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ŠTRAJK SAMO U KRUGU FABRIKE: Moguća nova zakonska rešenja za 
radnike 

J. Ž. S. 
 
RADNICI u Srbiji, ako se usvoji predložena verzija Nacrta zakona o štrajku, svoje nezadovoljstvo 
neće moći da iskazuju van kapija fabrike ili radnog mesta, a ako žele da izađu iz tog prostora to će 
se tretirati kao okupljanje što obesmišljava štrajk, kaže Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza 
samostalnih sindikata Srbije. 

Prema njegovom mišljenju, Nacrt je formalno prošao javnu raspravu, ali još nije 
stigao na razmatranje u Vladu Srbije i pitanje je kakva će biti konačna verzija kada 
ga usvoji Skupština. 

- Važeći Zakon o štrajku donet je pre 24 godine i glavni problem je što nije precizno definisan 
minimum procesa rada u delatnostima od javnog interesa za vreme štrajka - rekao je Mihajlović. - 
Po Nacrtu zakona minimum rada u delatnostima od javnog interesa utvrđuje se kolektivnim 
ugovorom, u slučaju da ne postoji, u javnim preduzećima utvrđuje ga direktor sa osnivačem, a ako 
se ne postigne dogovor, to čini arbitraža. 

 

Председник СССВ: Потребна помоћ и привреди и радницима 

     

НОВИ САД: Пандемија коронавируса је ове године променила много тога у друштву и 
привреди целог света, а криза која је због тога наступила још се не смирује. Напротив. 

 
Практично, привреда је у готово свим замљама била заустављена или је у најмању руку била 
успорена, а скоро без изузетка у свим државама па и Србији, покренути су програми мера 
помоћи привреди, које су за циљ имале да се ситуација што је могуће безболније прегрми. И у 
великој мери се у томе успело, али је сада опасност од овог вируса поново велика, и  многе 
државе су, у покушају да зауставе његово ширење, као и на пролеће - успориле привреду. 

Колико ће дуго трајати опасност од коронавируса нико се не усуђује да прогнозира, али ће то 
свакако имати даљи негативан утицај на привреду и, наравно, запослене па би, по речима 
председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, држава требало да 
помогне привреди, али истовремено, треба да се поведе  рачуна о томе којим скеторима и на 
који начин се подршка пружа. 

Наравно да држава мора нешто да учини и пронађе начин да помогне и радницима и привреди 
да не потонемо сви, каже Милић. 
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Ипак, додаје наш саговорник,, то не би смело да буде као што је било већ би морало да буде 
селективно, односно не свима и не свима једнако. 

Не треба сви сектори привреда да добију исту подршку, већ она треба да буде усмерена ка 
одржавању производње и очувању радних места. Ситуација с коронавирусом је у појединим 
секторима привреде, попут угоститељства, туризма, хотелијерства, који су били први на удару, 
нанела велике губитке, али нису једини. Свакако је највише погођен реални сектор који ствара 
нову вредност и подиже економију земље. Зато треба пронаћи модел који ће пружити подршку 
малим и средњим предузећима да се одрже, да одрже производњу и задрже раднике, вели 
Милић. 

Он указује да су, због успоравања привредних активнсти, угрожена многа радна места, да је 
много запослених остало без посла и да је положај радника, који је и пре кризе изазване 
коронавирусом био тежак, сад изузетно лош. 

 
Ниска куповна моћ 

И пре пандемије коронавирса, указује Горан Милић, куповна моћ грађана Србије била је 
скромна, а зараде великог броја запослених нису биле довољне ни за основне потребе. 

Око  20 одсто укупног броја запослених зарађивало је мање од износа потребног за 
минималану потрошачку корпу, а зарада око половине радника мања је од просечне плате у 
републици, односно они су примали медијалну зараду, а око 70 одсто запослених има примања 
нижа од износа просечне потрошачке корпе и ови подаци сами за себе све говоре, наглашаав 
Милић. 

