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ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ

Првомајски протест
радника - чланова гран-
ских синдиката, који
чине Савез синдиката РС,
показао је опредијеље-
ност и одлучност рад-
ника да бране и одбране

своја права. Они нису спремни да чине даље
уступке и трпе понижења зарад неспособне вла-
сти и грамзивих послодаваца.

Права која кроз законе и колективне уговоре
имају, генерације и генерације радника су, окуп-
љене у своје синдикате, беспоштедном борбом  и
тешком муком стицали, и нико нема право да
их умањује и отима. Наша је намјера да их само
још увећана и обогаћена предамо генерацијама
које долазе, поручено је са протеста. 

Такође, одлучни смо и у намјери да наша права у
потпуности буду примијењена у пракси, а не да
их, као што је сада случај, несавјесни послодавци
примјењују на начин који њима одговара.  
Поштовање уставности и законитости је ос-
новно статутарно начело Савеза синдиката РС,
које за синдикалце није само ствар Статута,
већ, прије свега, начело које они досљедно и одго-
ворно примјењују у пракси. Зато са пуним пра-
вом то захтијевамо и од својих социјалних
партнера, Владе Републике Српске и Уније удру-
жења послодаваца РС.

У овом броју нашег часописа понудили смо до-
датне аргументе који говоре у прилог наших
захтјева да не смије доћи до промјене постојећег
Закона о раду. То је непотребно, не само због тога
што се постојећи закон који је добар и усклађен
са европским стандардима не проводи, него и
због тога што искуства Србије, која је мијењала
закон по захтјеву послодаваца и инвеститора,
није донио позитивне ефекте. Напротив! Рад-
ници у Србији сада само могу лакше да добију
отказ.

Зато вас позивамо да нас и даље читате и бу-
дете информисани, јер ми не желимо да нас у Ре-
публици Српској снађе иста судбина. Од вас,
чланова Синдиката и наших читалаца, оче-
кујемо подршку у намјери да раскринкамо скри-
вене планове на којима заједно раде
представници капитала и политике.

У наредном броју објавићемо шта доноси Агенда
Европске уније, и које захтјеве су ММФ и Свјет-
ска банка ставили пред наше законодавце.

У ишчекивању нашег поновног сусрета на стра-
ницама „Ријечи Синдиката“, срдачно вас по-
здрављам и позивам да будно пратите
понашање власти у вези са Законом о раду. На
сваку њихову намјеру морамо имати унапријед
спреман одговор!

Велка Оџаковић
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Синдикат никоме неће
опроститикршењераднич-
кихправа,штодоказујеи
упорниминсистирањемна
анализипримјенепропи-
са из радноправне обла-
сти. Наша тврдња да се
Законорадуиколектив-
ниуговориупотпуности
јошувијекнисупримије-
нилиидајеторазлогшто
се не могу  сагледати
европске вриједности и
усклађеносттихпрописа
саКонвенцијамаМеђуна-
роднеорганизацијерада,
несамодајетачна,негои
крајњедобронамјерна.

До бра на мје ра Са ве за
син ди ка та се огле да у чи -
ње ни ца ма ко је го во ре да се
са мо до сљед ном при мје -
ном свих за ко на мо гу по -
сти ћи до бри ре зул та ти,
ка ко на стра ни по сло дав ца,
та ко и на стра ни рад ни ка.
То зна чи да ни је из ла зак из
про бле ма про мје на, већ
при мје на за ко на, а по себ но
За ко на о ра ду.

У том прав цу ишао је и
до го вор по стиг нут на Мра -
ко ви ци 24. фе бру а ра ове го -
ди не, ка да су со ци јал ни
пред став ни ци на нај ви шем
ни воу, уз при су ство пред -
сјед ни ка Ре пу бли ке Срп ске
и пред сјед ни ка по сла нич -
ких клу бо ва ко ји чи не ве -
ћи ну у На род ној
скуп шти ни РС, утвр ди ли
сље де ће за кључ ке:

- Да се фор ми ра екс перт -
ска рад на гру па за ана ли зу
при мје не рад ног за ко но -
дав ства Ре пу бли ке Срп ске.

- Да Рад ну гру пу тре ба да
чи не по два пред став ни ка
Вла де РС, Са ве за син ди ка та
РС и Уни је удру же ња по сло -
да ва ца РС.

- За да так екс перт ске рад -
не гру пе је да из вр ши ана -
ли зу при мје не по сто је ћег
рад ног за ко но дав ства РС и
да у скла ду с тим да пре по -
ру ке ка ко да се да ље по сту -
па по пи та њу За ко на о ра ду.

- Од ре ђен је рок од де сет
да на да екс перт ска гру па
ко ју ће оку пи ти пред сјед -
ни ца Са ве за син ди ка та РС
поч не да ра ди.

Пред сјед ни ца Са ве за син -
ди ка та РС, Ран ка Ми шић, је
ве о ма од го вор но при сту пи -
ла  ре а ли за ци ји да те јој за -

да ће, па је исти дан по до -
би ја њу за кљу ча ка, ко је је
пот пи сао пред сјед ник Ре -
пу бли ке Срп ске, по зва ла
со ци јал не парт не ре да до -
ста ве име на сво јих екс пе -
ра та.

Вла да РС, од но сно Ми ни -
стар ство ра да и бо рач ко ин -
ва лид ске за шти те РС је то
ура ди ло у ве о ма крат ком
ро ку, док Уни ја удру же ња
по сло да ва ца РС, ко ја је за -
јед но са нај ви шим пред -
став ни ци ма то при хва ти ла
на Мра ко ви ци, од би ја да то
ура ди.

Сви ма је већ по ста ло ја -
сно за што по сло дав ци од -
би ја ју ана ли зу при мје не
За ко на о ра ду. Кроз ту ана -
ли зу би се по твр ди ло оно
што Са вез син ди ка та РС не -
пре ста но твр ди - да је За кон
о ра ду ко мо тан оквир и за
рад ни ке и за од го вор не по -
сло дав це, али се, на жа лост,
не при мје њу је ни у про цен -
ту од 50%.

По сло дав ци  и да ље сли је -
по ин си сти ра ју са мо на до -
но ше њу но вог За ко на о
ра ду, ко ји би био ура ђен по
њи хо вој мје ри, а то зна чи
уки да ње свих пра ва рад ни -
ка ко ја су про пи са на Оп -
штим и гран ским
ко лек тив ним уго во ри ма и
уво ђе ње но вих пра ви ла ко -
ја би им да ла ап со лут ну
власт у са мо стал ном ре гу -
ли са њу рад них од но са. 

Ге не рал но ви је ће Са ве за
син ди ка та Ре пу бли ке Срп -
ске, нај ви ши ор ган Са ве за
из ме ђу два Кон гре са, ак -
тив но се укљу чи ло у од бра -
ну и за шти ту сте че них
рад нич ких и син ди кал них
пра ва. Не ко ли ко сјед ни ца
по све ће но је из на ла же њу
на чи на и мо де ла за што
ефи ка сни је дје ло ва ње син -
ди ка та.

Оно што је још зна чај ни -
је је чи ње ни ца да су сви за -
кључ ци  до не се ни
јед но гла сно, што са мо по
се би го во ри да је дин ство
син ди ка та ни кад ни је би ло

ја че, а син ди кал ци од луч -
ни ји у од бра ни рад нич ких
пра ва. 

Утвр ђе ни прав ци и ак тив -
но сти, ко је је кроз за кључ ке
тра си ра ло Ге не рал но ви је -
ће Са ве за син ди ка та Ре пу -
бли ке Срп ске ће би ти
ис по што ва ни у пот пу но сти.
То смо по ка за ли већ Пр вог
ма ја про тест ном шет њом
ко јом су со ци јал ним парт -
не ри ма упу ће не по ру ке  да
смо не за до вољ ни ма те ри -
јал ним и со ци јал ним по ло -
жа јем рад ни ка, као и
се лек тив ном и не до сљед -
ном при мје ном за ко на и
ко лек тив них уго во ра, да
тра жи мо вла да ви ну пра ва,
ква ли тет ни ји рад и  жи вот
рад ни ка, истин ски со ци јал -
ни ди ја лог, и да не да мо
наш За кон о ра ду и ко лек -
тив не уго во ре. 

