, да нови закон о раду не регулише статус око 60.000 људи које 
агенције изнајмљују на лизинг другим фирмама. Он је најавио да ће то бити решено новим 
допунама тог закона. 

Вулин је, како је пренео Танјуг, казао да није задовољан што лизинг радне снаге није 
обухваћен новим законом о раду. „Нови закон није дотакао све што је потребно, а пример је 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ljude-na-lizing-novi-Zakon-o-radu-uopste-nije-zastitio.sr.html
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рад агенција за запошљавање”, рекао је Вулин након потписивања уговора о финансијској 
помоћи за 35 неразвијених општина. 

Министар је навео да такве агенција нису незаконите, али нису ни законом регулисане на 
одговарајући начин. „За те агенције ради око 60.000 људи, и то ће морати да буде регулисано 
у некој следећој допуни закона, или новим законом, није ни важно”, рекао је Вулин и додао да 
сматра својом грешком што није инсистирао на том питању и приликом разговора о новом 
закону са послодавцима и синдикатима, али је додао да се то да исправити. 

Изнајмљивање радника, односно рад на лизинг, постало је честа пракса запошљавања у 
Србији, а рецепт је следећи. Радника заправо запошљава агенција, а не фирма у којој 
истински ради. У тој агенцији најчешће има уговор о раду на одређено од шест месеци или 
годину дана. Агенција исплаћује плату, порезе, доприносе, оверава здравствену књижицу, и 
изнајмљује га некој фирми онолико дуго колико је потребан. Уз провизију, наравно. Кад им 
радник више не треба, фирма то саопшти агенцији. Како су уговори на одређено време, 
уколико не постоји интересовање неке друге фирме, радник остаје без посла. 

Посебна је аномалија што радници на лизинг за исти опис послова примају знатно мању плату 
од својих колега који су формално запослени у предузећу којем их је агенције изнајмила. 
Својевремено, један од предлога за измену радних прописа било је и то да се више не дозволи 
та двојност у висини примања. Међутим, то би аутоматски смањило атрактивност радника на 
лизинг за послодавца. 

Тамара Боровчанин, аналитичар УСАИД пројекта за боље услове пословања, пре извесног 
времена је на исту тему изјавила да је најважније обезбедити да радници примају приближно 
исту плату као и њихове колеге које су запослене код послодавца. И најважније, да имају исти 
степен безбедности и заштите здравља на радном месту. 

– Како би се злоупотребе свеле на минимум, потребно је регулисати статус агенција, споразум 
о уступању радника, однос између агенције и корисника, уговор запосленог и агенције, 
обавезе агенције према уступљеном раднику и обавезе корисника – навела је Боровчанин, 
додајући да ће све док се то не уреди законом, радници преко агенција за привремено 
запошљавање и даље често бити ускраћени за та права. 

Колико тачно људи у Србији ради на лизинг, не зна се. Процене синдиката и удружења 
послодаваца су да их је око 60.000. Овај начин запошљавања није противзаконит, јер га нико 
ничим није забранио. Штавише, скупштина је у фебруару 2013. године усвојила Закон о 
потврђивању конвенције Међународне организације рада о приватним агенцијама за 
запошљавање. Међутим, ова област није уређена. Агенцијама за лизинг радника требало је да 
се позабави Закон о раду, али је нацрт повучен уочи избора. 

Рад на лизинг није наш изум. На Западу постоји двадесетак година. Тамо је, истина, стопа 
незапослених мала, па лизинг радника не боде очи као код нас. У ситуацији када је 25 одсто 
грађана Србије без посла, постоји опасност да лизинг уместо преседана постане правило за 
запошљавање. Рачуница послодаваца је јасна. Јефтиније је платити провизију агенцији него 
имати обавезе попут плаћеног боловања, одмора, отпремнине у случају отказа... 

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

Немоћан заштитник грађана 
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Саша Јанковић, заштитник грађана, каже да после министрове изјаве нема шта да се каже и 
додаје да код нас ниједан министар рада није поднео политичку одговорност за стање на 
тржишту рада. 

– По закону заштитник грађана мора да се изјасни о законским изменама, али мени та 
могућност није дата, као ни у случају многих од 40 закона које је нова скупштина усвојила по 
хитном поступку. Тако донети закони не гарантују да се нашло најбоље решење – каже 
Јанковић. 

