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ДРАГЕ КОЛЕГИНИЦЕ 
И КОЛЕГЕ, СИНДИКАЛКЕ 

И СИНДИКАЛЦИ!

Након дужег периода, Савез
синдиката Републике Ср-
пске одлучио је да се, поред
савремених технологија које
свима нама стоје на распо-
лагању,  на неки начин врати
традиционалном информи-
сању чланства, које ће

одсликавати догађаје везане за рад свих гранских
синдиката и Савеза синдиката РС.

Цијенимо да је у овом тренутку веома важно да
информација стигне до сваког члана синдиката,
поготово ако знамо да је ово изузетно тежак период у
коме су атаци послодаваца на радничка права, без
обзира да ли су они представници власти или реалног
сектора. Ти притисци су веома снажни, са амбицијом
да умање стечена радничка права, односно да
капитал ојача до те мјере да просто угуши глас
радника.

Управо из тих разлога желимо да на овај начин
будемо присутни у свим предузећима, у свим уста-
новама, у свим фабрикама, на свим мјестима гдје
постоји синдикална организација, али и тамо гдје
нема синдиката. Веома је важно да нас  синдикално
организованих буде што више, како бисмо били
јединствен и моћан глас против онога што јесте
смањење стечених  радничких права.

У овом броју покушали смо да направимо малу
ретроспективу онога шта су радили грански
синдикати, шта је радио Савез синдиката РС.

Морам признати да је благо закашњење ове новине
настало  због катастрофалних поплава које су
задесиле Републику Српску. 

Ми смо се, као организација у чије су темеље уграђене
ријечи солидарност и хуманост, међу првима одазвали.
Чак смо и сами креирали одређене активности како
бисмо помогли нашим колегиницама и колегама чије су
куће, станови, али и радна мјеста поплављени.

Тако, у овом броју имамо микс онога што јесу
активности синдиката у најширем смислу, али и
онога што смо радили како бисмо, бар на минималан
начин, али добром вољом и широким срцем умањили
тегобе наших чланица и чланова, којима су угрожена
не само радна мјеста, него и куће и станови гдје се
одвија свакодневни живот.

Жељели смо да ова новина не буде само гласило
гранских синдиката и  Савеза синдиката РС, него да
буде наша новина, да сви ви који имате шта да
кажете или шта да питате, активно дате свој
допринос, како бисмо новину учинили животном,
практичном и важном за синдикални рад.

На крају, свима вама и свима нама заједно, желим да
будемо јаки, јачи него што смо сада, и да будемо
спремни увијек када друга два социјална партнера
крену у напад на стечена радничка права.

Само јединствени, добро информисани, критични и
самокритични, можемо направити искорак ка
бољем.

У то име  поздрављам вас са жељом да ова новина
заживи и да буде присутна и доступна свим
синдикалцима и синдикалкама у Републици Српској.    

Велка Оџаковић
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акТивносТи савеза синдикаТа измеЂу два ПРазника Рада

Рекли смо одлучно “не“
новом закону о Раду

За 35 хиљада запослених у Српској плате које се финансирају из буџета
враћене на износе из 2008. и 2012. године, a неким категоријама радника
и повећане. Вријеме је и за повећање најниже плате у Српској
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Када је децембра 2013.
године Влада Републике
Српске са тадашњим пре-
мијером Александром Џо-
мбићем, једнострано, мимо
сагласности Савеза синди-
ката Републике Српске и
гранских синдиката - буџе-
тских корисника,  умањила
плате за 10 одсто радницима
РС,  чије се плате фина-
нсирају из републичког
буџета, свима је било јасно да
слиједи тешка и конти-
нуирана синдикална борба,
како би се плате овој кате-
горији радника вратиле на
достигнуте износе из 2008. и
2012. године.

Преко 35 хиљада запосле-
них у образовању науци,
култури, управи, полицији и
правосуђу РС, нису се  поми-
рили са  једностраним одлу-
кама Владе РС, те су одлучно
најавили да су у циљу очу-
вања свих стечених раднич-
ких и синдикалних права,
спремни користити све
облике синдикалне борбе.

Вријеме је показало да су
упозорења  Савеза синди-
ката РС била утемељена и
озбиљна. У посљедњих го-
дину по и дана, борећи се за
своја права радници су во-
дили све законом предви-
ђене облике синдикалне
борбе, од истицања захтјева,
бројних преговора и разго-
вора,  до јавних протеста.

Захваљујући упорности,
снази аргумената,  добро ос-
мишљеној стратегији борбе,
јединству и солидарности
чланства, те редовним и
добро осмишљеним ме-
дијским наступима, читав
један спектар метода син-
дикалне борбе, у априлу ове
године дао је очекиване ре-
зултате.

Наше чланство и укупна
јавност се добро сјећају  да је
Влада РС, у јулу 2013. године
вратила буџетским корис-
ницима пет одсто једно-
страно умањених плата, а
априла ове године и пре-
осталих пет одсто.

Најновијим  законима о
платама буџетских корис-
ника РС, за преко 14 хиљада
радника са средњом струч-
ном спремом плате додатно
увећане и они на тај начин
доведени у позицију да
буду адекватније награђени
за свој рад.

Ни то није све. Неким
службеницима на  изузетно
одговорним и сложеним
пословима  у Министраству
унутрашњих послова РС,
плате су додатно увећане.

Конкретније припадни-
цима Специјалне јединице
МУП-а РС, плате су, мимо
поврата од 10 одсто,  увећане
за додатних 10 одсто, док су
припадницима Јединице за
подршку као и за још неке
категорије полицијских слу-
жбеника, плате увећане за 5
одсто.

Све ове бројке које смо на-
вели нису неки велики раз-
лог за задовољство нашег
чланства, јер се у суштини

ради о враћању умањених
плата буџетским кори-
снима на достигнуте износе
из 2008. и 2012. Године. За
враћање плата синдикат је
уложио максималан напор
без чега плате не би биле
враћене.

На наш захтјев створени
су услови за бржу и јефти-
нију регистрацију послов-
них субјеката. Разним
подстицајним мјерама по-
маже се развој предузет-
ништва. Ту су подстицајне
мјере за извоз, запошља-
вање, подстицаји за развој
пољопривреде, те веома
значајно увођење неопоре-
зивог дијела плате у износу
од 200 КМ.

Посљедњи пут најнижа
плата у Српској, у износу од
370,00 КМ потписана 1. јула
2010. године, те да је према
Европској социјалној повељи,
чије је дијелове или по-
главља ратификовала БиХ,
обавеза социјалних партнера
да усклађују најнижу плату,
како би она износила 50
одсто од просјечне плате у
Републици Српској.

Савез синдиката РС је по-
водом овогодишњег 1.
маја-Међународног праз-
ника рада, својим социјал-
ним партнерима Влади и
Унији удружења послода-
ваца РС упутио четири
фундаментална захтјева од
чије би се реализација зна-
чајно побољшао садашњи
веома тежак материјални и
социјални положај радника
са најмањим платама у РС.
Савез синдиката РС од со-
цијалних партнера захтјева
повећање наниже плате са
370 на бар 400 КМ,
усвајање  Закона о спреча-
вању злостављања на
раду, ефикасан и дјелотво-
ран рад Инспектората рада
РС, те видљивију борбу
против криминала и коруп-
ције Републици Српској.

За повећање
најниже

плате

Протести радника буџетских корисника у новембру 2012. године
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Савез синдиката РС је по-
водом овогодишњег 1. маја-
Међународног празника
рада, својим социјалним
партнерима Влади и Унији
удружења послодаваца РС
упутио четири фундамен-
тална захтјева.

Од социјалних партнера
захтијевано је повећање на-
ниже плате са 370 на бар
400 КМ, усвајање  Закона о
спречавању злостављања
на раду, ефикасан и дјело-
творан рад Инспектората
рада РС, те видљивију борбу
против криминала и коруп-
ције Републици Српској.

Што се тиче Инспектората
рада РС, Савез синдиката
РС не одустаје од квалифи-
кације да је ова институ-
ција постала сам себи
сврха, јер како сада ради,
није од неке користи ни
радницима ни послодав-
цима. Чињеница  од више
хиљада радника у РС који
раде на црно, довољна је
сама по себи и сувишан би
био било какав коментар.

Борба против криминала
и корупције треба да буде
сталан процес. Зато Савез
синдиката  РС очекује и
захтјева да  Антикоруп-

цијски тим Владе РС, по-
крене активности на реали-
зацији Стратегије за борбу
против криминала и коруп-
ције, те донесених акцио-
них планова, посебно у
области приватизације
државног капитала, запош-
љавања и јавних набавки.

Прошла 2013. година
остаће упамћена по бри-
љантној акцији Савеза син-
диката РС, која је потпуно
елиминисала сваку поми-
сао да се у  години избора
распакује и води било какав
дијалог на тему новог За-
кона о раду РС. 

На мети предлагача су била
сва права из рада и по основу
рада која су данас у Српској
гарантована законима и ко-
лективним уговорима, од
плате до дисциплинског по-
ступка.

Овим законом жели се
стимулисати сива еконо-
мија, рад на црно, умјесто
тржишта рада, стимулисати
стварање тржишта робова,
до изнемоглости прековре-
меног рада, да нам свака
субота буде радни дан,
плате договорене у четири
ока, без цијене рада и кое-
фицијената итд.

То  су били  разлози ово-
ликог   незадовољства, које
је код радника Српске иза-
звало упорно  инсистирање
прије свих Уније удружења
послодаваца РС да се по
сваку цијену „ломљењем
преко кољена“,  до 31.де-
цембра 2013.  године донесе
нови Закон о раду РС, што
свакако спадало у сферу по-
литичке утопије са јасним и
за раднике РС катастрофал-
ним посљедицама.

У складу са закључцима
Генералног вијећа Савеза
синдиката  РС,  одржани су
регионални састанци у
свих девет регионалних
синдикалних центара, са
предсједницима синди-
калних организација, чла-
новима органа гранских
синдиката, члановима Ге-
нералног вијећа и пред-

ставника Савеза синдиката
Републике Српске.

Састанци су одржани
током октобра 2013. године
у Добоју, Бијељини, Звор-
нику,Бањалуци, Источном
Сарајеву, Фочи-Вишеграду,
Требињу и Приједору, на
којима је преко хиљаду син-
дикалки и синдикалаца из
предузећа и установа из
цијеле Републике Српске,
аргументовано, одлучно,
храбро и достојанствено
рекло одлучно ,,Не“ новом
закону о раду РС.

То су потврдили потпи-
сујући петицију у којој је
преко 100. хиљада радника,
својим потписом, именом и
презименом и ЈМБ, одба-
цило доношење новог За-
кона о раду РС

И на тај начин,  предла-
гачима је јасно стављено
до знања да нема ниједног
суштинског разлога за до-
ношење новог Закона о
раду РС, јер је постојећи у
цјелости усклађен са Кон-
венцијама Међународне
организације рада и европ-
ским стандардима.

Постојећи Закон о раду РС
није препрека реформама
и бржем запошљавању, јер
да је то тако све државе у
условима рецесије и велике
стопе незапослености би
донијеле нови закон о раду
и ријешиле проблем. 

Оцијењено је да нигје у
свијету није забиљежен слу-
чај да се у години пред
опште изборе неко упустио
у толику политичку аван-
туру да доноси овако важан
закон без консензуса свих
социјалних партнера.

Такође,  упозорено је да
неби било добро да било ис-
кушава односно тестира
расположање и спремност
радника, чланова синди-
ката РС да брани она права
за која се уз помоћ Савеза
синдиката РС и гранских
синдиката, тешком муком
изборио.

Секул  М. Поповић

Првомајске захтјеве из прве руке чула је премијерка Жељка Цвијановић и министри у Влади РС

Борећи се за своја
права радници су 

водили све законом
предвиђене оБлике

синдикалне БорБе, од
истицања захтјева,

преговора и разговора,
до јавних протеста

Протести четири гранска синдиката у Бањој Луци



Разговор са предсједницом
Савеза синдиката РС, Ранком
Мишић, вођен је у данима
послије Првог маја, Међу-
народног празника рада. У
осврту на актуелни тре-нутак,
госпођа Мишић истиче чи-
њеницу да се у Републици
Српској и у БиХ тежина еко-
номске кризе најдиректније
манифестовала на позицију
радника. То је, по њеном ми-
шљењу, проузроковало пого-
ршање стања економске и
социјалне позиције радника, а
прије свега радника који раде
у реалном сектору. 

Предсједница ССРС оцјењује
да је рачун економске кризе
испоставњен на начин да се
плате нередовно исплаћују, да
се не уплаћују доприноси,
што потпуно отежава живот
радника и њихових породица. 

У каквој атмосфери су
радници у РС ове године
дочекали Први мај?

У Републици Српској има
неколико категорија радника.
Можемо да говоримо о ра-
дницима који  раде у јавним
институцијама и јавним пре-
дузећима, чија позиција није
сјајна, али су плате редовне,
као и доприноси. 

