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Радничка права пуно скресана, запошљавање мало порасло 
 

Аутор: Д. Млађеновић 

Закон о раду, који је на снази две године, по мишљењу представника синдиката, 

није донео ништа позитивно за раднике, напротив, права радника су умањена, а 

број незапослених 

 није значајно измењен. Од измена радног законодавства, које се најављују а за сада се још не 

зна какве ће бити, истичу синдикалци, готово извесно треба очекивати додатно смањење права 

радника. 

По речима председника Уједињених гранских синдката “Независност” Бранислава Чанка, 

ефекти новог Закона о раду изразито су негативни, јер не само да није повећан број радних 

места, већ су много радници остали без посла. 

- Не знам никога ко је због Закона о раду добио посао, а то је и логично, пошто закони не 

запошљавају, већ то ради привреда - каже Чанак. - За сада не знам какве ће измене радног 

законодавства бити, али очекујем да ће ићи у правцу још већег разводњавања права радника, 

јер је то још једино остало да се промени. 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић указује да у протекле две 

године важења Закона о раду позитивних ефеката нема, а послодавцима је омогућено лакше 

отпуштање. - Суштина је да су очекивани ефекти, који би  водили у добром смеру, изостали, 

осим што је, на основу информација из медија, због бољег рада инспекцијских служби и члана 

закона који обавезује послодаваце да прикажу све запослене, без обзира где раде и где је 

седиште фирме, смањен рад на црно - каже Милић. - Нови Закон о раду погоршао је положај 

радника, јер послодваци имају пуно већа овлашћења, а радници готово никаква права и 

сведени су на пуку радну снагу. 

По оцени председнице Асоцијације слободних и независних сидниката Ранке Савић, готово да 

нема ниједног позитивног ефекта Закона о раду, односно права радника су значајно смањена и 

у новијој српској историји никада није била мања заштита права запослених.   - Нови закон је 

укинуо економске принадлежности радника, као што је, рецимо, обрачун стажа, плаћања 

сменског рада... а са аспекта синдиката закон је погубан јер је њихова снага и деловање 

умањено и сидникати немају снагу да заштите раднике у низу њихових економских социјалних 

и радних права - каже Ранка Савић. 

- Уз овај закон омогућено је веома лако отпуштање радника, а иако статистички подаци говоре 

да је захваљујући Закону о раду смањен број незапослених не верујем у начин на који се дошло 

до тих података и одговорно тврдим да се не поклапају са стањем у пракси. 

Она указује да је Закон о раду је довео до погоршања материјалног положаја радника, да је у 
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Србији армија људи који ради за веома малу зараду, најчешће ни не пита за цену рада и раде за 

зараду и мању од минималне. 

- Измене радног законодавства, које се најављују до 2018. године још увек нису познате, али не 

треба сумњати да ће довести до новог снижавања права радника и већох погодности за 

послодавце и инвеститоре, да ће се ићи ка још флексибилнијем закону, који ће омогућити 

лакше запошљавање, када је послодавцу потребно, и још лакше отпуштање. Ипак, очекујем да 

се изменама закона правно регулише рад преко агенција за запошљавање, односно положај 

запослених на лизинг, јер они постоје и њихов правно радни статус мора бити регулисан - каже 

Ранка Савић.   

  

Без паралеле с протестима у Француској 

У Француској радници протестују због промена радног законодавства, али, како кажу 

представници синидиката веома је тешко повући паралелу између протеста у овој земљи и у 

Србији. 

Бранислав Чанак указује да је много тога другачије - од права радника, али и од става јавности, 

нико није против штрајкача, пошто се подразумева да радници имају право да не буду 

задовољни и то искажу. По речима Горана Милића, у Француској је веома мало синдикално 

организованих радника, мање од осам одсто, а на протестима је далеко више радника, јер су 

свесни да ће свака измена радног законодавства одразити на будуће раднике. Он истиче да су 

радници у Србији суочени са страхом од губитка радног места, а граница сиромаштва 

претрпана је радницима, па зато готово да и нема протеста, док Ранка Савић указује да се су 

протести у Србији били млаки што је поразно и за српско друштво и за синдикате.  