Из хи ља де рад нич ких
уста  чу ле су се по ру ке: „Ово
је по че так“ и „Не но вом За -
ко ну о ра ду“. За што је ово
по че так? Од го вор је са мо је -
дан, а он је са др жан у за -
кључ ци ма Ге не рал ног
ви је ће Са ве за син ди ка та  и
ре пу блич ких од бо ра гран -
ских син ди ка та, ко ји су
утвр ди ли ре до след до га ђа -
ња, уко ли ко се  вла сти слу -
чај но упу сте у аван ту ру
ко ја се зо ве но во рад но за -
ко но дав ство.

Пр ви и основ ни за кљу чак
Ге не рал ног ви је ћа је за хтјев
за до сљед ну  при мје ну и
про во ђе ње до го во ра са
Мра ко ви це, да кле струч на,
екс перт ска ана ли за при -
мје не рад ног за ко но дав -
ства  ко ја ће по ка за ти да
има мо рад но за ко но дав -
ство ускла ђе но са ме ђу на -
род ним стан дар ди ма и
европ ским ди рек ти ва ма и
да је ди но не до ста је њи хо ва
до сљед на при мје на.

Уко ли ко со ци јал ни парт -
не ри и да ље бу ду ин си сти -
ра ли на до но ше њу но вог
За ко на о ра ду, а не на из ра -
ди до го во ре не ана ли зе,
пре го ва рач ки тим Са ве за

син ди ка та РС ће упо зна ти
Вла ду РС и пре до чи ти јој
110 хи ља да пот пи са рад ни -
ка - чла но ва син ди ка та ко -
ји су ре кли „НЕ“ но вом
за ко ну о ра ду. 

У слу ча ју да Вла да и Уни -
ја удру же ња по сло да ва ца
РС не при хва те пре го во ре и
из ра ду ана ли зе, и опре ди је -
ле се за  но ви За кон, одр жа -
ће мо јав ни про тест ис пред
згра де Вла де РС, у ко јем ће
уче ство ва ти чла но ви свих
ор га на Са ве за син ди ка та РС
и ја сно им пре ни је ти по ру -
ку да не ис ко ри шта ва ју
рад нич ку му ку на ова кав
на чин.

Дру ги ко рак ко ји ће усли -
је ди ти, уко ли ко Вла да не
од у ста не од до но ше ња но -
вог За ко на о ра ду, је про тест
у ко јем ће, по ред чла но ва
ор га на Са ве за син ди ка та
РС,  уче ство ва ти  чла но ви
ор га на гран ских син ди ка та,
ко ји ће пре зен то ва ти жи ву
при чу о За ко ну о ра ду и
пра ви ма рад ни ка у прак си.

Тре ћи ко рак је штрајк
упо зо ре ња по ре ги о нал ним
син ди кал ним цен три ма и
то сва ки дан по јед на ре ги -
ја или по дви је, ка ко од лу -
чи Ге не рал но ви је ће.

Че твр ти ко рак је об у ста ва
ра да у од ре ђе но ври је ме и у
свим син ди кал ним ор га ни -
за ци ја ма са ја сним по ру ка -
ма пре ма Вла ди. Уко ли ко и
та да ње жне рад нич ке ри је -
чи не до ђу до  твр дог Вла -
ди ног уха, ор га ни зо ва ће мо
ма сов не про те сте на ко је
ће мо по зва ти све чла но ве
син ди ка та, све рад ни ке, не -
за по сле не, мла де, јед ном
ри јеч ју све гра ђа не, јер се
За кон о ра ду ти че свих, ди -
рект но или ин ди рект но.

Пр во мај ска про тест на
шет ња је по ка за ла да ми то
зна мо, мо же мо и хо ће мо, а
на кра ју и мо ра мо, јер не
же ли мо да мла ди љу ди тру -
ну у ра ља ма по хлеп ног и
не за ја жљи вог ка пи та ла.  

Ипак се на да мо и при -
жељ ку је мо да не ће би ти по -
тре бе за ре а ли за ци јом
од лу ка Ге не рал ног ви је ћа,
да ће пре вла да ти ра зум и
да ће на ши со ци јал ни парт -
не ри пред ност да ти со ци -
јал ном ди ја ло гу, а не
на сил ном оти ма њу рад -
нич ких пра ва.

ВелкаОџаковић

пОсЛОдаВцИ
ИнсИстИрајУ на

дОнОШењУ нОВОг 
заКОна КОјИ БИ 

БИО УраЂен 
пО њИхОВОј мјерИ

УКОЛИКО ВЛа да И УнИ ја
УдрУ же ња пО сЛО да Ва ца

рс не прИ хВа те 
пре гО ВО ре Одр жа ће мО
јаВ нИ прО тест Ис пред

згра де ВЛа де рс



РИЈЕЧ СИНДИКАТА4

аКтивностисавезасиндиКатаРс

ммФЖеЛидабУде
КРеатоРРеФоРми

НајвишеимсметајуколективниуговоризакојесеСиндикатизборио,
затоштосукључнаправаизрадасадржанауњима
Предсједница Савеза синдиката

РС, Ранка Мишић, разговарала је
крајем априла са шефом Мисије
Међународногмонетарногфондау
БиХВанРоденомињеговимсарад-
ницимаоЗаконуораду.
Послијеједноипочасовнихразговара

укојима јеучествовалаигенерални
секретар Савеза  Велка Оџаковић,
предсједницаМишићјеодржалакон-
ференцијузаштампу,доксепредстав-
никММФ-анијеобраћаомедијима.
Обраћајући се новинарима, пред-

сједницаМишићјеподсјетиладаједо
овогсастанкадошлоназахтјевММФ-
а,тенагласиладаММФкаокредитор
чијимсредствимасепунебуџети,же-
лидабудекреаторреформскихпро-
цеса и закона у РС и БиХ, који су
директноуперенипротиврадникаи
човјека,аукористкапитала.
-Тозначипотпунуфлексибилизаци-

јууговораораду,крајњепојефтињење
радникауРСиБиХ,укидањеколек-
тивнихуговора,апутдотогајеукида-
ње Закона о раду, нагласила је
предсједницаМишић.
ПосјетуММФ-аСавезусиндикатаРС

Мишићјеоцјенилакаопритисакна
радникеРСпрекоСиндиката.
-Највише им сметају колективни

уговоризакојесеСиндикатизборио,
затоштосукључнаправаизрадаса-
држанауњимапрепрека,пажеледа

послодавцедоведуупозицијудараде
штахоћеодрадника.
ПредсједницаМишићјеконстатова-

ладаММФзаБиХимапосебнаправи-
лакојаневажезаБугарску,Румунијуи
Хрватску,атаправилаимајуциљкрај-
њепонижењерадникауСрпскојиБиХ,
чемусеСиндикатснагомаргумената
супротстављавећпунихпетгодина.

-СтавСавезасиндикатаРСјеврло
јасан,итосмоимданасрекли,свим
средствимасиндикалнеборбебори-
ћемосезаочувањестеченихправа
израда,атаборбапочињепротестом
противизрабљивачкогипонижава-
јућегположајавеликогбројарадни-
ка у РС, поручила је предсједница
Мишић.

РазговоРисапРедставницима
амбасадесЈедиЊениХдРЖава

Предсједница Савеза синдиката
Републике Српске, РанкаМишић,
сасарадницима,разгoваралаје18.
мајауДомусиндикатауБањојЛу-
цисазамјеницомшефаканцелари-
је Амбасаде САД-а, госпођом
МаријомСтавропулосињенимса-
радником.

Састанакјеуговореннаиницијати-
вуКанцеларијеамеричкеамбасадеу
БањојЛуци,атемаразговорабилаје
Новизаконорадуиставимишљење
Синдикатанаконсастанкасашефом
МисијеММФ-а.
ПредсједницаМишићјејасностави-

ладознањапредставницимаАмбаса-

деСАДдаСавезсиндикатаРепубли-
кеСрпскесматрадаММФкаокреди-
торжелидабудекреаторреформских
процесаизаконауРСиБиХ,штоје
неприхватљивосапозицијепредстав-
никасиндиката.
Такође јенагласила,данепостоји

никакав нацрт  нити радна верзија
новогзаконаорадуштојебиоиодго-
ворпредставницимаАмбасаде,јерсу
напочеткуразговорапоменулидаби
жељелиразговаратионацртуновог
законаораду.
Поредовог,интересовалоихјекакве

ћекоракеподузетиСавезсиндиката
РС, уколикоВладаРСипослодавци
донесуновизаконораду.
ПренесеноимједаСавезсиндиката

РСнипокојуцијенунећепристатина
доношењеновогзаконаораду!
На крају састанка, предсједница

Мишићсезахвалилапредставници-
маАмеричкеамбасаденапосјетии
интересовањуоставовиманашеорга-
низацијеинагласиладасузабилока-
ква питања која се тичу радника и
заштитењиховихправа,вратаДома
синдикатаувијекотворена.