Затим, имамо категорију
радника која ради у реалном

сектору,  а у тој категорији још
двије врсте радника. Први су
они који раде код добрих
послодаваца који имају здрав
бизнис и добре пословне идеје.
Такви послодавци поштују
Закон о раду и колективне
уговоре, преговарају са
синидикатом и у добити коју
остварују препо-знају и удио
радника. У тим предузећима
из године у годину се повећава
најнижа цијена рада која често
пре-стиже гранску цијену. У
реалном сектору, имамо и ону
категорију радника гдје је
похлепа за капиталом и
личним богаћењем преко леђа
радника изражена, а гдје
истовремено не видимо
довољно јаку улогу Инспе-
ктората Републике Српске. Не
чујемо ни јаку осуду, са циљем
искорјењивања таквих појава,
од стране оних који су дужни
да брину о свим грађанима, па
и радницима, а то је власт на
свим нивоима. 

Када говоримо о положају
радника, морамо рећи и да је
много теже оним радницима
гдје немамо организован
синдикат. Наша истраживања
која радимо сваке године на
репрезентативном узорку по-
казују да тамо гдје имамо
синдикат пада број оних по-
слодаваца која крше радничка
права, док у оним преду-
зећима код којих немамо
формиране синдикалне орга-
низације тај број расте.
Подаци говоре да је проценат
послодаваца који крше
радничка права тамо гдје
имамо формирану синди-
калну организацију претходне

године износио 30 одсто, а ове
године 29 одсто. Тамо, гдје
немамо синдикат, неко од
права, а најчешће уплата
плата и доприноса, се крши у
проценту од 68 одсто. Овакви
подаци указују и да у на-
редном периоду требамо
радити на томе да радницима
разбијамо страх и отварамо
могућности да се синдикално
организују. 

Имајући у виду позицију
радника у Српској, какви су
били овогодишњи првомајски
захтјеви Савеза синдиката РС
према послодавцима и Влади
РС? 

Предсједништво ССРС је поста-
вило врло тежак и одговоран
задатак пред Савез синдиката РС.
То су управо захтјеви које смо 30.
априла у предвечерје Првог маја
представили нашим социјалним
партнерима, Влади РС и Унији
удружења послодаваца. 

Подсјетићу да смо на
Конгресу Савеза синдиката
одржаном прошле године по-
ставили три крупна програмска
циља за ову годину, а то је
заустављање доношења новог
закона о раду – и то смо успјели
јер доношења закона о раду ове

године дефинитивно нема, а
што смо успјели захваљујући
подршци нашег чланства и
интереса који су за ту тему
исказали. Затим, имали смо као
циљ брисање лоше одлуке
претходне Владе и враћање
плата корисницима буџета,
што смо успјели остварити
захваљујући огромном труду
гранских синдиката. Сада смо
ево на сто ставили и трећи циљ
– повећање најниже плате у
Републици Српској. Мислим, да
ће снага синдиката, нашег
чланства, бити довољно велика
да до краја маја остваримо и
овај циљ. Дакле, први прво-
мајски захтјев, је повећање
најниже плате у Републици
Српској са 370 на половину
просјечне плате у Српској за
прошлу годину што номинално
износи 405-410 КМ. Осим
најниже плате, која јесте врло
видљив циљ, и који ће радници
најдиректније осјетити кроз
износ новца који ће бити већи
на плати, тражимо и доношење
закона о спречавању злоста-
вљања на раду. Трећи и четврти
циљ јесу ефикаснији рад
инспекцијских органа и ефика-
снија борба против криминала
и корупције. Рачунајући на то
да је Влада Српске донијела
стратегију борбе против кри-
минала и корупције и донијела
акциони план, сада очекујемо
видљиве резултате. У овом
сегменту нашег захтјева, јако
нам је важно да власт препозна
корупцију и криминал у сфери
економије, дакле у сфери
лоповске приватизације које
трпе радници, као и да пре-
позна и репресивно дјелује

ИзбОРНа ГОдИНа ЈЕ шаНса
да ОсТВаРИМО бЕНЕФИТЕ

У интервјуу за први 
број новог синдикалног 
гласила предсједница 
говори о положају 
радника у Републици
Српској, синдикалним
захтјевима упућеним
социјалним партне-
рима, друштвеним 
бенефитима који би се
постигли повећањем
најниже плате, али и
ономе што слиједи 
уколико се то не догоди 

влада српске донИјела
је стратегИју борбе 
протИв крИмИнала 

И корупцИје И акцИонИ
план, сада очекујемо

вИдљИве резултате

ИнсИстИрамо да за 
добИјање радног мјеста

једИно пресудно буде
квалИфИкацИја И 

одговорност онога ко
тражИ посао, нИкако

партИјска књИжИца ИлИ
плава коверта

ИИНТЕРВЈУ: РаНка МИшИћ, пРЕдсЈЕдНИцa саВЕза сИНдИкаТа РЕпУблИкЕ сРпскЕ

РИЈЕЧ СИНДИКАТА 5



РИЈЕЧ СИНДИКАТА6
против корупције у запошља-
вању. Инсистирамо и тражимо,
и то је сасвим нормално, да за
добијање радног мјеста једино
пресудно буде квалификација и
одговорност онога ко тражи по-
сао, никако партијска књижица
или плава коверта. 

У оквиру документа Еко-
номске политике за 2014.
годину предвиђен је сет
мјера подстицаја развоја
привреде чији ефекти иду на
руку послодавцима. Колики
су финансијски бенефити на
страни послодаваца и
колики би дио новца требао
да буде враћен радницима
кроз повећање најниже
плате и испуњавање осталих
захтјева синдиката? 

Сигурно је да ће се ова
економска политика памтити
као економска политика која је
снажно подржала привреду
Републике Српске и то
максимално колико је то било
могуће рачунајући приходовну
и расходовну страну буџета и
рачунајући на законску
регулативу. 

Оно што је чињеница јесте
да су Унија удружења посло-
даваца и Привредна комора
имале сет законских рјешења
и захтјева за добијање чистог
кеша или као подстицај
запошљавању или подстицај
извозу или кредита који су
под повољнијим условима...
Ми, као синдикат, смо знали
да то подржимо јер смо знали
да је то капитал који стварамо
како бисмо из њега извукли и
неки бенефит за раднике.
Иако кажем бенефит, то не би
требало тако рећи јер ћемо
ипак ми имати значајно мању
добит, у односу на оно што су
послодавци добили од Владе
Републике Српске. Не осуђу-
јем то, него хоћу да кажем да
је то добро и да Влада Српске
мора снажно радити стварању
привредног амбијента и
подршке реалном сектору, али
да исто тако, једнако мора
радити на томе да се ста-
ндрард радника побољша кроз
повећање плата. 

Ми смо, дакле, раме уз раме
били са Унијом удружења
послодаваца да они

добију неопорезиви дио плата
јер смо знали да ће они извући
рачуницу која ће нам дати
право да тражимо повећање
најниже плате. 

Када то претворимо у
математику, а најлакше је то
тако разумјети, Влада Репу-

блике Српске је увођењем
неопорезивог дијела плате
послодавцима на распола-
гању мјесечно оставила нешто
мање од осам милиона КМ. Ми
смо оцијенили да је ово прави
тренутак и да снажно треба да
идемо према нашим
партнерима и да тражимо
повећање најниже плате.
Остварење тог циља за који
више нема погодбе и до којег
сам потпуно увјерена да ћемо
стићи би значило да би око 500
до 600 хиљада КМ од осам
милиона послодавци требали
да оставе радницима
Републике Српске и то оним
радницима који имају најни-
жу плату. Номинални изноз
такве плате био би 405 КМ, а
рачунајући да радник има
топли оброк, да има регрес – то
би био један  добар корак, не
довољан, али корак ка бољем. 

Повећање плата и у том
износу не само да би имао
ефекте за најугроженије

категорије радника који
раде за најнижу плату, него
би се створио низ других
позитивних ефеката на
цјелокупно друштво? 

Повећање најниже плате
значило би више пара у Фонду
ПИО, а то подразу-мијева и
подршку пензионе-рима
Републике Српске. Повећање
најниже плате значило би и
више пара у Фонд здра-
вственог осигурања и
подршку онима који имају
здравствене проблеме, подр-
шку бољој листи љекова који
се не плаћају, подршку
цјелокупном здравству. Тако-
ђе, већа најнижа плата значи
и подршку буџету Републике
Српске, али и подршку бу-
џетима локалних заједни-ца,
а ти буџети у својој ра-
сходовној страни имају ставке
које се односе на социјално
угрожене катего-рије стано-
вништа  чији је живот изу-
зетно тежак. 

Захтјев за повећање на-
јниже плате, није себичан

захтјев. Њега ће, када га

реализујемо, иако не довољно,
ипак осјетити и видјети у
цјелокупном друштву. Он ће
исто тако дати могућност да
грански синдикати и синди-
калне организације разго-
варају и о већој цијени рада у
свом предузећу или у грани,
што је неки сљедећи корак у
времену које долази. 

Шта ће се десити уколико
социјални партнери не одго-
воре позитивно на захтјеве
Савеза синдиката? 

Сигурна сам да су амбијент
и вријеме у којем смо изни-
јели наше захтјеве дефини-
тивно на страни радника и
синдиката зато што је ово
изборна година коју сви
синдикати у свијету користе
да би остварили бенефите за
своје чланове. Уколико би се
десило да наши социјални
партнери не испуне захтјев
синдиката ми ћемо користити
оно што нам је на распо-
лагању. 

То су протести, штрајкови,
упозорења, па и генерални
штрајк. Оно, што наше чла-
нство одлучи то ћемо и ура-
дити. Ми смо оргнизација у
чијем статуту пише да смо
интересна организација, тамо
гдје тај интерес постоји, ми
ћемо тражити савезнике да би
остварили циљеве за наше
чланове, за раднике. 

Важно је знати и да се не
мјери оно што се дешавало на
путу до циља, него се мјери
резултат. Потписати повећање
најниже плате је наш циљ, а
пут и оно што ће се дешавати
на путу до тог циља је нешто
што је политика синдиката.       

Првомајска традиција
славити први мај је нешто што је дио традиције на овим просторима.
треба знати да је старосна структура радника изузетно висока односно
да најчешће емоцију за први мај у смислу обиљежавања уз славље имају управо они
радници који су живјели у систему који је остао иза нас и то вријеме памте као добро
вријеме. традиционално доживљавање првог маја код таквих радника је изражено.
имамо и младе нараштаје којима је важно да се иде на излетишта, а да често и не знају
шта значи први мај. они напросто постају дио тадиције прославе. осим тих традицио-
налних препрека, наравно и да је страх доминантан код радника који имају посао да ће
га изгубити и да то страховање кочи видљиву реакцију на први мај. међутим, видљиву
реакцију, зато, имамо током цијеле године и имали смо је и прошле и ове године кроз
протесте корисника буџета и свакодневне штрајкове у синдикалним организацијама.

Захтјев За повећање
најниже плате, није 
себичан Захтјев. 
њега ће, када га 
реалиЗујемо, 
иако не довољно, 
сигурно осјетити 
и видјети у 
цјелокупном
друштву



АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА шуМАРСТВА, ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РС 

ОДБРАЊЕНА РАДНИЧКА ПРАВА
И ОМАСОВЉЕН СИНДИКАТ

Грански синдикат је успио да одбрани Појединачни колективни уговор
за шумарство и договори исплату неисплаћених плата у шумским 
газдинствима. Формиране су и нове синдикалне организације у које се
учлањује све више радника

Одбрана  Појединачног коле-
ктивног уговора за шумарство,
капитална је активност коју су
посљедњих мјесеци спровели
радници, чланови Синдиката
шумарства, прераде дрвета и
папира РС. Владо Павловић,
предсједник овог синдиката,
каже да је у том послу наишао
на свесрдну подршку синди-
калаца из цијеле Републике.

Разговори на терену са
предсједницима синдикалних
организација, организовани по
регијама, и те како су уродили
плодом.  Радници  су били једи-
нствени и одбили захтјев
управе ЈП „Шуме Српске“
везано за измјене и допуне
Појединачног колективног уго-
вора.

-Анализирали смо захтјеве
послодавца и установили да се
сви  они већ налазе у постојећем
колективном уговору. Схватили
смо  намјере тадашњег мена-
џмента, а оне су, обичним
ријечима речено, у суштини
„кидисање на права радника“.
Веома је важно да смо у овом
послу једноставно препознали
и чули глас радника, рекао је
предсједник Павловић.

Синдикалци су проблем у
овом великом предузећу
назвали правим именом и
успјели повратити до тада
значајно угрожена радничка
права.

-У  шумским газдинствима,
чланицама предузећа „Шуме
Српске“ у једном тренутку
према радницима нису биле
исплаћене збирно  чак 42 плате.
Преговорима и појачаним
синдикалним активностима,
наравно уз подршку  људи из
управе, ријешили смо овај

проблем и ситуацију са пла-
тама свели у редовне токове,
истиче Павловић.

Наравно, активности овог
привредног синдиката биле су
усмјерене и према чланству и
послодавцима у области пре-
раде дрвета и папира. И ту су
резултати очигледни и мје-
рљиви.