Јована Рабреновић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/atanackovic-drzava-je-morala-da-uvede-obavezu-isplate-zarada 

Атанацковић: Држава је морала да уведе обавезу 
исплате зарада 

– Држава је морала да уведе обавезну исплату зарада запосленима, а изостављање те 
обавезе из Закона о раду је унајмању руку неодговорно – изјавио је за „Дневник” 
председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић. 

Он каже да су послодавци и радници у случају редовне исплате зарада на истој страни јер 
нередовне исплате плата значе да су неки послодавци прививилеговани и да могу да раде шта 
хоће. 

– Лицемерно је позивати раднике да крену с обрачунским листићима по судовима када се 
обавеза исплата могла једноставно прописати законом па да онда испекције раде свој посао а 
не да радници иду по судовима да би наплатили оно што су зарадили – каже Атанацковић, и 
пита се шта ће бити ако неколико десетина хиљада радника крене с обрачунским листићима 
да то учиби. – Увођење обрачунског листића као извршне исправе која би радницима требало 
да олакша наплату неисплаћених зарада, а предвиђена је изменама Закона о раду, није 
довољна гаранције. Законом треба прописати, као што је то урађено у већини земаља, да се у 
први исплатни ред стави исплата зарада. То значи да би држава морала да као обавезу уведе 
да је послодавац дужан да, уз порезе и доприносе на плате, исплати и зараду. Никоме није у 
интересу да се ланац дуговања шири јер, ако запослени не добије зараду, не може измирити 
своје рачуне нити има за основне животне потребе. 

Атанацковић наглашава да се редовна исплата зарада не сме оставити на добру вољу и 
моралност послодаваца, него се као и свуда у свету то мора законима прецизно уредити. 

Он је нагласио да ће Унија послодаваца Србије предложити Влади нека решења која би могла 
допринети успостављању система у том сегменту, и подсетио на то да се и земље из 
окружења суочавају са сличним проблемима, па је тако Хрватска објавила списак компанија 
које нису исплатиле зараде. 

Министар рада Александар Вулин, да подсетимо, рекао је да ће увођење обрачунског листића 
као извршне исправе омогућити да радник преко суда наплати зараду коју му послодавац није 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/atanackovic-drzava-je-morala-da-uvede-obavezu-isplate-zarada
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исплатио, под условом да на рачуну фирме има новаца. Вулин је нагласио да од сада неће 
бити могуће да послодавац има новца за оптлату кредита банци, а да не исплати раднику 
зараду. 

С друге стране, представници појединих синдиката тврде да ће то у пракси бити тешко 
оствариво. 

Шта ће се десити ако на десетине хиљада радника у истом тренутку преда јавну исправу 
нашим судовима, који су ионако загушени? Шта ће се десити ако послодавац уложи приговор, 
да је, на пример, погрешио у обрачуну броја сати? Чим се уложи приговор, иде се на парницу, 
а чим се уђе у парницу, долазимо на оно што и сада имамо – судски поступак који траје дуго, 
сматрају синдиклаци. 

Из Асоцијације слободних и независних синдиката стигао је и предлог да се, као и у већини 
европских земаља, законом предвиди да, уколико послодавац није исплатио раднику зараду 
два месеца, трећег месеца иде у стечај. 

Д. Урошевић 
  

Себе штите 
На питање због чега се држава није одлучила на то да исплату зарада пропише законом, 
Атанацковић одговара да прецизан одговор не зна али да сматра да је то урађено да би држава 
заштитила превасходно себе, а да није била намера да се заштите само неодговорни 
послодавци. 

– Држава има велике проблеме с државним фирмама и компанијама у реструктурирању па би 
обавезна исплата зарада пре свега пала на терет Влади – каже Атанацковић, додајући да је 
евидентно да се највише буне и најчешће штрајку радници којима на овај или онај начин 
управља држава. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dinar-pada-plate-stoje-pa-krediti-jedu-zarade 

Динар пада, плате стоје па кредити једу зараде 

Када динар пада а плате стоје, најгоре пролазе они који су се задужили у страним 
валутама – а таквих је много – јер треба плаћати рате за станове, аутомобиле... 