 

 

"Железара Смедерево ће бити најконкурентнија у Европи" 

Си Ђинпинг: Да испунимо обећано * Вучић: Посао за 10.000 људи * Николић: Србија може да 

буде темељ на којем ће Кина градити своју позицију у Европи 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд, Смедерево - - "Ја бих кинеским сарадницима из 'Хестила' дао савет да не дају 

превелику гаранцију унапред, него да одрже искрено и озбиљно обећање. Морамо да 

реализујемо дато обећање". Овим речима, председник Кине Си Ђинпинг јуче се обратио новим 

власницима Железаре Смедерево, коју је обишао последњег дана своје посете Србији. 

Нешто пре тога, премијер Србије Александар Вучић је обећао да ће долазак Хестила, трећег по 

величини произвођача челика на свету, омогућити посао "не за 5.000, него за 10.000 радника". 

Вучић је рекао и како су му 2012. године, када је Ју-ес стил вратио смедеревску челичану 

држави, сви саветовали да Железару затвори, али се "неколико нас заинатило и успели смо да 

победимо и обезбедимо посао не за 5.000 него за 10.000 људи". Од те 2012. до данас, Србија је 
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потрошила 470 милиона евра да би Железара могла да настави да ради и прави губитке. Тај 

износ одговара цифри од око 94.000 евра по сваком раднику Железаре. 

Када је Влада пристала да комплетан износ подмири из буџета, Хестил је купио Железару за 46 

милиона евра и сада планира да у њу уложи 300 милиона евра. 

- Уверен сам да ће се уз интензивну сарадњу у челичани појавити сјај и виталност и да ће 

играти активну улогу у побољшању живота српског народа и у повећању запослености - рекао 

је Си. Он је додао да ће подржати овај пројекат и дати максималну подршку за заједнички 

успех, "јер сам видео да очекујете успешну сарадњу". 

Први човек Хестила Ју Јонг је изјавио да ће Железара Смедерево постати најконкурентнија у 

Европи и да ће у том циљу бити искориштене све предности технологије, екологије и глобалне 

продајне мреже. 

"Хестил сигурно неће изневерити очекивање два председника као ни наде свих запослених. Ми 

имамо одлучност да оживимо највећу српску железару и верујемо у наш заједнички успех", 

рекао је Ју Јонг. 

Председник Кине је у Смедерево дошао са председником Србије Томиславом Николићем, а 

обојици је домаћин у фабрици био Вучић. Сија су испред Железаре дочекале хиљаде грађана 

Смедерева, међу којима је било и мноштво деце са којима се кинески председник поздравио. 

Вучић је подвукао да је спас за Железару нађен захваљујући Си Ђинпингу и његовом 

пријатељству са председником Николићем. 

Иначе, Си је раније током тродневне посете Србији изложио идеју да се убудуће двојица 

председника (он и Николић) састају бар једном годишње, како би унапређивали односе две 

земље. 

Николић је јуче рекао да би Србија могла да буде темељ на којем ће Кина градити своју 

позицију у Европи. 

- Својим производним капацитетима, способним и вредним радницима, повољним пословним 

амбијентом, географском позицијом и европском перспективом, Србија би могла да буде тај 

темељ. Ми смо свесни важности развоја стратешког партнерства наших држава и приступамо 

му искрено и пуна срца. Србија и Кина су ушле у нову еру односа, који су на политичком нивоу 

изврсни, док су везе два народа чврсте и искрене. Својом безрезервном подршком на 

међународној сцени Кина нам ставља до знања да је наш пријатељ и да можемо да се ослонимо 

на њу у свим временима - рекао је Николић. Си Ђинпинг је дан раније поновио да Кина 

подржава Србију на њеном путу ка чланству у Европској унији. 

Николић је додао и да би економска сарадња две земље могла да буде много боља, иако је и 

сада добра, као и да су разговори које су српски државници водили са кинеским председником 

потврдили да постоји заједничка спремност да се на том плану уради много више. 