Управо је Синдикат шу-
марства, прераде дрвета и
папира РС био иницијатор и
организатор посјете  министра
индустрије и енергетике РС
Жељка Ковачевића, пре-
дсједнице ССРС Ранке Мишић и
челника општине Градишка
фабрици  намјештаја „Прима
ИСГ“ из Градишке.

У правом свјетлу Влади РС
представљене су могућности и
амбиције овог произвођача,
који се налазио на раскрсници.

-Постојале су двије могу-
ћности. Или смањење и
гашење производње, или
значајнији подстицаји и
проширење производње. Ова
фабрика у прва три мјесеца
текуће године је примила 120
нових радника, значајно
повећала производњу и постала
прави бренд на западно-
европском тржишту, ријечи су
предсједника Павловића.

Синдикат  се изборио за
радничка права и у бањалучком
„Целексу“, гдје су сачувана
радна мјеста радника и уговори
о раду на неодређено вријеме.
Захваљујући посредовању
синдиката и теслићка „Дести-
лација“ је нормализовала  сна-
бдијевање сировином.

-Нема проблема који се не
може ријешити квалитетним
преговорима. Примјери за то су
поменута предузећа. Поред тих
активности учлањујемо и нове
раднике у синдикат, формирамо
синдикалне организације. Си-
ндикално смо организовали
раднике  Фабрици  пелета  из
Зворника, србачком „Стирокарт –
Пак“, а нови чланови  синдиката
су и новопримљени радници
градишке „Прима ИСГ“.

Предсједник Павловић на-
глашава да има веома добру
сарадњу са ресорним мини-
стрима у Влади РС и са
директорима готово свих
предузећа. Ипак проблеми
постоје.

-Удружење послодаваца из
области шумарства изгубило је
свој кредибилитет и идентитет,
утопивши се у удружење заједно
са прерађивачима дрвета. То
значи да  о интересима држа-
вног капитала, у овом случају
шумарства, бригу воде при-
ватни послодавци, каже
Павловић.

Овај синдикат поставио је
нове циљеве и до наредног
Првог маја у плану је
синдикализација у више малих
и средњих дрвопрерађивача
широм Републике Српске. У
већини тих предузећа, у којима
не постоји синдикат радници су
преплашени, нису адекватно
плаћени, раде на црно и
остварују  недозвољени број
прековремених часова рада за
које нису плаћени. 

Синдикат шумарства, прераде
дрвета и папира РС  намјерава
управо  добрим примјерима да
отвори очи великом броју
радника, који живе и раде на
самом рубу егзистенције.    

Бошко Гргић

Павловић: Спријечили смо кидисање на права радника 

у плану је 
Синдикализација 

у више малих 
и Средњих 

дрвопрерађивача 
широм рС. 

у већини тих 
предузећа радници 

Су преплашени, ниСу
адекватно плаћени,

раде на црно 
и оСтварују  

недозвољени број 
прековремених чаСова 

Синдикално Смо 
организовали раднике

Фабрици  пелета  из
зворника, Србачком 

„Стирокарт – пак“, а нови
чланови  Синдиката Су и
новопримљени радници

градишке „прима иСг“
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АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА мЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС 

ДОБРИ ПРЕГОВОРИ УВИЈЕК
ДОНОСЕ ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ

Синдикат металске индустрије и рударства РС већ је у овој години
кроз преговоре са послодавцима потписао протокол за повећање 
цијене рада у девет предузећа

У  Синдикату металске индустрије
и рударства Републике Српске дубоко
вјерују да добро припремљени и
упорни преговори доносе добре
резултате. На тај начин повећава се
повјерење радника у овај синдикат,
утврђују се партнерски односи са
преговарачима, послодавцима и
ресорним министрима , а што је
најважније стварају се нова радна
мјеста.

Најсвјежији примјер забиљежен је у
зворничкој „Алумини“. Радници „Алу-
мине“ направили су мудар потез када
су из такозваног жутог прешли у
Синдикат металске индустрије и
рударства РС и на тај начин постали
репрезентативни синдикат у предузећу.
Повољан вјетар у  радничка једра
усмјерила је и Влада Републике Српске,
тако да и најокорјели песимисти у
случају „Бирача“ признају да су потези
у овом предузећу били сасвим логични,
одлучни и исправни. Избјегнуто је
најгоре, на задовољство свих.

-У априлу 2013. године у „Бирачу“ је
проглашен стечајни поступак. Међутим
напорима гранског синдиката, ресо-
рног министра и менаџмента „Алу-
мине“ исплаћене су све бруто  плате за
период април прошле године- март
2014. године. Исплаћен је и регрес за
2011. , 2012. и 2013. годину по цијени од
780 конвертибилних марака, а ускоро
ће  почети и исплата регреса за  ову
годину, наводи Пеулић.

Синдикат је заслужан и за одличне
резултате у бањалучком „Космосу“, гдје
је такође у свакодневним контактима
са ресорниом министарством и мена-
џментом предузећа обезбијеђен посао
за 268 радника. Предсједник Пеулић
истиче да су у „Космосу“ исплаћене
плате за  прошлу годину и прве мјесеце
ове године, те да ће се репрограмом
ријешити заостале плате из ранијих
година.

Да синдикална борба доноси
позитивне резултате доказано је и у
Техничком ремонту из Братунца.
Инострани послодавац који је преузео
управљање заводом већ је ангажовао
130 радника, а очекује се да ће ускоро
на посао бити враћени сви ранији
радници и да ће бити отворено још 100
нових радних мјеста.

-У Техничком ремонту смо потписали
протокол око измирења плата из
протеклог периода и то у 10 једнаких

рата са грејс периодом од  три мјесеца.
Важно је да се у овом веома значајном
предузећу за привреду Републике
Српске сада  плате исплаћују редовно,
те да послодавац у складу са
потписаним протоколом већ позива
неангажоване раднике на посао, каже
Пеулић.

Нова цијена рада заживјела у девет
преузећа

Синдикат металске индустрије и
рударства РС већ је у овој години  кроз
преговоре са послодавцима потписао
протокол за повећање цијене рада у
девет предузећа. Осим већ поменуте
зворничке „Алумине“ нова цијена рада
на снази је и у добојском „Кармеусу“,
„ЕФТ“ из Станара,  „Механизмина Б“ из
Градишке и другим предузећима.

У  неколико наврата са руководством
градишког „Метала“  вођени су прави
„ровоски“ преговори, а резултати су
видљиви. У овом предузећу плате више
не касне и не исплаћују се у два
наврата,  а ускоро треба да започну
нови преговори везано за регрес и
повећање цијене рада.

-С обзиром на чињеницу да у  смо
синдикално организовали раднике из
металопрераде, рудника, каменолома,
неметалске  и хемијске индустрије, те
прераде прластике и гуме и да су
фабрике разуђене од Приједора до

Требиња, принуђени смо на
свакодневни рад на терену. Најважније
је да смо изградили веома коректне
односе са послодавцима и стекли
неопходно повјерење наших радника,
рекао је Пеулић, осврћући се на
учињено у протеклих 12 мјесеци.

Ипак најтежа је ситуација у
предузећима у којима није формиран
синдикат. У њима су проблеми
нагомилани, радници су незаштићени
и немају могућност да преговарају,
нити да истичу своје захтјеве. Ни у
свим случајевима гдје је формиран
синдикат „не цвјетају руже“, попут
бијељинског „Панафлекса“,  гдје се и
поред даноноћног рада синдиката због
опструкције послодавца, предузеће
неће успјети опоравити.

За рјешавање проблема у пре-
дузећима гдје су радници синдикално
организовани , осим  радника, за-
служни су  и партнери - послодавци
који уважавају синдикат и Влада РС са
ресорним министарствима. Због тога из
Синдиката металске индустрије и
рударства РС и апелују на раднике из
ове бранше да се синдикално
организују и крену  у процес рјешавања
проблема, на исти начин као што је то
урађено у неколико већ поменутих
предузећа.

Б. Гргић

ПЕУЛИЋ: Најважније је да смо изградили веома коректне односе са
послодавцима и стекли неопходно повјерење наших радника

најтежа је ситуација 
у предузећима у којима није 

формиран синдикат. у њима су
проблеми нагомилани, радници

су незаштићени и немају 
могућност да преговарају



Слободно се може рећи да
је тренутно синдикат једина
институција која може да
помогне својим члановима,
радницима чија су права
угожена или умањена по
свим основима. У Републици
Српској тај зашитник рад-
ничких права је Савез син-
диката Републике Српске са
својих петнаест гранских
синдиката.

Радници се најчешће обра-
ћају синдикату за учлањење
кад су већ доведени пред
понор, кад немају плата, здрав-
ственог осигурања, уплата до-
приноса за ПИО, кад им је
фирма пред продајом другом
власнику, пред стечајем или
ликвидацијом. (Певец, Ослобо-
ђење, Централ)

Током прва четири мјесеца
2014. године на простору регио-
налног синдикалног центра
Бањалука организовано је не-
колико нових синдикалних ор-

ганизација из различитих гра-
нских синдиката и мјеста.

Први су то урадили радници
бањалучког „Аутопревоза“ на
челу са новоизабраним
предсједником синдикалне
организације Жарком Ђуки-
ћем и Слободаном Грујићем,
предсједником Надзорног од-
бора. 

Постојао је коректан однос
директора Дејана Мијића
према овим синдикалним ак-
тивностима. Иако постоји и
веза између „Аутопревоза“ и
„Необаса“ у овој другој фирми
још нема синдиката.

У Бањалучком „Централу“,
фирми која се бави превозом
путника у друмском саобра-
ћају, од око 60 запослених
преко 30 њих се учланило у
новоосновану синдикалну ор-
ганизацију на чијем челу су
Жељко Тривић и Дражен Сте-
вановић. Основни мотив за
учлањење у синдикат био им
је страх о продаје или гашења
фирме.

У области образовања, науке
и културе формиране су двије
синдикалне организације и то
у ЈУ Основна школа „Доситеј
Обрадовић“ у Разбоју и у ЈУ
Народна библиотека Србац. За

предсједнике синдиката иза-
бране су Далиборка Куваља и
Славица Репић.

Ипак највише труда у син-
дикализацију уложено је у
„Конзум“ у Републици
Српској. Морамо истаћи пози-
тивну сарадњу и састанке са
Матом Греганићем и Горданом
Одрљин, извршним директо-
рима у компанији „Агрокор“
чији је „Конзум“ члан , задуже-
ним искључиво за сарадњу са
синдикатима и са директором
„Конзума БЛ“ Мирославом Ко-
котом. Након добијеног „зеле-
ног свјетла“ за улазак у фирму
договорени су термин пла-
нови обиласка објеката и раз-
говора са запосленима. У
овом моменту „обрађено“ је
око 60% објеката. Резултат
ових активности је добар за
почетак и иде једном узлаз-
ном путањом. Предсједник

синдикалне организације
Зоран Вукосав из Градишке у
редове синдикалне организа-
ције уписао је и нове синди-
калце „Конзума“ из Бањалуке,
Добоја, Зворника, Нове То-
поле.

У току сљедећих мјесец или
два дана овдје ће се наћи и
људи из других градова Репуб-
лике Српске, гдје се налазе
Конзумове продавнице. Све ће
их обићи Горан Савановић,
предсједник Гранског синди-
ката трговине, угоститељства,
туризма и услужних дјелатно-
сти Републике Српске, заједно
са извршним секретарима и
повјереницима у синдикал-
ним центрима.

Овдје је врло битно истаћи
да постоји пуно опструкција и
„подметања ђонова“ од стране
синдиката трговине Федера-
ције БиХ, који једини нестату-
тарно и неуставно желе да
синдикално дјелују у Репуб-
лици Српској.

Све ове и друге активности
које нису овдје поменуте
координирано проводе гран-
ски синдикати и синдикални
центри .

Наша врата су широм отво-
рена за све нове чланове.

Горан Савановић

-Ако се учланим у синдикат, шта ће ми рећи директор, бојим се да ће
ми газда дати отказ, каже Н.Н. радник у Републици Српској, као и у
свим другим земљама у окружењу 

НАшА ВРАТА Су ОТВОРеНА
ЗА СВе НОВе чЛАНОВе

Предсједник Гранског синдиката Горан Савановић са руководством Агрокора 

АКТИВНОСТИ ИЗ СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА

радници се најчешће оБра-
ћају синдикату за учла-

њење кад су већ доведени
Пред Понор, кад немају

Плата, здравственог оси-
гурања, уПлата доПриноса

Постоји Пуно оПструкција
и „Подметања ђонова“ од

стране синдиката трго-
вине Федерације БиХ, који

једини нестатутарно 
и неуставно желе да 
синдикално дјелују 
у реПуБлици срПској
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Од 1. јануара 2009. године
синдикално организовање
и дјеловање Савеза синди-
ката РС на територијалном
принципу у Источној Хер-
цеговини одвија се кроз
успостављање и рад Регио-
налног синдикалног центра
Требиње који је објединио
синдикалне дјелатности, са-
да већ бивших синдиката
општина Источне Херцего-
вине. Регионални синди-
кални центар Требиње,
осим Града Требиња, обу-
хвата и  остале општине Ис-
точне Херцеговине: Билећу,
Гацко, Невесиње, Љубиње и
Берковиће, односно заступа
интересе и бори се за што
већи степен остваривања
права радника – чланова
ССРС, а који су организо-
вани у синдикалне организа-
ције по гранском принципу
синдикално – радничког
организовања.