Тај сценарио гледали смо много пута претходних година па је и сада тако. Динар пада, плате 
стоје па кредити једу зараде јер све већи део прихода породица иде на отплату дугова. 

Навикли смо протеклих година на то да домаћа валута током лета ојача. Србија није 
туристичка сила, али посетилаца има макар на фестивалима, а ту су и гастарбајтери који су 
током лета готово увек успевали да мало „допингују“ динар. Међутим, ове године домаћој 
валути не иду у прилог чак ни ови традиционални помагачи. Динар је почетком ове седмице 
вредео 116,74 за евро а потом је јуче ојачао једну пару. Привредници и грађани навикли су на 
успоне и падове домаће валуте, као и да за то плаћају приличну цену. За сада је јасно: 
враћање узетих зајмова биће још теже, а клијенти ће се тешко одлучивати на нова 
задуживања. Опрезни су и с друге стране. Банке основане страним капиталом биће све 
обазривије кад одбравања нових зајмова. Изгледа нам сада тако далеко први дан ове године 
када смо давали 114,64 динара за евро. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dinar-pada-plate-stoje-pa-krediti-jedu-zarade
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Да би спречила веће осцилације, Народна банка је интервенисала ове године на 
међубанкарском девизном тржишту и продала 850 милиона евра а купила 200. Како ће се 
динар кретати и како га бранити те како ће то утицати на девизне резерве? 

– Још почетком године могло је из свих релевантних чинилаца да се „прочита“ да ће домаћа 
валута слабити према евру свака два-три месеца по динар – каже др Бранко Живановић с 
Боградске банкарске академије. – То се  и остварило. Што се тиче девизних резерви земље, 
оне су довољне да Србија ове године може потрошити две и по па и три милијарде евра на 
одбрану домаће валуте а да то не изазове веће тешкоће. Али тако велико трошење неће бити 
потребно. Динар ће ове године клизити до 118 за евро. 

Живановић подсећа на то да је прилив девиза код нас по више основа смањен те да је то 
морало да се одрази на домаћу валуту. Инострани инвеститори купују мање државних хартија 
од вредности које су номиноване у домаћој валути, самим тим мењају и мање девиза за ту 
намену. Још један чинилац који је утицао на прилив девиза у негативном смислу је смањена 
кредитна активност: банке основане страним капиталом које послују на нашем тржишту 
смањују кредитирање. Не само да више не повлаче новац из матичних кућа у иностранству да 
би га пласирали у Србији већ се, кад год могу, труде да затворе старе кредите и врате новац 
који су пласирале на нашем тржишту... 

Д. Вујошевић 
  

(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од  25. јула) 
 

http://www.dnevnik.rs/politika/sindikati-najavili-krivicnu-prijavu-protiv-vulina 

Синдикати најавили кривичну пријаву против 
Вулина 

Мада је Скупштина Србије усвојила измене и допуне Закона о раду, а нова правила ступају 
на снагу већ 29. јула, не стиштава се бура и галама око начина на који је тај предлог 
утврђен и по хитном поступку донет. 

Лидери Савеза самосталних синдиката Србије и УГС-а „Независност”, Љубисав Орбовић и 
Бранислав Чанак, поднели су кривичну пријаву против министра за рад Александра Вулина 
због, како су навели, злоупотребе положаја одговорног лица: од саботирања рада Радне групе 
за израду нацрта Закона, онемогућавања јавне расправе, довођења у заблуду јавности о 
ставовима синдиката до „убацивања” чланова закона који нису ни били тема расправе. 

Вулинов Покрет социјалиста одмах је одговорио Орбовићу и Чанку, називајући их 
„привилегованим заштитницима радника” и противницима увођења реда међу синдикатима. 
Како је управо министар најавио, уређење синдикалне сцене, односно укрупњавање 
синдиката, које неминовно доводи до укидања привилегија њихових лидера, Покрет 
социјалиста оцењује као главни разлог за напад на Вулина. Поручују да Вулин у времену које 
ће бити борба за свако радно место и радника „не корача ради привилегија и с 
привилегованима”. 