ПредсједницаМишићуразговорусапредставницимаММФ-а



 

 

Ре пу бли ка Срп ска у сво -
јој еко ном ској по ли ти ци
већ пет го ди на пла ни ра
до но ше ње но вог за ко на о
ра ду и ми смо пет го ди на
сна гом чи ње ни ца и ар гу -
ме на та бра ни ли сте че на
рад нич ка пра ва. Ја сам
увје ре на да ће мо ми то ус -
пје ти и овај пут, ка же Ран -
ка Ми шић, пред сјед ни ца
Са ве за син ди ка та Ре пу -
бли ке Срп ске.

Она је пред во ди ла про -
тест ну шет њу 1. ма ја ко јом
су, из ме ђу оста лог, рад ни ци
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске и
по сло дав ци ма по ру чи ли да
не ће при ста ти на до но ше -
ње но вог за ко на о ра ду.

Пред сјед ни ца Ми шић је у
ин тер вјуу за Ри јеч Син ди -
ка та, об ја сни ла за што је за
рад ни ке у Ре пу бли ци Срп -
ској не при хва тљи во да се
ми је ња по сто је ћи За кон о
ра ду.

- Про те сти по во дом 1. ма -

ја има ли су дви је по ру ке,
јед на се од но си ла на нео др -
жи во те шко ста ње рад ни ка
у РС, при је све га рад ни ка у
ре ал ном сек то ру, ко ји за
свој рад не мо гу да до би ју
пла ту, да овје ре здрав стве -
ну књи жи цу, ни ти да оства -
ре пра во на пен зи ју,
ис та кла је Ми шић и на ве ла
да је нео п ход но да Вла да РС
учи ни све да кон трол ни ор -
га ни обез би је де до сљед ну
при мје ну по сто је ћег За ко -
на о ра ду, ко лек тив них уго -
во ра као и за ко на о
до при но си ма и за ПИО и за
здрав ство, на по ми њу ћи да
онај ко пот кра да рад ни ке и
др жа ву, та ко ди рект но и
јав но, мо ра кри вич но да од -
го ва ра.

Атак на рад ни ка

Пре ма ри је чи ма Ран ке
Ми шић, раз ло зи због ко јих
су про тив би ло ка квог на ср -

та ја на по сто је ћи За кон о
ра ду су вр ло ја сни.

- Оно што смо са зна ли од
ММФ-а и оно што по сло дав -
ци не кри ју да же ле да до не -
се но ви за кон о ра ду је да
пре ста ну да ва же сви ко лек -
тив ни уго во ри, а у ства ри ве -
ли ки дио ма те ри јал них,
нов ча них, пра ва се на ла зи
упра во у ко лек тив ним уго -
во ри ма. 

Ка да то крај ње по јед но ста -
ви мо, да би сви ра зу мје ли
шта у ства ри же ле за го вор -
ни ци за ко на, а при је све га
ММФ и по сло дав ци, јер они
су екс по нен ти ка пи та ла, и
они без има ло устру ча ва ња
на нај бе зо бра зни ји на чин
ата ку ју на рад ни ка, то је да

крај ње обес пра ве рад ни ка,
по јеф ти не ка ко би ка пи тал
имао ве ће мо гућ но сти да се
ши ри, ка же Ми шић.

Пред сјед ни ца Са ве за син -
ди ка та РС твр ди да по сло -
дав ци, ММФ и Вла да РС
же ле да бу де уки ну та на -
кна да за ми ну ли рад, што
зна чи да би пла та рад ни ка
ко ји ра ди 20 го ди на у стар -
ту би ла ма ња за де сет од сто.

- Сље де ће, што је пред мет
ве ли ких рас пра ва и по ле -
ми ка што ни гдје у сви је ту
не ма, је сте да си гу ран рад,
рад на нео д ре ђе но ври је ме,
не ста не, ка за ла је она.

НоВИ закоН о РадУ зНачИ
поЈЕфТИњЕњЕ РадНЕ сНагЕ
Ако би се оствариле намјере ММФ-а и Владе РС да буде укинута накнада
за минули рад, плата радника који ради 20 година у старту би била
мања за десет одсто

онај ко Поткрада 
раднике и државу тако
директно и јавно, мора
кривично да одговара

ИНТЕРВЈУ: РаНка МИшИћ, пРЕдсЈЕдНИца саВЕза сИНдИкаТа Рс
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Ранка Мишић на челу првомајске колоне Савеза синдиката РС

Послодавци неће ни да
чују за Плаћену Паузу

за тоПли оброк, 
тако да би се 
радно вријеме 
Продужило за 

додатних 30 минута
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Ис та кла је да је пи та ње

от пу шта ња рад ни ка са да
ја ко до бро уре ђе но у За ко ну
о ра ду, и да ако рад ник на -
чи ни те жу по вре ду рад ног
од но са оста је без по сла, али
тре ба про ве сти про це ду ру.

- Они би же ље ли да не ма
ни ка квог про це са не го про -
сто до ђе те на по сао и ако
по сло дав цу не од го ва ра ва -
ша бо ја очи ју он ће да вам
да от каз и ви не ма те ни ка -
кво за кон ско пра во да за -
шти ти те се бе, сво ја
рад нич ка пра ва, јер фак -
тич ки их ви ше не ће те ни
има ти, из ја ви ла је Ми шић.

По ку шај уки да ња број -
них пра ва

До да ла је да по сло дав ци
не ће ни да чу ју за пла ће ну
па у зу за то пли оброк, та ко
да би се осмо ча сов но рад но
ври је ме про ду жи ло за до -
дат них 30 ми ну та.

- Не же ле ни ка кву на кна -
ду за то пли оброк, по ро -
диљ ско од сту ство - мо же,
али да кра ће тра је и
да га пла ћа др жа -
ва, те низ ства -
ри за ко је се
из бо рио Син -
ди кат. То су
раз ло зи за -
што ми не

да мо да се ми је ња рад но
за ко но дав ство, јер не ма по -
тре бе. Не ма мо ни је дан ва -
љан раз лог за то, ре кла је
Ми шић.

На пи та ње за што он да
Ми лен ко Са ва но вић, ми ни -
стар ра да и бо рач ко-ин ва -
лид ске за шти те Ре пу бли ке
Срп ске на ја вљу је да ће но -
вим за ко ном о ра ду би ти
ри је ше на са мо тех нич ка
пи та ња и да пра ва рад ни ка
не ће би ти ума ње на, Ми -
шић ка же да је у пи та њу
вар ка.

- Без број пу та смо се увје -
ри ли да ка да из мје не не ких
за ко на до ђу у пар ла мент
има те атак ин те ре сних ло -
би ја, а зна мо ко ли ко по сло -
да ва ца има у пар ла мен ту и
они би си гур но рас ку пу са -
ли, рас кр па ти ли и ра су ли
тај за кон са мо с ци љем да
до би ју што јеф ти ни јег рад -
ни ка и да што ма ње да ју
би ло ко ме, рад ни ку и др жа -
ви, а да њи ма оста не што
ви ше, ре кла је она и до да ла
да то исто риј ски су коб из -
ме ђу ка пи та ла и ра да.

Она је на ве ла и да ми ни -
стар по ку ша ва да по сва ђа
рад ни ке, а да ни је тач но да
ће се с но вим за ко ном отво -
ри ти но ва рад на мје ста јер
рад на мје ста не отва ра за -
кон не го здра ва ин ве сти ци -
ја. Сма тра да би се
ми ни стар тре бао свим ре -

сур си ма по за ба ви ти
про бле мом пот кра -

да ња др жа ве и рад -
ни ка, јер је

не при хва тљи во
да по сло дав ци
не упла ћу ју
до при но се.

За ни ма ло нас је и да ли ће
Са вез син ди ка та РС уче ство -
ва ти у пре го во ри ма при ли -
ком до но ше ња но вог за ко на
о ра ду. Пред сјед ни ца Са ве за
син ди ка та твр ди да пред -
став ни ци Син ди ка та ни су
ти ко ји оп стру и шу пре го во -
ре и со ци јал ни ди ја лог. Пре -
ма ње ним ри је чи ма, на
јед ном од ра ни јих са ста на -
ка пред став ни ка син ди ка та
са по сло дав ци ма, пред став -
ни ци ма Вла де РС и При -
вред не ко мо ре, до го во ре но
је да се на пра ви ана ли за по -
сто је ћег За ко на о ра ду.