Тако је путем гранског
принципа организовања и
дјеловања синдиката, који се
успут речено, показао као
најдјелотворнији начин бо-
рбе за радничка права и раз-
вијање солидарности међу
радништвом, у Источној
Херцеговини организовано
и регистровано више од   100
синдикалних организација
са преко 8000 чланова.

Регионални синдикални
центар Требиње располаже
са комплетном логистиком и
техничком опремљеношћу за
свакодневну комуникацију

са чланством, као и добром
вољом и стручношћу запос-
лених за унапређење рад-
ничких права на простору
Источне Херцеговине, а све
на основу позитивних про-
писа из радно – правне обла-
сти, како Републике Српске
тако и важећих међународ-
них конвенција које норма-
тивно регулишу права
радника по основу рада.

Није на одмет рећи да у
склопу центра постоји Слу-
жба за бесплатну правну
помоћ која се на одговоран и
стручан начин бори за
остваривање права радника
– чланова синдиката, које
послодавци из разних раз-
лога прекрше или угрозе.
Служба за бесплатну правну
помоћ која је у саставу Савеза
синдиката РС, а како јој и
само име каже, бесплатно за-
ступа раднике пред судовима
и на тај начин даје допринос
институционалној заштити
права радника.

У свакодневном раду и ко-
муникацији са радницима –
члановима синдиката, као и
са радницима  потенцијал-
ним члановима ССРС ис-
тичемо синтагму да  „ако се
бориш можда нешто и до-
бијеш, а ако се не бориш већ
си у старту изгубио“, као и по-
требу за синдикалним орга-
низовањем ради борбе за
остваривање људских и рад-
ничких права као што је
право на достојанствен  рад
(живот); право на плату за до-

стојанствен рад; право на за-
штиту на раду; право на
здравствену заштиту; право
на пензионо – социјално оси-
гурање; право на организа-
цију живота по принципу  8 +
8 + 8 ( по осам сати рада, од-
мора и спавања).

Регионални синдикални
центар Требиње настоји и да
укаже радницима да је да-
лека прошлост Синдикат
чија се дјелатност углавном
сводила на обезбјеђивање
„зимнице“ радницима, а да
је улога и значај ове једине
радничке организације у
овом новом времену много
комлекснија и која захтијева
и компромисну и безком-
промисну борбу јер су инте-
реси капитала (профита) и
оног који  има највише за-
слуга за његово  стварење и
увећање (а то је радна снага
– радник) у историјском су-
кобу са већим (дужим) или
мањим (краћим) при-
мирјима.

Такође, у процесу колектив-
ног преговарања са посло-
давцима често истичемо и
разлоге због којих је и  посло-
давцима потребан организо-
ван Синдикат у предузећу

(установи). Послодавац који
има организован синдикат у
односима са пословним
партнерима показује стабил-
ност и озбиљност, ствара
добре услове за здраву радну
атмосферу (окружење), има
могућност преговарања са
едукованим, компетентним
и легитимним представни-
цима запослених о свим реле-
вантним питањима везаних
за права и обавезе истих,
увећава свој углед у очима
јавности и стиче позитивно
јавно мишљење о свом раду у
предузећу (установи) уопште,
показује транспарентност и
отвореност у свом раду и
тиме елиминише теорије
страха, неизвјесности у пред-
узећу (установи) и самим тим
ствара предуслове за продук-
тивнији и квалитетнији рад.

Али, нажалост, не мали
број послодаваца не жели
синдикат у свом предузећу
(установи) а ми знамо да је то
углавном, због радњи које су
нажалост с ону страну за-
кона.

Но далеко је  више пред-
узећа и установа гдје постоји
и дјелује синдикат и гдје је
степен кршења радничких
права далеко мањи него тамо
гдје нема синдиката, а што су
потврдила и недавна се-
риозна истраживања које смо
провели у предузећима и
установама на подручју Ис-
точне Херцеговине.

Драган Симовић 

Радницима објашњавамо да је Синдикат чија се дјелатност своди на
обезбјеђивање зимнице - далека прошлост

СИНДИКАТ у ХЕРЦЕГОВИНИ
ИСпуНИО ОЧЕКИВАњА

Требиње: НЕ новом закону о раду
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ИЗ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА: ИСТОЧНА ХЕРЦЕГОВИНА

У Источној ХерцеговИнИ
органИзовано 

И регИстровано вИше
од 100 сИндИкалнИХ 

органИзацИја са преко
8000 чланова



ПоКРЕНУТИ ПРИВРЕДУ 
И ЗАПоЧЕТИ обНоВУ
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СИНДИКАТ У обИлАСКУ ПоПлАВЉЕНИх ПоДРУЧЈА

Делегације Савеза синдиката РС  разговарале су са предсједницима 
синдикалних организација предузећа и установа и начелницима општина 
и градова. Наглашено је да је приоритет сачувати људске животе и радна
мјеста, покренути привредне капацитете и кренути у обнову. Радницима
чија је имовина претрпјела штету, уручена је симболична хуманитарна
помоћ у храни, одјећи, обући и хигијенским средствима

У складу са Одлуком Предсјед-
ништва Савеза синдиката Републике
Српске од 21. маја, делегације Савеза
синдиката РС,  у периоду од 24. маја
до 3. јуна ове године посјетиле су оп-
штине и градове на поплавама за-
хваћеним подручјима РС.

Д О Б О Ј

Први је у обилазак поплављених под-
ручја кренуо предсједник Синдиката
образовања, науке и културе РС Драган
Гњатић, који 23. маја обишао поплав-
љене основне школе у Добоју. Предсјед-
ник Гњатић је том приликом посјетио
основне школе „Свети Сава“, „Вук Сте-
фановић Караџић“ и ОШ „Доситеј Об-
радовић“, гдје је разговарао са
предсједницима синдикалних органи-
зација ових школа.

Делегација Савеза синдиката РС коју
је предводила предсједница Ранка

Мишић, 24. маја,  посјетила је Град
Добој, гдје је разговарала са Кризним
штабом и градоначелником Обреном
Петровићем.

Разговарано је о размјерама ове при-
родне катастрофе, приоритетима за са-
нирање насталих штета, те закључено
да је потребно што прије покренути
привредне капацитете и обезбиједити
услове за живот људи у Добоју.

Делегација Савезе синдиката РС
истог дана посјетила је синдикалне ор-
ганизације ,,Конзум“, затим ,,Народну
библиотеку“ ,  „Трудбеник“ , ,,Кошуту“
ОШ „Свети Сава“, те синдикалне орга-
низације ,,Окружни затвор“ и Болницу
„Свети апостол Лука“.

Приликом посјете Добоју у делега-
цији су поред предсједнице Мишић,
били су предсједници Синдиката
управе и металске индустрије и ру-
дарства  РС Томислав Врховац и Тане
Пеулић, те извршни секретар Регио-

налног синдикалног центра Добој Ми-
ленко Станојевић.

Радницима чија је имовина
претрпjeла штету, уручена је помоћ у
храни, одјећи, обући и средствима за
хигијену. Приликом посјете Добоју 27.
маја, предсједница Синдиката радника
унутрашњих послова РС Аница Јондић,
на  састанцима са повјереницима
синдикалних подружница Центра
јавне безбједности Добој и руко-
водством Центра, информисана је о
броју радника и обиму штете коју су
претрпјели припадници ЦЈБ Добој, као
и о обиму штете која је настала на
објектима и опреми Центра приликом
поплава.

Предсједница Синдиката грађеви-
нарства и стамбено-комуналне дјелатно-
сти РС Драгана Врабичић, 30. маја
обишла је Добој, те посјетила синдикалне
организације АД ,,Прогрес“ , „Добојин-
вест“ , „Водовод“ и „Градска топлана“.
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Генерални секретар Савеза синди-
ката РС Велка Оџаковић, предводила
је делегацију која је 27. маја по-
сјетила Регионални синдикални цен-
тар Приједор, гдје се на састанку са
предсједницима синдикалних орга-
низација предузећа и установа упо-
знала са посљедицама поплава у РС

Закључено је да је одзив радника,
чланова синдиката на инцијативу
Предсједништва за издвајање једно-
дневне зараде пострадалом станов-
ништву у приједорској регији
изузетно велики.

На сву срећу на овом подручју по-
плавама нису угрожена привредна
предузећа и установе, осим двије
школе и једно мање предузеће које је
брзо санирало штете и почело да ради.

Делегације је обишла школу у на-
сељу Тукови, која је нажалост потпуно
уништена и није могућа никаква са-
нација, него изградња потпуно нове
школске зграде.

Треба рећи да је ситуација, поред Града
Приједора, веома повољно ријешена  и у
Козарској Дубици, Костајници и Новом
Граду, захваљујући радницима и станов-
ништву које је својим добровољним
радом спријечило да не дође до поплава
и штете већих размјера.

У делегацији Савеза синдиката РС су били
и предсједници Синдиката образовања,

науке и културе, грађевинартсва и стамбено
комуналне дјелатности, текстила, коже и
обуће, пољопривреде и прехрамбене
индустрије РС Драган Гњатић, Драгана
Врабичић, Данко Ружичић, Александар
Томић, секретар Синдиката радника
унутрашњих послова РС Мирослав
Ћетојевић и извршни секретар Регионалног
синдикалног центра Приједор Драгољуб
Китоњић.

ДЕРВЕНТА  И  МОДРИЧА

Делегација Савезе синдиката Репуб-
лике Српске, коју је предводила
предсједница Ранка Мишић,
посјетила је 29. маја општине Де-
ревнту и Модричу.

У разговору са нечелником оп-
штине Дервета Милорадом Симићем,
предсједницу Мишић и  сараднике
највише је интересовало како помоћи
становништву погођеном поплавама.

Делегација Савеза синдиката РС,
потом је разговарала са предсједни-
цима синдикалних организација
предузећа и установа општине Дер-
вента, о томе како помоћи радни-
цима и становништву, угроженом
овом природном непогодом.

Истог дана делегација Савеза син-
диката РС, посјетила је Модричу, у
којој се са начелником општине Мла-
деном Крекићем, упознала са
размјерама штете узроковане недав-
ном поплавама у РС. Било је ријечи о
томе колико су поплаве угрозиле
привредних субјеката и радних
мјеста, броју радника чије су куће и
станови претрпили штету, те о томе
како помоћи радницима и станов-
ништву да санира посљедице ове
природне непогоде.

Затим се делегација Савеза синди-
ката РС, састала са предсједницима
синдикалних организација пред-
узећа и установа Модриче, гдје је са
представницима радника разгова-
рала о штетама које им је донијела
ова природна катастрофа.

У делегацији Савеза синдиката РС,
су поред предсједнице Мишић били
предсједници гранских Синдиката
образовања, науке и културе, управе,
здравства и социјалне заштите, рад-
ника унутрашњих послова, трговине,
туризма, угоститељства и услужних
дјелатности, те текстила, коже и обуће
РС, Драган Гњатић, Томислав Врхо-
вац, Миленко Гранулић, Аница Јон-
дић, Горан Савановић и Данко
Ружичић. 

ШАМАЦ  И  БИЈЕЉИНА

Предсједница Савеза синдиката РС
Ранка Мишић, предводила је делега-
цију која је 2. јуна посјетила општину
Шамац и Град Бијељину, гдје су разго-

Делегација СС РС у разговору са градоначелником Добоја Обреном Петровићем

Представници Савеза синдиката РС подијелили су хуманитарну помоћ 
у Шамцу и Добоју коју је донирало италијанско удружење "Лучијано Лама".
Ријеч је о 500 пакета хуманитарне помоћи која садржи двије тоне хране 
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варали са градоначелником Мићом
Мићићем. – У Бијељини радна мјеста
нису значајно угрожена катастрофал-
ним поплавама, али је угрожена по-
љопривреда и приоритет ове локалне
заједнице је помоћ која ће омогућити
другу сјетву, изјавила је предсједница
Мишић.

Предсједница је нагласила да новац
из међународних кредита треба бити
усмјерен као помоћ пољопривреди
Семберије гдје слиједи нова сјетва на
30 хиљада хектара ораница, као и ре-
алном сектору, те за очување радних
мјеста.

Приликом посјете Шамцу и
Бијељини у делегацију су чинили
предсједници гранских синдиката об-
разовања, науке и културе, управе,
радника унутрашњих послова, здрав-
ства и социјалне заштите, металске
индустрије и рударства, саобраћаја и
веза, трговине, туризма и услужних
дјелатности РС, Драган Гњатић, Томи-
слав Врховац, Аница Јондић, Ми-
ленко Гранулић, Тане Пеулић,
Небојша Ђокић и Горан Савановић.