Смедерево ће бити најбогатији град у Србији 

"Ово није само добар дан за Смедерево, које ће бити најмодернији и најбогатији град, већ значи 

бољи живот за све друге грађане Србије", изјавио је јуче Вучић, како преноси Фонет. Он је 

изнео уверење да ће следеће године Србија имати највећи раст у региону и Европи и то "два до 

2,5 пута већи и од Немачке". Према Вучићу, Србија за тај раст треба да захвали и кинеском 

председнику и улагању кинеске компаније у Железару. Иначе, економско правило је да је 

развијене земље остварују слабији привредни раст од земаља у развоју. 

Шта је потписано? 
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Током посете кинеске делегације потписана су укупно 22 споразума. Између осталог, 

потписани су споразуми о привредно-техничкој сарадњи, уговор о изградњи деонице аутопута 

Сурчин-Обреновац, уговори Телекома Србије са компанијом Хуавеј и Ексим банком за 

куповину опреме и финансирање те трансакције, меморандум о разумевању за изградњу 

фабрике за прераду отпадних вода, други меморандум за финансирање и изградњу електране 

за производњу струје од отпада и још један о заједничком улагању у пројекте обновљивих 

извора енергије. Потписано је и писмо о билатералном своп аранжману између Србије и Кине, 

као и разни други споразуми. 

Најконкретнији од свих потписаних документа је уговор за деоницу Сурчин - Обреновац, у 

вредности од 233,7 милиона долара, која ће бити финансирана кредитом Ексим банке. Иако је 

било очекивано да се направи помак у вези изградње брзе пруге Београд - Будимпешта, 

никакав документ ово овог пројекта није потписан. Раније је камен спотицања био модел 

финансирања пруге, јер је Србија била заинтересована за концесију, док је кинеска страна 

хтела да пружи кредит. Пред посету Си Ђинпинга најављивало се и да ће Кинези градити луку 

код Пупиновог моста који повезује Земун и Борчу, али конкретан уговор током ова три дана 

није потписан. Ако буде реализован меморандум о изградњи фабрике за прераду отпадних 

вода у Београду, то ће бити један од највећих пројеката, будући да се његова вредност 

процењује на 500 милиона евра. 

Како је дочекан Си Ђинпинг 

Током претходна три дана кинески председник је осим политичких састанака присуствовао и 

низу културних и друштвених догађаја. Тако је посета почела полагањем камена темељца за 

будући кинески културни центар на месту некадашње амбасаде Кине погођене у НАТО 

бомбардовању 1999. године. Двојица председника су положила и венце на споменик тројици 

убијених кинеских новинара и службеника у том чину. Улица у којој ће нићи кинески културни 

центар преименована је у Конфуцијеву. 

Си Ђинпинг и његова супруга Пенг Лиуан су обишли и Калемегдан, у друштву председника 

Томислава Николића и његове супруге Драгице Николић, а председник Србије је касније 

организовао свечану вечеру, уз традиционална српска јела и културно-уметнички програм. 

Након јучерашње посете Железари, премијер Вучић је угостио кинеског и српског председника 

у државној вили "Златни брег", која је некада припадала династији Обреновић, што је била 

прилика да премијер Сију предочи биографију Милоша Обреновића, своје омиљене историјске 

личности. Како је објављено, кинески председник је пред ручак могао да лично види како се 

спрема печење и свадбарски купус. 

Супруга кинеског председника Пенг Лиуан је највећи део посете провела у друштву Драгице 

Николић. Њих две су обишле школу за децу ометену у развоју "Сава Јовановић Сирогојно" у 

Земуну, где је Пенг уручила донације тој установи, а затим су обишле и Ботаничку башту у 

Београду, где су заједнички засадиле дрво пријатељства. 

Кинески председник је у Србији дочекан уз највише почасти. Његов авион је од уласка у српски 

ваздушни простор добио пратњу мигова нашег ваздухопловства, што је Си оценио као 

"величанствено" и додао да се у Србији осећа као код своје куће. Николић је Сија одликовао 

Орденом Републике Србије на великој огрлици, највишим одликовањем Србије. 

Занимљиво је да је осим уобичајених протоколарних поклона, Николић Си Ђинпингу 

поклонио и до сада необјављену фотографију његовог оца Си Џонгсуна, снимљену 1986, када је 
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Си Џонгсун предводио делегацију Комунистичке партије Кине на 13. конгресу Савеза 

комуниста Југославије. 

 

 

 