- Ка да се тај са ста нак за -
вр шио, по сло дав ци су ре -
кли да ни шта ни је
до го во ре но и да не ма ни ка -
кве ана ли зе, ис кљу чи во и
је ди но има со ци јал ног ди -
ја ло га ако ће те ма би ти но -
ви за кон о ра ду. То зна чи да
су по сло дав ци ис кљу чи ви,
не ће да при ча ју ни о по ве -
ћа њу пла та, ни о при мје ни
за ко на, ни о тра же њу рје -
ше ња за оне по сло дав це ко -
ји рад ни ци ма ду гу ју пре ко
ми ли јар ду и по бру то пла та
у РС. Они же ле ис кљу чи во и
је ди но да сма ње пра ва рад -
ни ци ма, да их до дат но по -
јеф ти не, та ко да не мо же
ни ко при здра вој па ме ти
оче ки ва ти да би ло ко ји
пред став ник син ди ка та
сјед не и раз го ва ра на те му
до но ше ња но вог за ко на о

ра ду, а уна при јед зна да ће
би ти сма ње на пра ва рад ни -
ка, ка за ла је Ми шић.

Љу ди не ма ју ни за хље б

До да ла је да Са вез син ди -
ка та РС же ли парт нер ски
од нос, да рје ша ва ју про бле -
ме на нај бо љи мо гу ћи на -
чин, не у ко рист Вла де РС,
по сло да ва ца, не го у ко рист
чо вје ка, јер, ка ко је ис та кла,
без ње га не ма по сло да ва ца,
не ма за ра де, ни нов ца за
бу џет.

- Чи ни ми се да су се они
ко ји су у вла сти то ли ко од -
ро ди ли да уоп ште не ра зу -
ми ју шта зна чи не ма ти
нов ца за хљеб, не ма ти овје -
ре ну књи жи цу да ли је чи те
вла сти то ди је те. Та квих љу -
ди је би ло у про тест ној ко -
ло ни, ја сам с њи ма
раз го ва ра ла. Зна чи не ма
при че о до дат ном сма њи -
ва њу сте че них рад нич ких
пра ва, ми смо спрем ни на
све, ка те го рич на је Ми шић.

Ка же да мо гу учи ни ти
мно го то га и да су прем ни
да иду до кра ја и на пом ње
да не же ле кон фликт не си -
ту а ци је већ да рад ни ци ра -
де, да има ју по сла и да за
тај по сао бу ду пла ће ни у
скла ду са по сто је ћим за ко -
ни ма и ко лек тив ним уго во -
ри ма. 

Да сва ко ра ди свој по сао

- По сла ли смо вр ло ја сне
по ру ке, ако то ни је до вољ но
и ако не ко сум ња у ка па ци -
тет син ди ка та не ка из во ли и
не ка про вје ри, ре кла је Ми -

шић и до да ла Са вез
син ди ка та РС
има не што ма -
ње од 120.000
чла но ва.

С об зи ром да
су на пр во мај -

ским про те сти -
ма син ди кал ци

уз ви ки ва ли „Ово
је по че так“, оче ку ју

се и бу ду ћи ко ра ци
Са ве за син ди ка та Ре-

публике Српске.
- Ми смо сво је од -

лу ке до ни је ли на
нај ви шим ор га ни ма.
Ка ко се бу ду по на ша -
ли на ши со ци јал ни

парт не ри ми ће мо у
ду ху и уло зи син ди ка та

од го ва ра ти на сва ку по ја ву,
по ру чи ла је пред сјед ни ца
Са ве за син ди ка та РС.

борба Против новог 
закона о раду је 

историјски сукоб 
између каПитала и рада

ммФ и Послодавци
желе да се новим 
законом о раду 

укину сви 
колективни уговори

Мишић: Пет година одолијевамо новом закону о раду

они  у власти су се 
толико одродили да
уоПште не разумију

шта значи 
немати новца за хљеб,
или овјерену књижицу

да лијечите дијете

Послали смо врло
јасне Поруке, ако то
није довољно и ако

неко сумња у
каПацитет синдиката
нека изволи и нека

Провјери



СВЈЕСТАН САМ БОЈАЗНИ
КОЈУ ОСЈЕЋА СИНДИКАТ
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ИНТЕРВЈУ: МИЛЕНКО САВАНОВИЋ, МИНИСТАР РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ РС

Будућим Законом о раду РС ни једно стечено право из рада неће бити
укинуто, него се у суштини ради о техничком усаглашавању законске
регулативе у Републици Српској

Са вез син ди ка та Ре пу бли ке Срп ске
је у по сљед њих пет го ди на, оштри цу
сво је ак тив но сти усмје рио на очу ва -
ње по сто је ћег За ко на о ра ду и свих
сте че них пра ва из обла сти ра да. Ра -
ди се о те мељ ном за ко ну из рад но-
прав не обла сти око ко јег со ци јал ни
парт не ри ни су мо гли по сти ћи кон -
сен зус. То је био до во љан раз лог да о
овом,  за рад ни ке РС нај ва жни јем
пи та њу, раз го ва ра мо са нај од го вор -
ни јим чо вје ком за рад и за по шља ва -
ње у ре пу бли ци Срп ској, ми ни стром
ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
Ми лен ком Са ва но ви ћем.

За што ин си сти ра те на до но ше њу
но вог за ко на о ра ду РС и да ли сте
свје сни да је до но ше ње  овог за ко -
на јед на ко ва жно као и до но ше ње
Уста ва РС? 

- Као што је по зна то, Вла да РС је  у сво -
јој Еко ном ској по ли ти ци у пе ри о ду од
2015. до 2018.  го ди не  пла ни ра ла до ни -
је ти сет ре форм ских за ко на, ме ђу ко ји -
ма је и За кон о ра ду РС. Под сје ћам вас
да је по сто је ћи За кон о ра ду РС до не сен
2000. го ди не, ко ји је пре тр пио пет из -
мје на и до пу на, те да је 2007. го ди не до -
пу њен у фор ми пре чи шће ног тек ста.
По слов ник о ра ду На род не скуп шти не
РС не до зво ља ва но во до пу ња ва ње пре -
чи шће ног тек ста, због че га сли је ди до -

но ше ње но вог За ко на о ра ду РС. Сви
зна мо да су се у по сљед њих 15 го ди на
де си ле про мје не дру штве но-еко ном -
ског си сте ма, да на сце ни има мо ка пи -
та ли зам, ло шу при ва ти за ци ју  и све то
је про из ве ло од ре ђе не по сље ди це.

У ме ђу вре ме ну су у РС до не се ни но -
ви За кон о пен зиј ско-ин ва лид ском
оси гу ра њу РС ко ји је пред ви дио као
услов за од ла зак у пен зи ју нај ма ње 65
го ди на ста ро сти и 20 го ди на ста жа
оси гу ра ња. Ме ђу тим, но вим  За ко ном
о ра ду РС,  је пред ви ђе но умје сто 20,
да рад ник има 15 го ди на ста жа да би
се пен зи о ни сао и то се мо ра уса гла си -
ти. Та ко ђе, у ме ћу вре ме ну је до шло до
усва ја ња За ко на о при вред ним дру -
штви ма РС, За ко на  о кла си фи ка ци ја -
ма РС, За ко на о јав ним слу жба ма РС,
те се  из тех нич ких раз ло га не ке од -
ред бе ових за ко на мо ра ју угра ди ти у
но ви За кон о ра ду РС.

Же лим да на гла сим, да је став Вла де
РС ка да је у пи та њу За кон о ра ду РС, да
се у ње му мо ра за др жа ти до стиг ну ти
ни во пра ва рад ни ка у РС и њи хо ва
уса гла ше ност са ме ђу на род ним стан -
дар ди ма, за тим се мо ра са чу ва ти до -
стиг ну ти ни во до го во ра са

со ци јал ним  парт не ри ма. Мо ра ју се
са чу ва ти ко лек тив ни уго во ри као те -
ко ви на со ци јал ног ди ја ло га и мо ра се
ува жи ти чи ње ни ца да се РС на ла зи у
про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва -
ња Европ ској уни ји, те да ре гу ла ти ва
РС мо ра би ти ком па ти би ла са зе мља -
ма ЕУ. То су раз ло зи ко ји су опре дје ли -
ли ин сти ту ци је РС да се иде на
до но ше ње но вог За ко на о ра ду РС. 