Подсећајући на то да је и прва радничка партија – британска Лабуристичка странка, настала из 
синдиката и да су на сличан начин настајале и социјалдемократске партије у скандинавским 
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земљама, професор Дарко Маринковић, стручњак за синдикалне односе, истиче за наш лист 
да синдикати од када постоје учествују у политичком животу и да то право нико не сме да им 
оспори, али да наши синдикати не знају чак ни како да постану партија нити да изаберу 
политичку опцију која неће зарад власти изневерити радничка очекивања. 

– Ипак, када се синдикат свесно или несвесно преда некој партији, то је за њега ударац од 
којег се тешко опоравља, или никако не опоравља, и синдикати се тога чувају – оцењује 
Маринковић. – Сви велики синдикати код нас су повремено правили неке дилове с влашћу. Од 
тога су успели да се сачувају само неки мањи синдикати у јавним предузећима. 

Истина, српски синдикати, у којима је чланова све мање, протеклих година подржавали су 
разне политичке опције и ретко им је мера била социјалдемократија и већа права запослених, 
а чешће тренутна власт и могућност за ситне привилегије. На крају крајева, прве кораке 
преображаја синдиката из времена социјализма у сурови капитализам, направио је некадашњи 
министар рада Драган Миловановић, који је након само две године министровања основао свој 
синдикат АСНС, а у њега су се масовно учлањивали многи који су веровали у ДОС-ову власт и 
обећања. Ту нису била важна обећања синдиката већ искључиво реформе које је тадашња 
власт спровела, након пробуђених нада 5. октобра 2000. Доказ за то је чињеница да је управо 
у том периоду усвојен много либералнији Закон о раду и још оштрији Закон о пензијском и 
инвалидском осигурању. Оно што је Миловановић тада започео траје и данас, с тим што је 
АСНС у прошлом сазиву Скупштине Србије имао на листи ЛДП-а своју председницу Ранку 
Савић, која је и на изборима у марту подржала исту опцију и тако остала ван скупштинских 
клупа, али и ван социјалног дијалога јер том синдикату до дана данашњег није призната 
репрезентативност на националном нивоу. 

Да је политика привлачна и за синдикалце и да они желе, мада не колективно, да се приклоне 
некој политичкој опцији, потврдили су и некадашњи председник ШС Војводине Милорад 
Мијатовић и његова синдикална колегиница из централе у Београду Славица Савић, посланици 
у Скупштини Србије Љајићевог СДПС-а који је у парламент ушао на листи СНС-а. Они су сада 
гласали за измене Закона о раду. Такође, Синдикат „Слога” био је на изборима у марту на 
листи ДС-а. 

Неспорно је да пред сваке изборе „цвета љубав” синдиката и странака јер је омиљена тема 
политичара заштита радничких права, што је разлог „удварања” синдикалним лидерима. Јер, 
како је то оценио професор Маринковић, „мираз” који синдикати са собом носе, у чланству 
није занемарљив. Сасвим је друга прича то што чланство, како истиче, не хаје за синдикалне 
поруке и позиве. Оно је одавно схватило да му судбина не зависи од лидера синдиката већ од 
власти. Због тога, наглашава Маринковић, синдикати сносе знатан део одговорности за укупно 
незадовољавајуће стање у којем је данас радништво Србије. 

– Синдикати су подељени, нису се мењали у складу с променама у друштву, и врло често 
„синдикални рад” свели су на некритичку, слепу одбрану сопствених интереса и позиција. На 
челу те листе објективне одговорности су ШШ и УГС „Независност” – оценио је Маринковић. 

Својевремено је дугогодишњи лидер ШШ-а Миленко Смиљанић у свом последњем интервјуу, 
који је дао за „Дневник”, рекао да зна да га зову „полутка лидером” и да му то не смета јер су 
полутке, кромпир, лук и детерyент били једино што је он у свом времену, када је Србијом 
владао Милошевић, могао за раднике обезбедити. „Бринуо сам се о томе да радници имају да 
једу. Да једу чак и месо, да не буду гладни. Шта им сада синдикати нуде?”, питао се 
Смиљанић. 
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Заиста, хоће ли кривична пријава против министра актуелне власти донети било какву корист 
радницима Србије? Тешко, а гладних је све више. 

Љубинка Малешевић 
 