ЗВОРНИК И ШЕКОВИЋИ

Шесточлана делегација Савеза син-
диката РС, коју је предводио предсјед-
ник Синдиката управе РС Томислав
Врховац, 3. јуна, боравила је радној
посјети општини Зворник, гдје их је
замјеник начелника Данијел Дра-
гичевић упознао са посљедицама по-
плава. Посебно је наглашена
чињеница,  да и поред насталих
штета на појединим привредним
субјектима,  у овој општини  су сачу-
вана сва радна мјеста и  сви радници
раде.

Делегација Савеза синдиката РС са-
стала се са предсједницима синди-
калних организација предузећа и
установа, који су подржали ини-
цијативу Предсједништва о из-
двајању једнодневне зараде за

санацију штета на поплављеним под-
ручјима РС.

Поред једнодневне зараде, синди-
калци Зворника су спремни новча-
ним средствима и кроз добровољни
рад, помоћи својим радним колегама
чија је имовина усљед ове природне
катастрофе претрпила штету.

На састанку на начелником оп-
штине Шековићи Будимором Нини-
ћем, делагација Савеза синдиката РС
је информисана о штетама које су по-
плаве нанијеле овом неразвијеном
подручју.У Шековићима је водена
бујица оштетила  20 привредних
субјеката, школе, зграду полииције,
електропривреде, путну инфраструк-
туру, осам мостова и 304 стамбена
објекта.Сви запослени у овој општини
су се укључили у чишћење објаката и
јавних површина, како би се што
прије створили услови за нормалан
живот грађана. Сва радна мјеста у
Шековићима су сачувана. Очекују да
им се помогне.

Делагацију Савеза синдиката РС,
која је посјетила Зворник и Шеко-
виће, чинили су предсједници гран-
ских синдиката управе, образовања,
науке и културе, здравства и со-
цијалне заштите, радника унутраш-
њих послова, шумарства, прераде
дрвета и папира и саобраћаја и веза
РС Томислав Врховац, Драган Гњатић,
Миленко Гранулић, Аница Јондић,
Владо Павловић и Небојша Ђокић.

Делегације Савеза синдиката РС,
обишле су и поплављена подручја на
подручју општина Челинац, Котор
Варош, Лакташи и Србац, где су са руко-
водством ових општина и представни-
цима радника, разговарали о штетама
од поплава, те како сачувати сва радна
мјеста и помоћи угроженима.

Приликом посјета, радницима и
становништву поплављених под-
ручја, уручена је симболична помоћ
у храни и средствима за личну хи-
гијену.

С. М. Поповић 

Делегација Савеза синдиката у обиласку производних погона “Трудбеника” у поплављеном Добоју

У фабрици за прераду воћа "Приједорчанка" из Приједора мајске 
поплаве причиниле су штету у износу 713.450 КМ



ПИШЕ: Божана Радошевић, 
стручни сарадник за економ-
ска питања

На основу претходног иску-
ства, истраживања, анкетирања
радничких породица на цијелом
подручју РС о њиховој стварној
потрошњи и потребама на
мјесечном нивоу, те прописаних
међународних и домаћих
стандарда, као и консултација и
препорука стручњака из поје-
диних области (доктори,

нутри-ционисти и сл. у подручју
прехране), установљена је
методологија за израчун синди-
калне потрошачке корпе, па тако
и одјељка који се односи на
прехрану. Он садржи оне
прехрамбене производе који по
количини и врсти осликавају
стварне потребе, навике и
потрошњу грађана, а да није
нарушена прописана калоријска
вриједност.

Синдикална потошачка корпа
се израчунава на мјесечном нивоу

и садржи производе и услуге
неопходне за обезбјеђивање
егзистенцијалног минимума је-
дне четворочлане породице, чији
су чланови два родитеља и двоје
дјеце школског узраста.

У синдикалној потрошачкој
корпи садржани су трошкови
прехрамбених производа, као и
трошкови производа и услуга
који се односе на: становање и
комуналне услуге, текуће
одржавање домаћинства, одјећу
и обућу, хигијену и његу здравља,
превоз, те образовање и културу.

У структури трошкова пре-
храмбених производа садржане су
сљедеће групе производа:

- производи од житарица,
- млијеко и млијечни производи,
- масноће,
- месо, риба, јаја и прерађевине

од меса,
- воће и поврће,
- остали прехрамбени про-

изводи и додаци јелима.
У структури становања и

комуналија садржани су:
- становање укључује просјечно

потребна средства за изна-
јмљивање стамбеног простора
или, уколико се ради о властитом
стамбеном простору, просјечно
потребна средства за кућанске
апарате и намјештај за једно
четворочлано домаћинство, било
да се купе нови или замијене
дотрајали у зависности од вијека
трајања.

- просјечни режијски трошкови и
комуналне услуге односе се на
трошкове: електричне енергије,
гријања, воде, канализације, одвоза
смећа, накнада за заједнички фонд
етажних власника,  претплата за ТВ
апарат, телефон итд. 

У структури текуће одржавање
домаћинства садржани су про-
изводи и услуге који се односе
на: производе неопходне за
свакодневно чишћење и
одржавање хигијене стамбеног
простора, ситне кварове и
поправке и друго свакодневно
одржавање домаћинства.

У структури одјећа и обућа
садржани су најнеопходнији
одјевни предмети за сва четири
члана у једној сезони.

У структури превоза изражен је
просјечан трошак (градских,
приградских и међуградских
карата) три мјесечне превозне
карте (једне радничке и двије
ђачке). 

У структури хигијена и њега
здравља су садржани производи
неопходни за свакодневно одржа-
вање личне хигијене чланова
домаћинства, те превентивна њега
здравља (неопходна „кућна
апотека“).

У структури образовање и
култура садржани су трошкови
куповине школских уџбеника без
школског прибора и опреме за
школу и исказани су у просјечним
мјесечним износима, дневна
информативна или едукативна
штампа, књига.

Савез синдиката РС од 2005. године израчунава синдикалну потрошачку
корпу на мјесечном нивоу. Чине је трошкови исхране, становања 
и комуналних услуга, текућег одржавања домаћинства, трошкови за
одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, те образовање и културу

НАјвИШе НОвцА ТРОШИмО
НА ИСхРАНу И СТАНОвАње

Плата не Покрива ни 
ПOловинУ Потрошачке корПе

Синдикална потрошачка корпа у Републици Српској у мају прошле године је износила
1.809 КМ, а просјечна мајска нето плата од 796 КМ покривала је са свега 44 одсто. За
куповину прехрамбених производа породице су морале да издвоје 705 КМ, за стано-
вање и комуналне услуге 510 КМ, за пријевоз 195 КМ, одијевање 138 КМ, текуће одр-
жавање домаћинства 104 КМ, образовање 80 КМ, те хигијену и здравстену његу 56
КМ, саопштено је из Савеза синдиката Републике Српске. Синдикална потрошачка
корпа у априлу ове године износила је 1804,27 КМ.  Просјечна нето плата у Републици
Српској исплаћена у априлу 2014. године износила је 821,00 КМ.
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да НаМ Је Бар десетиНа 
потроШаЧке корпе МЈесеЧНо
Неимаштина и тешка болест главе породице највећи су непријатељи
Иванковића који једва састављају крај с крајем. Супруга Зора, иако 
болесна, надничи, а кћерка Дајана је годинама незапослена

Трочлана породица Златка Ива-
нковића из Нове Тополе већ го-
динама живи без икаквих примања.
На питање како преживљавају - он,
супруга Зора и кћерка Дајана,
Златко, иначе инвалид рада коме се
болест рапидно погоршава, само
слијеже раменима. 

Иза њега је  28 година радног стажа
проведеног у бившем ПИК  „Младен
Стојановић“. Радио је у некадашњој
Говедарској фарми на пословима
складиштара, гдје је у сезони послова
остваривао готово дупло радно вријеме.
Трансформацијом предузећа добио је
радно мјесто у „Ратарству“, гдје је
сваштарио, радећи у портирници, скла-
дишту и на другим радним мјестима.

-Нисам имао среће баш у то вријеме
када се комбинат дијелио. Добио сам
радно мјесто у „Ратарству“, које је убрзо
отишло у стечај, а  Говедарска фарма је
успјешно приватизована и наставила
је са радом. Али, шта вриједи, прича
Златко.

Иза себе Златко Иванковић има
неколико операција кичме, због чега је
инвалид и практично не може радити
никакве послове. Прије неколико
година оболио је и од ТБЦ, болести која
захтјева константно лијечење, добру
исхрану и живот без стреса.

-Прехрањујемо се на нама само
познат начин. Срећни смо кад у кући
имамо довољно хљеба, мада су и то
ријетки случајеви. Супруга Зора, иако
болесна, приморана је да ради на
дневницу, да чисти куће, окопава
башту. Најчешће ради у Новој Тополи
код часних сестара и оне јој, знајући
нашу муку, заиста помогну. Хвала им,
каже тихим гласом Златко.

Његова ћерка Дајана ,  фризерка,
незапослена је и дијели судбину
родитеља. Обилазила је више
фризерских салона тражећи посао, али
до сада није имала среће у том
погледу. Каже да би вољела да је у
могућности да ради самостално, али то
је за сада само сан.

Недостижан сан за породицу
Иванковић је и потрошачка корпа.
Када су чули да је њена вриједност
премашила 1.800 конверибилних
марака, Златко је само одмахнуо
руком.

-Да  нам је барем десетина те
потрошачке корпе мјесечно. Ипак
најсрећнији бих био када би добио свој
новац кроз стечајни поступак

предузећа, али и то се одужило и траје
годинама. Ко зна да ли ћу то икад
дочекати, с обзиром на моје
здравствено стање. Али, тјеши ме
чињеница да нисам једини који чекам
тај новац.

Златко  прижељкује и пензионисање,
али  ни на том плану му не цвијетају
руже.

-Прије четири године сам  се надао
пензионисању, али нисам успио, јер
како су ми рекли у комисији код мене
упркос  обимној медицинској доку-
ментацији  нема инвалидности. 

А и лаик на први поглед види да сам
тежак болесник. Не предстоји ми
ништа друго него чекати старосну
пензију, али и то је с обзиром на
неимаштину у којој живимо ја и моја
породица на дугом штапу. Шта могу,
слијеже раменима Златко
Иванковић.

Осим што је био вриједан радник,
читав радни вијек био у синдикату,
а био је и предан спортски радник.
Данас је изгледа заборављен од
свих.

Бошко Гргић

Прехрањујемо се на нама само
Познат начин. срећни смо кад у

кући имамо довољно хљеба,
мада су и то ријетки случајеви
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Златко Иванковић имао је неколико операција кичме, због чега је 
инвалид и практично не може да ради никакве послове



Босна и Херцеговина је постала
чланицом МОР-а 1993. године. До сада је
БиХ ратификовала преко 70 конвенција од
чега свих осам тзв. темељних. Поред
конвенција и препорука, Међународна
организација рада на својим редовним
годишњим засједањима, на којима
учествују и социјални партнери из Босне и
Херцеговине, доноси резолуције и
декларације. 

На основу свих конвенција, МОР на
свјетском нивоу обиљежава дане тих
конвенција. Тако је 28. април Свјетски дан
заштите на раду и здравља. Међународна
организација рада (МОР) је једна од
најстаријих међународних организација.
Основана је далеке 1919. године на мировној
конференцији у Паризу. Званично је почела
са радом 11. марта 1919. године. Постала је
специјализованом институцијом Уједињених
нација и то на основу споразума Уједињених
нација и МОР-а који је заључен19.децембра
1946. године који јој даје посебан значај, а то
је да је постала посебним субјектом
међународног права. Основни разлог
оснивања МОР-а је осигуравање бољих
услова рада и положај радника у цијелом
свијету (путем

међународних споразума), затим осигурање
достојанственог рада за све. Као и код многих
других организација, било да су међународне,
владине, невладине и остале организације,
њени основни задаци утврђени су Статутом
(мада тај документ МОР назива Уставом).
Овај Статут је усвојен 1919. године. Сам тај
њен Устав претрпио је низ промјена и допуна
од чега се посебно издваја Филаделфијска
декларација. Тим саставним дијелом Устава,
МОР има задаћу да проучава проблеме из
области рада и социјалне политике у
међународним размјерама, односно задатак
јој је да ради на побољшању радних и
животних услова и осигурању социјалне
правде. Остваривање тих циљева је могуће
кроз прописивање броја радних сати,
одређивање максималног трајања дневног и
седмичног одмора, па и годишњег, затим,
кроз борбу против незапослености,
гарантовањем надница које осигуравају
основне услове егзистенције, заштиту против
општих или професионалних болести и
несрећа на радном мјесту, заштиту дјеце и
жена, те кроз давање старосних и
инвалидских пензија. Све оно што човјеку у
било којој земљи у свијету даје основу за

нормалним функционисањем у

друштву у цјелини, самим тим даје цијелом
свијету побољшану слику у којој влада
социјална правда. 

Задаци МОР-а су:
-помагање запошљавања радника на

пословима и занимањима гдје ће радник
моћи највише показати своје способности;

-осигурање нормалног радног времена и
других услова рада;

-осигуравање могућности оспособљавања
радника;

-осигуравање минималне цијене рада за
све оне који су запослени;

-осигурање сарадње послодавца и радника
ради сталног побољшања организације
производње;

-проширивање свих мјера социјалног
осигурања, те комплетна здравствена
заштита;

-осигурање заштите дјеце и материнства
итд.