Свје сни сте да је за овај за кон по -
тре бан ши ри кон сен зус ко ји не мо -
же те да обез би је ди те?

- Твр дим,  и ра ни је сам твр дио да се
до но ше њем но вог За ко на о ра ду РС, ни -
шта се су штин ски не ће про ми је ни ти,
јер се ра ди ви ше о тех нич ком уса гла -
ша ва њу за кон ске ре гу ла ти ве. Ра дим све
што је у мо јој мо ћи,   ка да је За кон о ра -
ду РС у пи та њу, да  по стиг не мо мак си -
ма лан кон сен зус свих со ци јал них
парт не ра. Мо ра мо сје сти и раз го ва ра -
ти, јер са мо за јед нич ка рје ше ња свих
парт не ра има ју шан се за успјех. Ни ко
ов дје не ма на мје ру да на ме ће ис кљу -
чи ва рје ше ња, јер јед на ис кљу чи вост
ра ђа дру гу и то ни је до бро. Са ве зу син -
ди ка та РС за мје рам што јед но став но
њи хо ви пред став ни ци не ће да сје ду да
раз го ва ра ју, да иде мо од чла на до чла -
на да ви ди мо шта ни је до бро, шта тре -
ба да оста не, а шта тре ба ми је ња ти.

Читао сам Закон о раду србије 
и примијетио да су нека рјешења

у Закону о раду рс боља

Министар Савановић јавности и радницима РС мора да објасни зашто се залаже за нови закон о раду
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Ви твр ди те да ће до но ше њем но -

вог за ко на о ра ду РС би ти са чу ва на
сва до стиг ну та пра ва из ра да у РС?

- Као чо вјек, као ми ни стар и као
члан Вла де РС ћу се за ла га ти за очу -
ва ње до стиг ну тог ни воа рад нич ких
пра ва у РС, и овај за кон има пу ни
сми сао са мо ако је афир ма ти ван и за
рад ни ка и за по сло дав ца и за Вла ду
РС. Бе сми сле но је пра ви ти За кон о ра -
ду РС на би ло чи ју ште ту, а по го то во
не на ште ту рад ни ка. Ту смо да сје де -
мо да до го во ри мо рје ше ња.

Но вим за ко ном о ра ду би пре стао
да ва жи Оп шти ко лек тив ни уго вор,
а око но вог те шко да би би ла по стиг -
ну та са гла сност со ци јал них парт не -
ра. Зар ни је ли це мје ран став Вла де
РС,  ко ја као и ММФ твр ди да не ће
би ти на ру ше на пра ва рад ни ка?

- Ка да је у пи та њу Оп шти ко лек тив ни
уго вор, по себ ни и по је ди нач ни ко лек -
тив ни уго во ри,  ме ни су у раз го во ри ма
са ММФ да ли до зна ња да ММФ ин си -
сти ра да се ни слу чај но не уки да ју ко -
лек тив ни уго во ри у РС, али тра же да се
огра ни чи рок њи хо вог ва же ња. Ја сам
свје стан бо ја зни ко ју осје ћа Син ди кат,
али ми мо же мо у пре ла зним и за вр -
шним од ред ба ма пред ви дје ти да до
мо мен та  усва ја ња но вог ко лек тив ног
уго во ра, ва же од ред бе из по сто је ћег За -
ко на о ра ду РС.  Пре ма то ме овим се га -
ран ту је да не ма пре ки да ња ва же ња
ко лек тив ног уго во ра док се не до не се
но ви ко лек тив ни уго вор. Има по сло да -
ва ца ко ји су по ма ло ре зо лут ни у сми -
слу „ми то тра жи мо“,  али ми мо ра мо
би ти од го вор ни, озбиљ ни и ре ал ни љу -
ди и за др жа ти про во ђе ње по сто је ћих
ко лек тив них уго во ра, до мо мен та пот -
пи си ва ња но вих.

Да ли сте упо зна ти са ис ку стви ма
Ср би је ко ја је до ни је ла но ви За кон
о ра ду? И Вла да и син ди ка ти и по -
сло дав ци су са гла сни да се у прак -
си по ка зао  ло шим, а на ша Вла да га
је на во ди ла као при мјер ко јим се
оправ да ва из мје на по сто је ћег За ко -
на о ра ду РС?

- Чи тао сам За кон о ра ду
Ср би је и при ми је тио да су
не ка рје ше ња већ угра ђе на
у За кон о ра ду РС, те су чак
и бо ља од рје ше ња у ср би -
јан ском за ко ну, јер су они
би ли у не ком за о стат ку,
ка да су пра ва рад ни ка
би ла у пи та њу  у од но су
на рад ни ке РС. Вр ло ма -
ло би тре ба ло про мје ни -
ти у За ко ну о ра ду РС да
би он био пот пу но при -
хва тљив за све со ци јал не
парт не ре у РС и за ММФ,
јер се ра ди о пар тех -
нич ких ства ри.

Бу ди те кон крет ни, шта тре ба про -
мије ни ти у по сто је ћем За ко ну о ра -
ду РС!

- Ево,  при мје ра ра ди,  не ке од ред бе у
За кон о ра ду тре ба  уни је ти из  За ко на
о при вред ним дру штви ма РС. Ту је и За -
кон о јав ним пред у зе ћи ма РС у ко ји ма
је пред ви ђе но да ди рек тор мо же а ли
не мо ра рас пи са ти оглас за при јем но -
вих рад ни ка. Ту су узро ци и раз ло зи за
не по ти зам, не прав ду и то су те сит ни -
це ко је мо ра мо угра ди ти у но ви За кон
о ра ду РС, за тим  да као оба ве зу За во да
за за по шља ва ње уве де мо из ра ду  бо -
дов них ли ста и ран ги ра ње кан ди да та
при ли ком за по шља ва ња.  Да се ја сни је
пред ви ди увр ђи ва ње ре пре зен та тив но -
сти син ди ка та и по сло да ва ца, ко ће
пот пи си ва ти ко лек тив не уго во ре итд.

Ви дје ли сте да је Са вез син ди ка та
РС од лу чан да се су про ста ви до но -
ше њу но вог За ко на о ра ду. Пла ши -
те ли се но вих про те ста и има те ли
ал тер на ти ву?

- Ра зу ми јем да су рад ни ци РС фру -
стри ра ни, јер су упра во рад ни ци у ра -
ту и по рат ном пе ри о ду оста ли нај ви ше
крат ких ру ка ва. И сам при па дам ка те -
го ри ји рад ни ка, али су на жа лост мно -
ги не ин фор ми са ни и да су на не ки
на чин спон та но уву че ни у све то ка да
је За кон о ра ду у пи та њу. Ја не спо рим
да је би ло ло ше при ва ти за ци је, да је
би ло ло ших по те за кон трол них ор га на
РС, по на ша ња нео д го вор них по сло да -
ва ца ко ји рад ни ци ма ре дов но не ис -
пла ћу ју пла те и до при но се. Има
та квих слу ча је ва и са тим по ја ва ма се
мо ра мо об ра чу на ти и то је по сао кон -
трол них ор га на ко ји мо ра ју да мак си -
мал но уђу у све по слов не су бјек те и да
ра де свој по сао. По но во твр дим да  ка -
да је За кон о ра ду РС у пи та њу, да рад -
ни ци не ма ју раз ло га да  из ла зе на
ули це, да штрај ку ју, за то што ни шта

про тив њих и њи хо вих до стиг ну тих
пра ва ни је упе ре но. Бо ри ћу се

свим си ла ма да бу ду са чу -
ва на сва сте че на рад нич ка
пра ва, чак и да се афир ми -
шу у од но су на по сто је ћи
за кон.

За кон о ра ду ни је је ди -
ни про блем ко ји му чи
рад ни ке. Је сте ли упо зна -
ти са сум њи вим от пу -
шта њем рад ни ка у
Фа бри ци ду ва на Ба ња -

лу ка и шта ће те пред у зе -
ти да се то за у ста ви?