 
У Србији је и до почеткла кризе око 350.000 запослених примало минималац, а сада је 
ситуација много гора јер се процењује да је око 500.000 остало без посла . Резултати 
истраживања Секонса показују да је током пандемије коронавируса око 200.000 људи изгубило 
посао што је огроман број. Наглашавам да није реч о томе да су ти радници добили отказ већ се 
то односи на многе друге категорије запослених - самозапослене, оне који обављају послове по 
кућама, оне који су радили без пријаве... и сви они су остали без икаквих примања.  Нажалост, 
ни процене економских ааналитичари не охрабрују јер они указују да ће, због пандемије 
коронавирса, још најмање 100.000 остати без посла, указује Милић. 

По његовим речима, неизвесно је да ли ће сва постојећа радна места бити и задржана и колико 
ће људи остати без посла, иако је по званичним подацима у Србији најмања стопа 
незапослености.  

У последње време је било нешто мало раста запошљавања у јавном сектору  јер је око 1.500 
здравствених радника добило радно место. Неопходно је да се сачувају радна места јер је то 
добро и за државу и за привреду и за раднике и за будућност јер подаци говоре да је од укупног 
броја становника Србије око седам посто апослутно сиромашно, а око 1,6 милиона грађана или 
23,2 одсто је у ризику од сиромаштва, истиче Милић. 

Д. Млађеновић 
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Sindikat u pismu Ani Brnabić: U pravosuđu ne rade ni hobotnice, ni 
stonoge 

Sindikat pravosuđa Srbije uputio je otvoreno pismo premijerki Ani Brnabić u kojem je 
obaveštavaju da "u pravosuđu ne rade ni hobotnice, ni stonoge" i da su glavna prepreka 
za bolji učinak i delotvoran rad pravosuđa propisi koje predlaže Vlada Srbije, a usvaja 
parlament. 

 
Sindikat  je reagovao na izjavu Brnabić u kojem je navela da se "iz republičkog budžeta svake godine 
izdvaja 10 do 13 miliona evra za kazne za suđenje u nerazumnom roku i da toga ne bi bilo da je ona, 
kao predsednica prethodne Vlade, imala uticaja na sudstvo". 
  
Da bi pravosudni sistem funkcionisao, osim zakona, potrebni su i određeni preduslovi za njegovo 
sprovođenje. Na primer, dovoljan broj zaposlenih, dovoljno prostora i finansija, ukazuje se u pismu 
sindikata. 
  
"Srpski sudovi, u periodu od 2012. do kraja 2019. godine, rešili su oko 18 miliona predmeta. Samo 
prošle godine 2.531 sudija, zajedno sa 10.685 sudskog osoblja, a osoblje čine sudijski pomoćnici, 
državni službenici i nameštenici, rešili su 2.268.769 predmeta. Međutim, imajući u vidu da je u 2019. 
primljeno novih 2.244.102 predmeta, stiče se utisak da ništa nismo radili", navodi se u saopštenju. 
  
Uvođenje tužilačke istrage zahtevalo je i obezbeđivanje uslova za njeno nesmetano sprovođenje, pre 
svega dovoljan broj nosilaca javnotužilačke funkcije i dovoljan broj javnotužilačkog osoblja koje čine 
tužilački pomoćnici, državni službenici i nameštenici. 
  
Sindikat je ukazao da stalni nedostatak sudskog i javnotužilačkog osoblja, kao i nosilaca pravosudnih 
funkcija, dovodi do toga da raste broj predmeta koji čeka i nikako da dočeka sudsku ili tužilačku 
odluku. 
  
Ovako dramatičan rast broja sudskih i tužilačkih predmeta nije moguće savladati bez angažovanja 
većeg broja sudskog i javnotužilačkog osoblja, ali to sprečava zakonsko ograničenje u zapošljavanju. 
  
"Ovde vi nastupate jer je obaveza Vlade Srbije da obezbedi sve neophodne uslove za nesmetano 
funkcionisanje pravosuđa i tako omogućite građanima brži pristup pravdi. No, vaša blagovremena 
reakcija izostaje jer na drastično povećan priliv Vlada reaguje smanjenjem broja pravosudnog osoblja 
i zabranom zapošljavanja", poručuju iz sindikata premijerki, naglašavajući da ona svojim rakcijama 
"zatrpava pravosuđe". 
  
Na kraju dodaju: "Ljubazno vas molimo da nam kažete ili pokažete koja to organizacija, ustanova, 
javno preduzeće, opština ili ministarstarstvo ima ovakve, veličanstvene rezultate rada."  
Autor: FoNet 

 