Карактеристике по којима се МОР
разликује од других међународних
организација су:

-Сталност и непрекидност – организација је
основана ради континуираног проучавања
проблема из области рада и социјалне
политике и предузимања мјера код
рјешавања тих проблема, односно код
побољшања радних и животних услова.

-Универзалност – Није ограничена само на
неке земље, већ успоставља сарадњу између
свих регија и свих земаља ради формирања
свјетске политике рада и социјалног развоја.

-Трипартитност – То је једина орга-
низација у којој су уз представнике влада,

заступљени и представници радника и
послодаваца. 

Биљана Шкрбић 

Улога МОР-а је да путем међународних споразума обезбиједи боље услове
рада и положај радника у цијелом свијету. Задатак организације је да
проучава проблеме из области рада и социјалне политике, и да ради на
побољшању радних и животних услова и осигурању социјалне правде

МеђУнаРОДна ОРганИзацИја РаДа
(МОР) је јеДна ОД најстаРИјИх 
МеђУнаРОДнИх ОРганИзацИја

ЗАШТИТА НА РАДУ јЕ ОсНОВНО
ЉУДскО И РАДНИчкО ПРАВО

Представник МОР-а Овидију Журка (други с десна) на округлом столу о заштити на раду

Конвенције МоР-a
Међународни радни стандарди су средство кроз које МОР
дјелује. Уобличени су у конвенције или препоруке. Конвенције
су међународни уговори који обавезују државе чланице на њихову ратифика-
цију. Њиховим ратификовањем, државе чланице су обавезне да их спроводе за-
конима и у пракси. Иако препоруке нису међународни уговори и нису обавезне
за провођење, представљају важне смјернице за државну политику и праксу и
често су надопуна одредбама конвенција. Државе чланице које су ратификовале
конвенције су обавезне перидично извјештавати МОР о њиховој примјени у за-
кону и пракси. Како би се имала што јаснија слика провођења конвенција у зем-
љама чланицама, организације радника и организације послодаваца такође
шаљу своја виђења примјене и провођења ратификованих конвенција.
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ПОВОДОМ ДАНА ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗДРАВЉА



ПоСЛодАВцИ нЕ бРИнУ ЗА
бЕЗбјЕдноСТ РАднИкА

Истраживања су показала да су тек у сваком другом предузећу (инсти-
туцији, установи) послодавци донијели акт о процјени ризика, док у 41%
предузећа (институција, установа) није донесен акт о процјени ризика
ПИШЕ: Божана Радошевић, 
стручни сарадник за економска питања

Заштита и здравље на раду пре-
дстављају једно од основних права
сваког радника и обавезу сваког
послодавца у Републици Српској,
укључујући и јавне службе, државне
и друге органе, односно обавезу
сваког правног и физичког лица које
запошљава једног или више радника
да им та права обезбиједе.

Свјесни чињенице да је заштита на
раду у другом плану, Савез синдиката
РС је уз помоћ извршних секретара, у
периоду октобар 2013. године – фебруар
2014. године, на бази случајног,
репрезентативног узорка, спровео
истраживање унутар синдикалних
организација 15 гранских синдиката на
подручју цијеле РС с циљем утврђивања
тачних и истинитих показатеља у којој
мјери су послодавци испоштовали своје
законске обавезе у области заштите и
здравља на раду.

Предмет истраживања су били:
доношење акта о процјени ризика и
испуњење законског рока, укљученост
радника односно синдиката у ове
активности, те формирање одбора за
заштиту на раду.

Истраживањем је извршен обухват
670 синдикалних организација 15
гранских синдиката, чланица Савеза
синдиката РС.

Резултати истраживања су показали
да су тек у сваком другом предузећу
(институцији/установи) послодавци
донијели акт о процјени ризика, док у
41% предузећа/институција/установа
није донесен акт о процјени ризика.

И поред тога што је Закон о заштити
на раду прописао да је сваки
послодавац био дужан да, најкасније, до
јула 2009. године, донесе акт о процјени
ризика, анализом прикупљених по-
датака установљено је да је тек сваки
једанаести послодавац, од оних који су
донијели акта, то урадили до краја 2009.
године.

У оним предузећима (нституцијама
/установама) у којима постоји акт о
процјени ризика, ту законску обавезу
послодавци су у највећој мјери
извршили у току 2010. и 2011. године,
скоро њих 70%, док су остали ту
обавезу извршили у току 2012. и 2013.
године.

Такође, резултати истраживања су
показали да у 64% случајева радници
односно синдикат није давао своје
сугестије и примједбе приликом израде
акта о процјени ризика, те да у око 21%
предузећа/институција/установа
синдикат није упознат са садржајем
акта о процјени ризика.

Анализа података по гранском
принципу  је показала да се ова
ситуација разликује од гране до гране,
те је евидентно да су послодавци
обавезу доношења акта о процјени
ризика у већој мјери испоштовали у
привредним – производним и услу-
жним дјелатностима него што је то
случај у друштвеним дјелатностима.

Примјера ради, од 28 синдикалних
организација Синдиката правосуђа, које
су обухваћене истраживањем, само у
једном суду је донесен акт о процјени
ризика, док су у четири институције у
току активности на доношењу акта о
процјени ризика.  С друге стране, у
Синдикату шумарства, прераде дрвета и
папира, од укупно 45 анализираних
синдикалних организација, у 43 или
96% предузећа послодавци су донијели
акт о процјени ризика. 

Исто тако, дошло се до поражавајућег
податка да Министарство унутрашњих

послова РС до сада није донијело акт о
процјени ризика и оно је тек у фази
ангажовања овлаштене агенције за
вршење процјене ризика. Наиме,
активности у вези заштите и здравља на
раду за чланове/чланице Синдиката
радника унутрашњих послова РС воде
се на нивоу Министарства унутрашњих
послова РС, те и поред тога што је
Синдикат радника унутрашњих послова
РС у више наврата, по ступању Закона
на снагу, захтијевао од Министарства
доношење овог акта, Министарство није
извршило своју законску обавезу.

Такође, резултати истраживања су
показали да је тек сваки пети
послодавац у установама и инсти-
туцијама из области образовања, науке
и културе донио акт о процјени ризика,
док је законску обавезу доношења акта
о процјени ризика испоштовао тек
сваки четврти послодавац у инсти-
туцијама и установама у сектору
управе.

За разлику од послодаваца у овим
друштвеним дјелатностима, у
дјелатности здравства и социјалне
заштите 94% послодаваца, од укупно
анализираних, је донијело акта о
процјени ризика, али у већини
случајева тек у току 2010. и 2011. године.

Што се тиче Синдиката радника
Телекомуникација РС послодавац је
испоштовао обавезе из Закона о
заштити на раду и донио је акт о
процјени ризика на нивоу предузећа у
законом прописаном року. 

Такође, анализа прикупљених података
из синдикалних организација Синдиката

од 28 поСматраних Синдикалних
организација Синдиката 

правоСУђа, Само У једном СУдУ је
донеСен акт о процјени ризика,
док СУ У четири инСтитУције те

активноСти У токУ 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ обЛАСТИ ЗАшТИТЕ И ЗдРАВљА нА РАдУ 

У СиндикатУ шУмарСтва, прераде
дрвета и папира, од УкУпно 45
анализираних Синдикалних 
организација, У 43 или 96% 
предУзећа донеСен је акт 

о процјени ризика



текстила, коже и обуће РС и
Синдиката трговине, туризма,
угоститељства и услужних
дјелатности РС показују да су
у свим анализираним пре-
дузећима послодавци дони-
јели акта о процјени ризика.  

У области пољопривреде и
прехрамбене индустрије, те
грађевинарства и стамбено-
комуналних дјелатности 68%
односно 70% послодаваца је
извршило законску обавезу
доношења акта о процјени
ризика, али тек једну, двије
или три године касније у
односу на то како је Законом
прописано.

Слично је и у областима
саобраћаја и веза, металске
индустрије и рударства,
финансијских организација,
те медија и графичара, јер
75%-82% послодаваца, који су
донијели аката о процјени
ризика, то су урадили са
закашњењем једну, двије или
три године од прописаног
Законом. 

Такође, Законом о заштити
на раду прописана је и
обавеза за сваког послодавца
који запошљава 50 и више
радника да мора основати
одбор за заштиту на раду, као
савјетодавно тијело посло-
давца, гдје послове повје-
реника радника обавља
синдикални одбор.

Међутим, анализа при-
купљених података је пока-
зала да у оним предузећима у
којима послодавци имају ову
законску обавезу, а да нису
донијели акт о процјени
ризика, нису ни извршили
обавезу оснивања овог
одбора. 

Наиме, показало се да у око
50% укупно анализираних
предузећа/институција/устан
ова послодавци су имали
обавезу формирања одбора
заштите на раду и да је тек
сваки пети послодавац
извршио ову обавезу и
основао одбор заштите на
раду, односно, 66% њих није
испоштовало ову законску
обавезу, док је овај процес још
у току у око 15% предузећа.

Савез синдиката РС ће
наставити даља истраживања
у овој области сходно закљу-
чцима Предсједништва и
Генералног вијећа.
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1. У циљу системског праћења стања заштите и здравља на раду у
Републици Српској неопходан је активнији рад Одбора за заштиту и
здравље на раду у РС који треба најмање једном мјесечно да анализира
поједине аспекте заштите на раду, примјену Закона, повреде на раду
које су се десиле у том периоду и шта је њихов узрок, као и друга питања
из своје надлежности.

2. Одбор за заштиту и здравље на раду до краја године треба
извршити анализу примјене Закона о заштити на раду и Правилника о
процјени ризика на радном мјесту и радној средини и са резултатима
анализе упознати Економско-социјални савјет РС како би се могле
предузети наредне активности. 

3. Влада Републике Српске треба донијети Стратегију заштите и
здравља на раду Републике Српске у чију израду ће бити укључени
социјални партнери.

4. Влада Републике Српске је обавезна увести јединствену
евиденцију свих повреда на раду (лакших, тежих и повреда са смртним
исходом), а подаци из те евиденције морају бити доступни социјалним
партнерима.

5. Обавеза је свих послодаваца, који то до сада нису урадили, да
одмах донесу акт о процјени ризика на радном мјесту и радној средини
у чију израду су обавезни укључити представнике радника. 

6. Обавезује се Инспекторат рада да појача контролу примјене мјера
заштите и здравља на раду код свих послодаваца и извјештаје о
извршеној контроли редовно доставља Економско-социјалном савјету
и Одбору за заштиту и здравље на раду РС.

7. Обавезује се Савез синдиката РС да  настави истраживање о
примјени Закона о заштити и здрављу на раду како би се добили подаци
о комплетној примјени Закона о заштити на раду РС. 

8. Савез синдиката РС ће у 2014. години израдити и провести
посебан програм едукације својих чланова из области заштите и
здравља на раду.

Округли сто је одржан уз подршку Међународне организације рада, а њен
представник Овидије Журка се захвалио Савезу синдиката РС на доброј
организацији Округлог стола и обиљежавању Свјетског дана безбједности
и здравља на раду, који се у свијету обиљежава од 2003. године и добија све
већи значај. 

ПРЕПОРУКЕ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА 
ОДРЖАНОГ ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА

СВЈЕТСКОГ ДАНА БЕЗБЈЕДНОСТИ 
И ЗДРАВЉА НА РАДУ

У слУчајУ 
ТелекомУникација Рс,

послодавац је 
испошТовао 

обавезе из закона 
о зашТиТи на РадУ 
и донио је акТ о

пРоцјени Ризика на
нивоУ пРедУзећа 

У законом 
пРописаном РокУ



СЛУЖБА ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ СС РС

ПРАВНИЦИМА СИНДИКАТА
ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

У 2013. години Служби за бесплатну правну помоћ обратило се 5.422 радника.
Агенција за мирно рјешавање радних спорова успјешно је ријешила 186
индивидуална и четири колективна радна спора 

Служба за бесплатну правну помоћ
Савеза синдиката РС у периоду од
јануара дo децембра 2013. године,
свакодневно је радила на заштити
права нашег чланства, гарантованих
законима и колективним уговорима.

Поред Савеза синдиката РС, чак и
други званични органи РС у посљедње
вријеме све чешће износе податке о
кршењу радничких.

Према подацима Фонда ПИО РС и
Фонда здравства РС, послодавци
исплаћују најнижу плату  од 370 КМ за
103.132  радника, а самим тим и најнижи
износ доприноса за пензијско,
инвалидско и  здравствено осигурање.
Ово су алармантни подаци који траже
хитну интервенцију свих надлежних
контролних органа, а не само синдиката.

За заштиту права радници се
најчешће обраћају појединачно, док се
за заштиту синдикалних права обраћају
колективно. У овом извјештајном
периоду најугроженија категорија су
радници преко 50 година старости, док
су исто тако угрожени млађи радници,
старосне доби између 20 и 30 година,
који први пут траже посао.