- Ја сам ин фор ми сан да је у
Фа бри ци ду ва на Ба ња лу ка

би ло од ре ђе них сум њи вих и
не ре гу лар них рад њи. На

за јед нич ком са стан ку са
пред став ни ци ма Син -

ди ка та до го во ри ли
смо се да се за тра -
жи ин фор ма ци ја о
по што ва њу ме мо -
ран ду ма  ко ји је
пот пи сан из ме ђу

Вла де РС и вла сни ка пред у зе ћа. Ка да
стиг не из вје штај, за у зе ће мо став, а ја
ћу као ми ни стар, бу ди те си гур ни, уви -
јек ста ти уз рад ни ке и у од бра ну њи -
хо вих пра ва, по себ но ако се
ис по ста ви да су рад ни ци у пра ву. 

Вла да РС и Ми ни стар тсво ра да и бо -
рач ко-ин ва лид ске за шти те, те сви
кон трол ни ор га ни, сто је на ста но ви -
шту да се мо ра ју по што ва ти за ко ни и
на  ће мо на то ме ис тра ја ти.

Ви ди мо да све ве ћи број по сло да -
ва ца  не ис пу ња ва сво је оба ве зе, не
упла ћу је здрав стве но и пен зи о но
оси гу ра ње, укљу чу ју ћи и јав на
пред у зе ћа. Има те ли рје ше ње за то?

- За про во ђе ње за ко на из рад но-
прав не обла сти над ле жна је Ин спек -
ци ја ра да РС. Ви ше пу та сам ре као и
то и са да по на вљам, има  по сло да ва -
ца ко ји су за и ста нед го вор ни и та нео -
д го вор ност се мо ра санк ци о ни са ти на
нај бо љи мо гу ћи на чин. Ни ко не ма
пра во да узме  и ко ри сти ти при род ни
ре сурс овог на ро да за за до во ља ва ње
лич них по тре ба а не из ми ру је оба ве -
зе пре ма рад ни ци ма, др жа ви и пре -
ма на ро ду. Да кле, сви кон трол ни
ор га ни, Ин спек то рат ра да, По ре ска
упра ва и сви ко ји су уку љу че ни у кон -
тро лу, мо ра ју мак си мал но про во ди ти
за ко не ка ко би на пра ви ли уре ђе но
дру штво. Сви мо ра мо ра ди ти на по ди -
за њу про из вод ње и  афир ма ци ји ре -
ал ног сек то ра у цје ли ни, те но вом
за по шља ва њу.

Још јед ном апе лу јем на Са вез син -
ди ка та,  на по сло дав це,  да сје де мо и
да као озбиљ ни и од го вор ни љу ди,
на пра ви мо за јед нич ка, за све при хва -
тљи ва рје ше ња, ко ја ће сти му ли са ти
про из вод њу но вих ври јед но сти, за по -
шља ва ње и раз вој дру штва у цје ли ни.

Ка ко ко мен та ри ше те тврд њу да се
са мо у зло у по тре би пре ко вре ме ног
ра да у РС кри је око 30 хи ља да но -
вих рад них мје ста?

- На жа лост, има та квих по ја ва. За
то су од го вор не ин сти ту ци је РС, те
тре ба чи ни ти све да се рад ни ци у
Срп ској, ко ји има ју сво је до сто јан -
ство и по нос не пре тво ре у ро бо ве.
Рад ник у РС мо ра да бу де по што ван,
да се аде кват но пла ти за свој рад и
то ме се у на ред ном пе ри о ду мо ра
по себ но во ди ти ра чу на. Мо ра се
при зна ти да ми у РС има мо са вје -
сних, че сти тих, при мјер них и од го -
вор них по сло да ва ца, али на дру гој
стра ни има мо и оне ко ји су др ски и
без о бра зни. За ла жем се за стрикт но
по шти ва ње За ко на о ра ду РС ко ји је
пред ви дио да рад ник пре ко вре ме но
мо же ра ди ти до 150 са ти го ди шње.
Они по сло дав ци ко ји зло у по тре бља -
ва ју пре ко вре ме ни рад мо ра ју би ти
дра стич но санк ци о ни са ни. Сли је ди
ре ор га ни за ци ја и ре кон струк ци ја
кон трол них ор га на у РС ко ји ова кве
по сло дав це мо ра ју санк ци о ни са ти
да се за у ста ви по ни же ње рад ни ка и
дру штва у цје ли ни.

Се кул М. По по вић

слиједи реконструкција 
и реорганиЗација 

контролних органа у рс

нови Закон o раду рс треба 
донијети  беЗ наметања рјешења

уЗ потпуни консенЗус 
свих социјалних партнера 

Савановић: И сам припадам категорији радника
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АКТИВНОСТИ У РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА

ПРИПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ЗОР-а
У Регионалним  центрима СС РС посљедњих мјесеци проведене су припреме,
а чланство информисано о начинима супротстављања новом закону о раду

РСЦ ПРИЈЕДОР И ПРЊАВОР

СВИМ ДОЗВОЉЕНИМ СРЕД СТВИ МА У ОД БРА НУ 
ПО СТО ЈЕ ЋЕГ ЗА КО НА О РАДУ

Радно-консултативни састанак са
предсједницима синдикалних органи-
зација оштина Костајница, Крупа на
УнииНовиГраднатемуновогзаконао
радуодржанје20.мартаускупштинској
сали oпштине Нови Град. Састанку су
присуствовалипредсједницисиндикал-
нихорганизацијаизобластијавнеупра-
ве, полиције, здравства, образовања,
шумарства,текстилаиправосуђа.

При сут ни син ди ка ли сти су упо зна ти са
свим до са да шњим ак тив но стим Са ве за
син ди ка та РС на очу ва њу по сто је ћег За ко -
на о ра ду РС. Та ко ђе су ин фор ми са ни о За -
кључ ци ма Ге не рал ног ви је ћа Са ве за

син ди ка та РС, ко јим су утвр ђе ни мо гу ћи
прав ци син ди кал не бор бе, уко ли ко се кре -
не у до но ше ње но вог За ко на о ра ду. 

У ди ску си ја ма син ди кал них пред став ни -
ка по др жа ни су на по ри Са ве за син ди ка та
Ре пу бли ке Срп ске у очу ва њу до стиг ну тог
ни воа рад нич ких и син ди кал них пра ва.
По себ но је члан ство на гла си ло да ће уче -
ство ва ти у свим мо гу ћим об ли ци ма син -
ди кал не бор бе, ра ди за шти те сте че них
пра ва. По стиг ну та је са гла сност да се не
сми је при ста ти на би ло ка кве уцје не, те да
је по треб но за јед но ис тра ја ти у овој бор би.

Ука за но је на зна чај ма сов но сти мо гу ћих
про те ста у за шти ти пра ва рад ни ка и сви су
из ра зи ли спрем ност, да ће као пред сјед -
ници син ди кал них ор га ни за ци ја уче ство -
ва ти у истим, као и њи хо ве ко ле ге чла но ви
син ди ка та. Пред сјед ни ци син ди кал них ор -
га ни за ци ја су пре у зе ли оба ве зу да ин фор -
ми шу члан ство у син ди кал ним
ор га ни за ци ја ма о свим ак тив но сти Са ве за
син ди ка та РС ко је су усмје ре не на очу ва ње
по сто је ћег За ко на о ра ду.

Са стан ку су при су ство ва ли и пред сјед ни -
ци гран ских син ди ка та и то: Дра га на Вра -
би чић, Ми лен ко Гра ну лић, Алек сан дар
То мић и Дра ган Гња тић.

Струч ну ком па ра тив ну ана ли зу о то ме
шта има мо у са да шњем За ко ну о ра ду, а
шта тра же по сло дав ци но вим За ко ном о
ра ду, из ло жио је Игор Рат ко вић, прав ник
Са ве за син ди ка та РС.

Са ста нак са син ди ка ли сти ма из При је до -
ра, Ко зар ске Ду би це и Оштре Лу ке одр жан
је 24. мар та го ди не у При је до ру.

СИНДИКАЛЦИ ПРЊАВОРА ПОДРЖАЛИ ЗАКЉУЧКЕ
ОРГАНА САВЕЗА СИНДИКАТА РС

Послије три радно-кон-
сутативнаиинформатив-
на састанка одржана у
Бањалуци и Градишци,
18.мартаовегодинеодр-
жан је четврти састанак
са предсједницима син-
дикалнихорганизацијаса
подручјаопштинеПрња-
вор,натему„Активности
Савеза синдиката Репу-
бликеСрпскеназаштити
стечених радничких и
синдикалнихправа“.

Са стан ку су при су ство ва -
ли  пред сјед ни ци  син ди -
кал них ор га ни за ци ја из
пред у зе ћа и уста но ва са
под руч ја пр ња вор ске оп -
шти не.