Према евиденцији Завода за
запошљавање РС у 2013. години без
посла је остао 40.701 радник. У Службу
за бесплатну правну помоћ СС РС
обратило се 5.422 радника-чланова
синдиката због кршења њихових права.
Велики број наших чланова се
свакодневно јавља у синдикалне
канцеларије на терену. Радници су се
најчешће интересовали за права из
области рада, заштите на раду,
пензијског и инвалидског осигурања,
Општег и гранских колективних
уговора, права по основу здравственог
осигурања итд.
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У прошлој години служби за бесплатну
правну помоћ обратило се 13 трудница
које су добиле отказ због трудноће,
иако то није нигдје јасно назначено.
овај број је нешто мањи у односу на
предходне године, због тога што смо у
претходним годинама успјешно шти-
тили ову категорију радница.

застуПање
трудница 

и Породиља

За усмене правне савјете Служби
за бесплатну правну помоћ у
наведеном периоду обратило  се
11.115 радника.

Тужбе и заступања на суду
правници предузимају тек уз
договор радника и предсједника
гранских синдиката, како би прије
суда исцрпили све могућности да
се договором дође до рјешења.
Ниједан радник се не одлучује  на
судску заштиту до коначног
сазнања да послодавац не жели да
у складу са законима и
колективним уговорима реализује
неко његово право.

Ако не дође до договора са
послодавцем радници се обраћају
Агенцији за мирно рјешавање
радних спорова, путем које је у
2013. години споразумом радника
и послодавца ријешено 190 радних
спорова и то 186 индивидуалних  и
четири колективна радна спора.

У 2013. години у име и на захтјев
радника, поднесено је 486 тужби
против послодаваца, који су им
ускратили неко право из рада.
Вриједност спорова је износила
2.410.378  КМ. Поред ових у
поступку је било 167 тужби из
ранијег периода. 

У 2013.години је правоснажно
окончано 140 радних спорова који
су вођени због неисплаћених плата
и одређених накнада, путем којих
су радници остварили право које
изражено   у новцу износи 904.438
КМ или 64 одсто у односу на
потраживања.

Највећи број тужби односио се на
запослене у Синдикату образовања,
науке и културе 187, а најмање
тужби покренули су радници у
Синдиката финансијских
организација РС, само једна.
Металци су покренули 67 тужби,
шумари 9, грађевинци 10,
текстилци једну, пољопривредници
12, трговци 20, саобраћајци 44,
здравствени радници 8, полицајци
35, запослени у правосуђу 3, у
управи 82, те новинари једну тужбу.

Да Савез синдиката РС нема
организовану и едуковану Службу
за бесплатну правну помоћ,
радници би за услуге адвоката само
у 2013. години морали платити
445.770 КМ, не рачунајући награде
и процентуалне накнаде на које
адвокати имају право, а што је два
до три пута више од наведене

цифре.

Правни савјети и застуПања на суду

Правници СС РС су нашем чланству на располагању  свих 24 сата

У 2013. години У име и на 
захтјев радника, поднесено 

је 486 тУжби против послодаваца,
који сУ им Ускратили неко 
право из рада. вриједност 

спорова је износила 2.410.378  



ЕДуКАцИјОм СИНДИКАЛНИх
АКтИВИСтА ДО БОЉЕ 

зАштИтЕ рАДНИчКИх ПрАВА
Циљ је да се руководство синдикалних организација информише о томе
шта послодавци желе да постигну кроз сталну иницијативу за доношење
новог Закона о раду РС

Један од основних  програмских циљева
и задатака Савеза синдиката Републике
Српске је континуирано синдикално оспо-
собљавање активиста, посебно ново-
изабраних предсједника синдикалних
организација и повјереника, чланова
одбора, младих и жена.

Синдикално оспособљавање се  посље-
дњих годину дана реализовало кроз
пројекте које је Савез синдиката РС
аплицирао међународним синдикалним
организацијама, али и кроз сопствене
програме.

Приоритет активности на плану
синдикалног оспособљавања  било је
очување достигнутог нивоа раничких и
синдикалних права гарантованих законима
и колективним уговорима,  што је имало за
циљ упознати  предсједнике синдикалних
организација и повјеренике у свим
регионалним синдикалним центрима о
томе шта доноси, односно шта планирају
послодавци кроз сталну иницијативу за
доношење новог Закона о раду РС.

У оквиру ових активности одржано је
осам  едукативних састанака у октобру
прошле године и то у Приједору, Бањој
Луци, Добоју, Бијељини, Зворнику,
Источном Сарајеву, Фочи-Вишеграду и
Требињу.

Тим састанцима присуствовали су
предсједници и повјереници свих 1457
синдикалних организација које дјелују у
оквиру Савеза синдиката РС и  окупљају
преко 102 хиљаде чланова, те чланови
републичких одбора гранских сидниката,
чланови органа Савеза са територије
центара. Успјех ових едукативних
састанака јесте категорично одбијање било
какве приче о новом Закону о раду што је
проузроковало повлачење радног текста
овог закона од стране предлагача односно
Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите РС.

Осим ове успјешне едукације, Савез
синдиката РС кроз свој властити пројекат
едукације синдикалних активиста, је
унаприједио знање новоизабраних
предсједника синдикалних организација и
повјереника о правима прописаним
Законом о раду и Општим колективним
уговором, те о препознавању сваког облика
кршења радничких и синдикалних права
како би могли ефикасно дјеловати и

предузимати активности у циљу заштите и
унапређења тих права. 

Кроз овај пројекат обрађене су и теме
„Легална средства синдикалне борбе“,
„Колективно преговарање“ и „Заштита на
раду“.

Кроз пројекте које Савез синдиката РС
реализује кроз сарадњу са Међународном
конфедерацијом синдиката, у оквиру
пројекта „Мрежа правне помоћи“
организовани су једнодневни семинари и
едукативни састанци за чланове синдиката
из једног или више предузећа гдје су  и
правници из Савеза синдиката РС поред
улоге предавача имали и прилику да се
упознају са новим сазнањима о битним
питањима за радно-правни статус радника
што је условило организовање састанака
правника на којима се о тим питањима
расправљало и заузимали заједничке
ставове.

Представници Савеза синдиката РС су
учествовали и у регионалним синдикалним
пројектима које су организовали Европска
конфедерација синдиката, Пан-европски
регионални савјет, Међународна организација
рада, Међународне јавне службе, Европске
јавне службе, Свјетска организација радника,
Европска организација пошта и телекома и
многе друге међународне и европске
синдикалне асоцијације чији су чланови
наши грански синдикати.

Такође је организована и синдикална
школа за младе синдикалне активисте из
свих 15 гранских синдиката која
произилази из пројекта којег је аплицирао
Актив младих Савеза синдиката РС
Фондацији Фридрих Еберт.

Синдикална школа пружа могућност
полазницима да уз помоћ различитих
метода увјежбавања побољшају и ојачају
своја знања из тематских области која су
значајна за рад синдиката. Ту се
првенствено мисли на појам синдиката и

организациону структуру синдиката, права
радника, радно законодавство, начин
функционисања и значај колективног
преговарања, социјални дијалог, интерно
информисање, те увјежбавање јавних
наступа кроз стицање основних знања о
реторици. 

Синдикална школа помаже у првом реду
младим активистима да се одлучније
ангажују у синдикалном раду. Сваке године
школу похађа више од 15 младих
синдикалаца чији је задатак да након
завршене школе своје стечено знање
пренесу у синдикалну организацију из које
долазе и у гранске синдикате чији су
чланови.

О резултатима Синдикалне школе сваке
године расправља Предсједништво Савеза
синдиката РС и одлучује о сљедећим
темама о којима ће се чланство
оспособљавати зависно од приоритета и
потреба синдиката. Тако ће и ове године у
складу са Програмом рада Савеза
синдиката РС, Предсједништво донијети
план обуке за предсједнике синдикалних
организација и повјеренике по реги-
оналним синдикалним центрима.

Програм синдикалног оспособљавања је
приоритет Савеза синдиката РС јер само
едукован члан је способан да заштити своја
права и права чланова које представља.

Горан Станковић
Биљана Шкрбић

и ове године предсједништво ће, 
У складУ са програмом рада 

савеЗа синдиката рс, донијети
план обУке За предсједнике 
синдикалних органиЗација 

и повјеренике по регионалним
синдикалним центрима

У оквирУ ових активности одржано
је осам  едУкативних састанака У 

октобрУ прошле године 
и то У приједорУ, бањој лУци, до-

бојУ, бијељини, ЗворникУ, 
источном сарајевУ, 

Фочи-вишеградУ и требињУ
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СИНДИКАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

Синдикално оспособљавање посебно 
је важно за млађе чланове



ПоСлодаВци Заштиту на
раду ГледаЈу као трошак
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Mр. Сци. др ВеСна ПалекСић, Пом. директора ЗаВода За медицину рада и СПорта рС

У Републици Српској не постоји регистар повреда на раду и професионалних
болести. Много је случајева када се уопште не пријављују повреде на раду,
мада је то стриктна обавеза послодавца, који је одговоран ако радник на
радном мјесту не користи средства за личну заштиту

Завод за медицину рада и спорта
РС је јавна установа у чији домен
спада и брига о заштити здравља
на раду. Завод се примарно бави
пре-вентивном заштитом радника
и спортиста. У интервјуу за „Ријеч
синдиката“, помоћница директора
Завода  Mр. Сци. др Весна Палексић
истиче да у Републици Српској не
постоји регистар повреда на раду
нити постоји регистар профе-
сионалних обољења.

-Према нашим законодавцима посао
вођења регистра повреда на раду и
професионалних болести додијељен је
Институту за јавно здравље РС, који те
регистре још увијек није успоставио.
Податке  о повредама на раду посједује
једино Министарство рада и борачко-
инвалидске заштите, а најпотпуније
податке има Инспекција рада РС, јер
она излази на терен приликом увиђаја
кад се ради о смрти или тешким
повредама на радном мјесту. У Српској
се сусрећемо са још једним страшним
проблемом, не пријављују све повреде
на раду, мада је то стриктна законска
обавеза послодавца да такве случајеве
пријави на више  адреса.

Које су то адресе?

-Те адресе су Фонд здравственог
осигурања РС, Фонд ПИО РС,
Министарство рада, радник који је
доживио повреду,  породични доктор
који је прегледао радника, једна
потврда иде послодавцу, а једна
потвдра Институту за јавно здравље
РС. Значи Заводу за медицину рада и
спорта РС нико није дужан да
пријави повреду на раду. С обзиром
да смо се ми као референтна
установа наметали да  у име РС
водимо регистар повреда на раду и
професионалних болести, те да
дајемо анализу узрока повреда и
болести и предлажемо превентивне
мјере, постигли смо договор да нам
Министарство рада прослеђује све
доступне податке. Међутим, нико
нам до сада није изашао у сусрет да
тај регистар успоставимо, јер нам
недостаје обучена особа и софтвер за
успоставу базе података, на бази које
би могли да вршимо квалитетне
анализе. То за сада све стоји, тако да
Завод неке прецизне податке о броју
страдалих на раду за сада нема.

Да ли Вам се послодавци обраћају
за прегледе радника?

-Дакле, за сва радна мјеста која су
актом о процјени ризика утврђена као
радна мјеста са повећеним ризиком,
послодавци су дужни да радницима
обезбједе пресједни и периодични
преглед. Пресједни се врши прије
запошљавања радника, а периодични
сваких 12 мјесеци од дана
запошљавања.

По вашем искуству, који су најче-
шћи узроци повреда на раду?

-Најчешћи узроци повреда су
људски фактор,  да ли због тога што у
довољној мјери није обезбјеђено
радно мјесто, или  радник није био
довољно пажљив, односно довољно
едукован за радно мјесто. С обзиром
да је за безбјесност на раду одговоран
послодавац, он је одговоран и ако
радник не користи средства за личну

ДР Палексић: Најчешћи узрок повреда на раду је људски фактор

Највише повреда На раду дешава
се у шумарству, грађевиНарству,

пољопривреди и саобраћају
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заштиту. Послодавац је такође одго-
воран ако радно мјесто није уређено у
складу са прописима за безбједност и
здравље на раду.

Шта конкретно Завод чини да би се
побољшала безбједност радника на
радном мјесту?

-Након сваког периодичног прегледа,
када нам се обрати послодавац,
напишемо извјештај о томе како смо
здравствено стање радника затекли и у
складу са тим предлажемо преве-
нтивне мјере послодавцу. Ако смо
установили да у неком предузећу
имате 30 одсто радника са респи-
раторним обољењем, онда је то
индикативно и ми у складу са тим
налажемо мјере које послодавац мора
да проведе. 

Ко контролише извршење мјера
које Завод утврди према неком
предузећу, односно послодавцу?

-Ту и јесте главни проблем. Нити ко
контролише да ли се проводе мјере
које ми наложимо, нити ко
контролише провођење мјера које су
предвиђене актом о процјени ризика
за смањење штетности и опасности на
радном мјесту. Практично се све
завршава на нашим упутама и на
доброј вољи послодавца хоће ли или
неће поступити по упутству.

Да ли вам се радници обраћају за
оцјену штетности, опасности и
ризика на радним мјестима на
којима раде?

-Радници нам се најчешће обраћају
када остварују нека своја лична права
из рада, или када им се нешто деси на
радном мјесту.

Најчешћи узроци привремене
неспособности радника преко 30 дана
су локомоторни поремећаји и повреде
на раду и ван радног места.

У којим  дјелатностима су повреде
на раду најчешће?

-Искуствено, најчешће повреде на
раду у Републици Српској су у
шумарству, грађевинарству, пољо-
привреди и саобраћају.

Зашто је то тако?

Зато што је у РС све на нивоу
импровизације. Не уређеују се
радилишта, недовољно се поклања
пажња безбједности на раду, не
поштују се прописи који су модерни
али се не проводе. Крив је наравно и
људски фактор, јер имамо појава
алкохолизма и наркоманије.  Радника
у таквом стању кад га пењете на скелу
на 13. спрат, а скела није довољно
обезбјеђена. То су фактори који доводе
до повреда на раду. Искључиви кривац
за повреду на раду понекад није
послодавац, мада он за то сноси
највећу одговорност. Имате ситуацију
гдје се сматра да није довољно добар
мушкарац, ако носи лична заштитна
средства, да то није својствено
балканском мушкарцу итд. Ми у
Заводу увијек наглашавамо да је
обавеза  послодавца да упозна своје
раднике са опасностима које „вребају“
на сваком радном мјесту и шта могу
бити могуће посљедице; колики је
значај употребе заштитних средстава,
те да на крају знају своја права ако им
се нешто деси на радном мјесту.

Каква је Ваша сарадња са
Инспекторатом рада и Унијом
удружења послодаваца РС?

-Имамо најбољу сарадњу са Инспе-
кцијом рада РС, са Унијом удружења
послодаваца РС скоро да немамо
никакву сарадњу.

Вјерујете ли у податак да  су у 90
одсто приватних предузећа у РС
послодавци урадили акт о процјени
ризика на радном мјесту?

-Вјерујем, када је ријеч о индустрији
и приватним предузетницима да је та
цифра приближно тачна. Проблем је
што у државним предузећима и
институцијама, акт о процјени ризика
на радном мјесту, нико није урадио. Ја
још никада нисам видјела ниједан акт
из просвете, из Министарства уну-
трашњих послова РС, у казнено-
поправним установама, а да не
причам о институцијама Владе РС,
изузимајући заједничке службе Владе
РС.  Завод за медицину рада и спорта
има тај докумет.

Зашто се не проводи Закон о
заштити на раду РС?

-Зато што је у РС одговорност на
врло ниском нивоу. Други разлог је
материјалне природе, јер послодавци
још увијек безбједност и заштиту на
раду доживљавају као трошак, иако
се ради њиховој најбољој инве-
стицији. Не схватају да је основни
циљ процјене ризика на радном
мјесту, превенција да се повреда
не деси, а то је уједно и превенција
могућег трошка послодавца ако се,

не дај боже, повреда деси.

Секул М. Поповић

Не уРеђеују Се РадИлИшта, 
НедОвОљНО Се ПОклања Пажња

беЗбједНОСтИ На Раду, 
Не ПОштују Се ПРОПИСИ кОјИ 

Су мОдеРНИ алИ Се Не ПРОвОде

НИтИ кО кОНтРОлИше да лИ Се
ПРОвОде мјеРе кОје мИ 

НалОжИмО, НИтИ кО кОНтРОлИше
ПРОвОђење мјеРа кОје Су 

ПРедвИђеНе актОм О ПРОцјеНИ
РИЗИка На РадНОм мјеСту

Радници су нам 
све стаРији и болеснији

-Генерално мислим да нам је данас радничка популација у РС  све старија. Према
званичним подацима из 2011 године једна четвртина радника у РС је старија од
50 година. Све више ћемо се сусретати са проблемом старије радничке попула-
ције и прилагођавања радних мјеста знању и способностима старијих радника.
Ово тим више што је по Закону о ПИО РС старосна доб за одлазак у пензију про-
дужена на 67 година. 
Наши радници су изашли из једног тешког периода рата и транзиције. Радници  и
цијела нација већ више од 20 година живе под перманентним хроничним стресом,
па су у порасту кардиоваскуларна обољења, срце и крвни судови, а иза ових су
малигна обољења, као и свугдје у свијету.



ДУХ ЗАЈЕДНИШТВА ЈЕ 
ВАЖНИЈИ ОД РЕЗУЛТАТА

РИЈЕЧ СИНДИКАТА 23

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС - ПОЛИЦИЈАДА 2014

Синдикат  радника унутрашњих послова и МУП РС организовали  су  
Полицијаду 2014. Спортске игре, одржане у Бањој Луци поводом 4. априла,
Дана полиције Републике Српске, трајале су од 28. до 30. марта

На овогодишњој Полицијади уче-
ствовало је око 350 такмичара из Цен-
тара јавне безбједности: Приједор,
Бања Лука, Добој, Бијељина, И.Са-
рајево и Требиње; Управа  полиције и
криминалистичке полиције, Управe
за полицијско образовање, као и сту-
денти Високе школе унутрашњих по-
слова РС. Организовани у 56 екипа,
које су се такмичиле у седам  дисцип-
лина: малом фудбалу, баскету, од-
бојци за жене, џуду, каратеу и кросу,
те у стрељаштву  у мушкој и женској
конкуренцији.

Сва такмичења су одржана на
спортским борилиштима и тере-
нима  Града Бања Лука.

Екипни побједник у укупном плас-
ману је екипа   ЦЈБ Бијељина, друго
мјесто је заузела екипа Високе школе
унутрашњих послова, док се за треће
мјесто изборила екипа ЦЈБ Бања Лука.

Побједник у малом фудбалу била је
екипа ЦЈБ Бања Лука, другопласи-
рана је екипа ЦЈБ Бијељина, а треће
мјесто освојио је тим ЦЈБ Добој.

У баскету прво мјесто освојила је
екипа Управе полиције, друго мјесто
екипа ЦЈБ Источно Сарајево, а треће
екипа ЦЈБ Требиње.

Најбоља женска екипа у одбојци су
даме из  Високе  школе унутрашњих
послова, другопласирана је екипа
ЦЈБ Бања Лука, а трећа позиција је
припала одбојкашицама ЦЈБ Добој.

Најбољи џидисти су
припадници   ВШУП-а, друго мјесто
заузела је екипа из ЦЈБ Бијељина,а
треће џудисти ЦЈБ Приједор.

Прво мјесто у каратеу припало је
екипи  ВШУП-а, друго мјесто ЦЈБ Тре-
биње, док је треће мјесто припало
екипи ЦЈБ Бијељина.

Прво мјесто у кросу освојила је
екипа ЦЈБ Бијељина, друго мјесто
екипа ЦЈБ Приједор, а треће мјесто
ЦЈБ Бања Лука.

Побједник у кросу у појединачном
пласману је Симо Цвјетиновић из ЦЈБ
Бијељина, друго мјесто заузео је Дра-
ган Шавија из ВШУП-а,  а треће мјесто
Душко Димић из ЦЈБ Бања Лука.

Најбоље резултате у стрељаштву за
жене и мушкарце, постигла је екипа
ЦЈБ Требиње, друго мјесто ЦЈБ
Бијељина, а треће екипа Управе поли-
ције.

Првопласирана мушка екипа у
стрељаштву је екипа ЦЈБ Бијељина,
другопласирана је из  ЦЈБ Требиње, а
треће мјесто је припало екипи Управе
криминалистичке полиције.

Прво мјесто у стрељаштву у екип-
ном пласману за жене, припало је
екипи ЦЈБ Требиње, друго мјесто ЦЈБ

Приједор, а треће мјесто ЦЈБ
Бијељина.

Најбољи стријелац у мушкој конку-
ренцији је Предраг Ракић из ЦЈБ
Бијељина, друго мјесто заузео је
Жељко Винтоњи из ЦЈБ Добој, док је
трећи био Бојан Љољић из Управе за
полицијско образовање.

У појединачној конкуренције за
жене најбоње резултате постигла је
Марина Поповац из ЦЈБ Требиње,
друго мјесто заузела је Драгана Ми-
ливојша ЦЈБ Приједор, а треће Нада
Вукашиновић из ЦЈБ Источно Са-
рајево.

Сви учесници Спортских игара рад-
ника унутрашњих послова РС су,
поред изванредних спортских резул-
тата, показали и  највиши степен фер
плеја.

Колико год су постигнути резултати
били добри они учесницима „Поли-
цијаде 2014“ нису били у првом
плану.

Битније од свега била је могућност
да се припадници МУП-а РС  сусретну
и упознају,  да се такмиче и
друже.  Дух заједништва и пријатељ-
ства прожимао је све и био видљив
код учесника спортских игра радника
унутрашњих послова РС. Осјећај при-
падности заједничкој институцији,
међусобна подршка, повјерење и со-
лидарност су од изузетно великог
значаја за припаднике Министар-
става приликом обављања њихових
редовних, веома опасних и ризичних
послова.

Полицијада 2014. године је пока-
зала да оваква манифестација  заслу-
жује додатно улагање труда и
енергије од стране организатора како
би постала традиционална и како би
припадници МУП-а РС имали при-
лике за још оваквих,  изузетних дру-
жења.

Предсједница СРУП-а Аница Јондић и  министар унутрашњих послова 
Радислав Јовичић са побједницима Полицијаде

Полицијада је прилика да се 
припадници МУП-а РС  сусретну 
и упознају, такмиче и друже

Осјећај припаднОсти заједничкОј
институцији, међусОбна 

пОдршка, пОвјерење 
и сОлидарнОст су Од изузетнОг

значаја за припаднике муп-а



СИНДИКАТ ЈЕ БИТАН
УЧЛАНИ СЕ У СИНДИКАТ ЈЕР ЈЕ ТО ЈЕДИНИ НАЧИН ДА

ОСТВАРИШ СВОЈА РАДНИЧКА ПРАВА
-Учествујемо у раду скупштинских одбора и Народне скупштине РС и на тај начин утичемо на доношење нових и 

побољшање постојећих закона из радно-правне и других области
-У трипартитном и бипартитном социјалном дијалогу потписали смо Општи колективни уговор, 

16 гранских колективних уговора и на стотине појединачних колективних уговора
-Изборили смо се за увођење института најниже плате која износи 370 КМ и на тај начин смо заштитили све раднике

-Изборили смо се за Програм социјалног збрињавања радника на нивоу Републике Српске 
којим је до сада збринуто више од 50 хиљада радника

-Чланица смо европских и међународних синдикалних асоцијација

ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ!
УЧЛАНИ СЕ И ЗАЈЕДНО СЕ БОРИМО ЗА ТВОЈА ПРАВА

РАДНИК = ЧЛАН СИНДИКАТА = БОЉИ РАДНИ
УСЛОВИ И ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ 

ПОЛОЖАЈ РАДНИКА И ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ
Обрати нам се и постани члан Синдиката:

Тел/факс: 051/214-795; 214-895
www.savezsindikatars.org
info@savezsindikatars.org

Savez Sindikata Republike Srpske

СИНДИКАТ МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС
тел.: 051 214 927

e-mail: gsmirrs@gmail.com 
СИНДИКАТ ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА, ТУРИЗМА И УСЛУЖНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ РС

051 535 970 
e-mail: sindikat.trgovine@yahoo.com; sindikattrgovine@teol.net 

СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РС
тел./факс: 051/214-543

e-mail: ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net 
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И КУЛТУРЕ РС

тел./факс: 051 214 605
e-mail: onk@inecco.net ; ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net 

СИНДИКАТ ШУМАРСТВА, ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РС
тел./факс: 051 214 543

e-mail: ssrs-bl@blic.net, savezsindikatars@blic.net 
СИНДИКАТ МЕДИЈА И ГРАФИЧАРА РС 

тел./факс:051 214 865 
e-mail: ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net 

СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНАРСТВА И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ РС 
тел./факс: 052/231-788 

e-mail: ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net ; sindikatgsk@teol.net 
СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РС 

тел./факс: 053/241-776 
e-mail: ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net ; sindikatdo@teol.net 

СИНДИКАТ УПРАВЕ РС
тел./факс: 051 214 681

e-mail: sindikatuprave@savezsindikatars.org ; savezsindikatars@blic.net ; sindikatgsk@prijedor.com
СИНДИКАТ ПРАВОСУЂА РС

e-mail: sinisa.petrovic@pravosudje.ba 
СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ РС 

тел./факс: 055/209-763 
e-mail: ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net 

СИНДИКАТ РАДНИКА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС 
тел./факс: 051 214 084 051 214 814

e-mail: ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net 
СИНДИКАТ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РС

тел./факс: 051 214 967
e-mail: sfors-bl@inecco.net

СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ РС
тел./факс:051 214 347

e-mail: ssrs-bl@blic.net ; savezsindikatars@blic.net 
СИНДИКАТ РАДНИКА Телекомуникације РС

тел.: 051/212 055
e-mail: sindikat@mtel.ba

САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