Обра ћа ју ћи се при сут ним
син ди кал ка ма и син ди кал -
ци ма, из вр шни се кре тар
Ре ги о нал ног син ди кал ног

цен тра  Ба ња лу ка Го ран Са -
ва но вић је упо знао при сут -
не о на мје ра ма  Уни је
удру же ња по сло да ва ца да
до но ше њем но вог За ко на о
ра ду РС, уки ну сте че на рад -
нич ка и син ди кал на пра ва. 

Струч ни са рад ник  за
прав на пи та ња у Са ве зу
Син ди ка та РС Го ран Стан -
ко вић упо знао је  при сут не
да је циљ по сло да ва ца,  да
до но ше њем но вог За ко на о
ра ду, ели ми ни шу ко лек тив -
но пре го ва ра ње, да уки ну
уго во ре о ра ду на нео д ре ђе -
но ври је ме и да рад но мје -

сто Срп ској  учи не пот пу но
не си гур ним.

Пред сјед ник Син ди ка та
упра ве Ре пу бли ке Срп ске
То ми слав Вр хо вац ин фор -
ми сао је при сут не са ре -
фор ма ма ко је на мје ра ва
про ве сти Вла да РС, те на -
гла сио да ре фор ме не
сми ју би ти на ште ту рад -
ни ка.

По сли је ве о ма кон струк -
тив них ди ску си ја у ко ји ма
је уче ство ва ла ве ћи на при -
сут них, пред став ни ци син -
ди кал них ор га ни за ци ја
из ра зи ли су спрем ност, да
уко ли ко бу де по треб но,
свим сред стви ма  син ди -
кал не бор бе, бра не За кон о
ра ду, ко лек тив но пре го ва -
ра ње и сте че на рад нич ка и
син ди кал на пра ва у Ре пу -
бли ци Срп ској.

РСЦ БИЈЕЉИНА

ЈЕДНОГЛАСНО
НЕ НОВОМ 

ЗАКОНУ О РАДУ
Предсједници синди-

калних организација са
подручја Регионалног
синдикалногцентраБије-
љина,нарадно-консулта-
тивномиинформативном
састанку, одржаном 8.
априла2015.године,упо-
знатисузахтјевимаУније
удружења послодаваца
РС,којимајециљсмање-
ње радничких и синди-
калнихправауРС.

На са стан ку одр жа ном у
Би је љи ни, пред сјед ни ци 102
син ди кал не ор га ни за ци је са
под руч ја овог Гра да, те оп -
шти на Угље вик и Ло па ре, по -
др жа ли су За кључ ке
Ге не рал ног ви је ћа и Пред -
сјед ни штва Са ве за син ди ка -
та РС, те из ра зи ли спрем ност
да, ако бу де тре ба ло, уче ству -
ју у свим об ли ци ма син ди -
кал не бор бе ка ко би
са чу ва ли сва до стиг ну та рад -
нич ка и син ди кал на пра ва у
Срп ској.

Са стан ком је пред сје да -
вао из вр шни се кре тар Ре ги -
о нал ног син ди кал ног
цен тра Би је љи на Не бој ша
Ан дрић, на ко јем су пред -
сјед ни ци син ди кал них ор -
га ни за ци ја овог ди је ла РС и
овај пут јед но гла сно су ре -
кли НЕ но вом За ко ну о ра -
ду РС. Са са стан ка је упу ћен
за хтјев Вла ди и кон трол -
ним ор га ни ма РС да обез -
бије де пот пу ну при мје ну
За ко на о ра ду и дру гих за -
ко на из обла сти ра да и за -
по шља ва ња, као и
при мје ну свих ко лек тив -
них уго во ра.

Са стан ку су при су ство ва ли
пред сјед ни ци гран ских син -
ди ка та рад ни ка и генерални
секретар ССРС Велка Оџако-
вић.

СИНДИКАЛЦИ СПРЕМНИ 
ДА СЕ СВИМ СРЕДСТВИМА 

СИНДИКАЛНЕ БОРБЕ 
СУПРОДСТАВЕ НОВОМ ЗАКОНУ
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Представници синдикалних организација Дервенте,
Брода,Шамца,Модриче,ПелагићеваиДоњегЖабара,по-
држалисусвеактивностиСавезасиндикатаРепублике
Српске,којеимајузациљочувањеважећегЗаконаора-
ду,колективнихуговораисвихдостигнутихрадничкихи
синдикалнихправауСрпској.

На са стан ку одр жа ном 31. мар та ове го ди не у Дер вен ти,
Бо жи ца Ми ћић, пред сјед ни ца Ре ги о нал ног од бо ра СОНК
РС ре ги је До бој, упо зна ла је син ди кал це са За кључ ци ма
Ге не рал ног ви је ћа и Пред сјед ни штва СС РС на очу ва њу
За ко на о ра ду и свих пра ва из ра да ко ја да нас има ју рад -
ни ци у РС. 

Пред сјед ни ци син ди кал них ор га ни за ци ја пред у зе ћа и
уста но ва из овог ди је ла РС, из ра зи ли су спрем ност да ће
се, ако бу де тре ба ло, свим сред стви ма син ди кал не бор бе,
укљу чу ју ћи штрај ко ве и про те сте, бо ри ти за очу ва ње За -
ко на о ра ду РС и свих сте че них рад нич ких и син ди кал них
пра ва у Срп ској.

РСЦ ДОБОЈ

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ НЕ
ТРЕБА НОВИ ЗАКОН О РАДУ

Предсједницисиндикал-
нихорганизацијапредузе-
ћа и установа, Добоја,
Теслића иПетрова, подр-
жали су све активности
Савеза синдиката Репу-
блике Српске, које имају
за циљ очување важећег
Закона о раду, колектив-
нихуговора,колективног
преговарањаисвихстече-
них радничких и синди-
калнихправауСрпској.

На са стан ку одр жа ном  1.
апри ла ове го ди не у До бо ју,
ко јем је пред сје да вао из вр -
шни се кре тар Ре ги о нал ног
син ди кал ног цен тра Ми -
лен ко Ста но је вић, са За -
кључ ци ма Ге не рал ног
ви је ћа и Пред сјед ни штва
при сут не је упо зна ла  Бо -
жи ца Ми ћић, пред сјед ни ца
Ре ги о нал ног од бо ра Син ди -
ка та обра зо ва ња на у ке и
кул ту ре РС ре ги је До бој. 

- За кон о ра ду РС је те мељ -
ни прав ни акт, по зна ча ју
ра ван Уста ву, на ко ји по сло -
дав ци ата ку ју већ пу них пет
го ди на, са ци љем да до не су
но ви За кон о ра ду РС, а по -
сле че га би ата ко ва ли и на

све оста ле за ко не из рад но-
прав не обла сти у РС, чи ме
би би ли уки ну ти сви ко лек -
тив ни уго во ри а уло га Син -
ди ка та, као со ци јал ног
парт не ра у РС, пот пу но би
се мар ги на ли зо ва ла, на гла -
си ла је пред сјед ни ца Са ве за
син ди ка та РС Ран ка Ми -
шић.

Са стан ку су при су ство ва -
ли и ак тив но уче ство ва ли у
ње го вом ра ду пред сјед ни -
ци гран ских син ди ка та,
обра зо ва ња на у ке и кул ту -
ре, ме тал ске ин ду стри је и
ру дар ства, са о бра ћа ја и ве -
за, те тек сти ла ко же и обу ће
РС, Дра ган Гња тић, Та не Пе -
у лић, Не бој ша Ђо кић и
Дан ко Ру жи чић.

Ве о ма је бит но ис та ћи, да
је дан број до брих по сло да -
ва ца у РС, по себ но у ве ли -
ким пред у зе ћи ма, сма тра
да је ва же ћи За кон о ра ду
РС до бар, те ко мо тан за
рад ни ке и за по сло дав це, и
да ни је смет ња за по шља -
ва њу, до ла ску но вих ин ве -
сти ци ја, раз во ју њи хо вих
пред у зе ћа и ре форм ским
про це си ма.

ДОБРИМ ПОСЛОДАВЦИМА 
ОДГОВАРА ВАЖЕЋИ ЗОР

Радно-консултативни и
информативни састанак
предсједникасиндикалних
организација,чланова ор-
ганагранскихсиндикатаи
члановаГенералногвијећа
ССРСсаподручјаРегионал-
ног синдикалног центра
ИсточноСарајево(Источно
Ново Сарајево, Источна
Илиџа, Источни Стари
Град, Пале, Соколац, Хан
Пијесак, Калиновик и Тр-
ново) о заштити стечених
радничкихисиндикалних
праваодржанје27.мартау
салиКултурногцентраИс-
точноНовоСарајево.

Са стан ку је при су ство ва ло
82 пред сјед ни ка син ди кал -
них ор га ни за ци ја, те чла но -
ва ор га на ССРС из обла сти
шу мар ства, упра ве, МУП-а,
пра во су ђа, обра зо ва ња, гра -
ђе ви нар ста и стам бе но-ко -
му нал не дје лат но сти,с
аобра ћа ја и ве за, здрав ства,
ме ди ја и гра фич ке дје лат но -
сти, фи нан сиј ских ор га ни за -
ци ја, тр го ви не уго сти тељ ства
и ту ри зма.

Са стан ку су при су ство ва ли
и уче ство ва ли у ње го вом ра -
ду, пред сјед ни ца ССРС  Ран -
ка Ми шић, прав ник ССРС
Го ран Стан ко вић, пред сјед -
ни ци гран ских син ди ка та,

Вла до Па вло вић, Син ди кат
шу мар ства, Ми лен ко Гра ну -
лић, Син ди кат здрав ства, То -
ми слав Вр хо вац, Син ди кат
упра ве, Си ни ша Пе тро вић,
Син ди кат пра во су ђа, Не бој -
ша Ђо кић, Син ди кат са о бра -
ћа ја и ве за, прав ник Ми лош
Пур ко вић и из вр шни се кра -
тар Цен тра, Ма ри на Ба ше -
вић ко ја је пред сје да ва ла
са стан ком.

Пред сјед ни ца је у свом
обра ћа њу ску пу ис та кла ва -
жност до стиг ну тих рад нич -
ких и син ди кал них пра ва, и
на гла си ла да у Ре пу бли ци
Срп ској не по сто је ре ал ни
раз ло зи за до но ше ње но вог
За ко на о ра ду. При сут не
син ди кал це је упо зна ла са
до са да шњим ак тив но сти ма
ССРС ко је има ју за циљ очу -
ва ње по сто је ћег За ко на о
ра ду, та ко ђе са За кључ ци ма
Ге не рал ног ви је ћа ССРС, ко -
ји ма су ја сно де фи ни са ни
да љи прав ци син ди кал не
бор бе уко ли ко Вла да бу де
ин си сти ра ла на до но ше њу
но вог За ко на о ра ду. 

Свје сни на по ра ко је ССРС
чи ни ка ко би се са чу ва ла
по сто је ћа пра ва, при сут ни
син ди кал ци су у пот пу но сти
при хва ти ли про во ђе ње За -
кљу ча ка Ге не рал ног ви је ћа.

РСЦ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ПРИХВАЋЕНИ СВИ ЗАКЉУЧЦИ 
РСЦ ТРЕБИЊЕ И ВИШЕГРАД

Састанаксапредсједницимасиндикалнихорганиза-
ција,члановимасиндикалниходборасаподручјакоје
покриваРегионалнисиндикалницентарТребиње(Град
ТребињеиопштинеБилећа,Невесиње,Љубиње,Берко-
вићииГацко)натемузаконаорадуодржанје6.априла.

Са стан ком је ру ко во дио из вр шни се кре тар РСЦ Тре би ње,
Дра ган Си мо вић, а при су ство ва ли су ге не рал ни се кре тар
ССРС, Вел ка Оџа ко вић и пред сјед ни ци Гран ских син ди ка та.

Пред сјед ни ци син ди кал них ор га ни за ци ја са под руч ја Ис -
точ не Хер це го ви не да ли су пу ну по др шку За кључ ци ма Ге -
не рал ног ви је ћа и Пред сјед ни штву ССРС. У са ли До ма
кул ту ре у Ви ше гра ду 26. мар та одр жан је рад но-кон сул та -
тив ни и ин фор ма тив ни са ста нак на ко ме је при су ство ва ло
140 пред став ни ка син ди кал них ор га ни за ци ја из обла сти
про свје те, здрав ства, шу мар ства, упра ве, по ли ци је, ме тал ске
ин ду стри је и пра во су ђа, са под руч ја оп шти на Ви ше град, Фо -
ча, Ро га ти ца, Ру до, Чај ни че и Но во Го ра жде.

Пред став ни ци син ди кал них ор га ни за ци ја са под руч ја по -
ме ну тих оп шти на, да ли су пу ну по др шку За кључ ци ма Ге не -
рал ног ви је ћа и Пред сјед ни штва СС РС и за тра жи ли да се
за у ста ве све ак тив но сти на до но ше њу но вог За ко на о ра ду,.

Са стан ком је пред сје да ва ла Љу бин ка Кне же вић, из вр шни
се кре тар СС РС за РСЦ Ви ше град.

АРГУМЕНТИМА САЧУВАТИ ЗОР



НЕ ДАМО НАШ ЗАКОН О РАДУ
Раднициираднице,члановисиндикатаокупљениуСавезсиндикатаРС
–срећаннам1.мај–Међународнипразникрада!
Савез синдиката РС са

својих15гранскихсинди-
катакојиокупљају102.587
радника, данас овомпро-
тестном шетњом, симбо-
лично, али раднички и
синдикалноодлучно,пору-
чујемо Влади Републике
СрпскеиУнијиудружења
послодаваца Републике
Српскедасмоисувишеду-
гобилистрпљиви,исувише
дуговјеровалиусоцијални
дијалогиисувишедугоис-
чекиваливладавинуправа
ипревишевременапотро-
шили вјерујући обећањи-
ма да ћете се почети
понашати одговорно и да
ћете коначно створити
оквир за просперитетан,
сигуранистабиланживот
радникаиграђанауРепу-
блициСрпској.

Као на гра да за на шу рад -
нич ку стр пљи вост има мо дуг
пре ма рад ни ци ма од ми ли -
јар ду ма ра ка за не ис пла ће не
пла те и на кна де, дуг од 850
ми ли о на КМ пре ма фон до -
ви ма, ви ше од 28 ми ли о на
од ра ђе них, а не пла ће них
пре ко вре ме них са ти ра да,
сва ко днев не не за ко ни те от -
ка зе, ши ка ни ра ња и мал тре -
ти ра ња рад ни ка, при јет ње и
по ни же ња. 

У Ре пу бли ци Срп ској ви ше
од 100.000 рад ни ка не ма ре -
дов на при ма ња, ви ше од
150.000 рад ни ка ра ди за пла -
ту с којoм не мо гу на пу ни ти
ни 30% син ди кал не по тро -
шач ке ко р пе, 20% рад ни ка и
њи хо вих по ро ди ца гла ду ју,
пре ко 50% рад ни ка не ма
обез бје ђе ну за шти ту на ра ду,
30% рад ни ка сва ко днев но је
из ло же но мо бин гу и свим
дру гим об ли ци ма зло ста -
вља ња на ра ду. Мно ги да нас
у Срп ској ра де и по 14 са ти
днев но, мно ги рад ни ци не -
ма ју пра во на го ди шњи од -
мор и др жав ни пра зник,
рад ни це су под при јет њом
от ка за и на са му по ми сао да
ра ђа ју, а све за рад не ко ли ци -
не пре бо га тих и ба ха тих по -
сло да ва ца уз сву
бла го на кло ност или не спо -
соб ност Вла де РС да вла да и
ко ри сти за ко не ко је има мо. 

Умје сто да рје ша ва на го ми -
ла не про бле ме Вла да РС про -
во ди, ка ко са ма ка же, бол не
ре фор ме, као да има не што
бол ни је од ра да без пла та и
упла ће них до при но са, ра ди
че га смо глад ни, ра ди че га не
мо же мо да се и на кон од ра -
ђе них 40 го ди на ра да пен зи -

о ни ше мо, не ма мо пра во да
се ли је чи мо, не ма мо пра во
на до сто јан ствен жи вот и
рад.

Ври је ме је да се под ву че
цр та и да се од луч но кре не у
рје ша ва ње про бле ма. Ни је
про блем у за ко ни ма већ у
не ра ду и не спо соб но сти оних
ко ји тре ба да кон тро ли шу
њи хо ву при мје ну, ни је про -
блем у рад ни ци ма, не го у
они ма ко ји го ди на ма пот -
кра да ју рад ни ке и фон до ве,
ни је про блем у на шим пра -
ви ма не го у ва шим при ви ле -
ги ја ма, ни је про блем у
не до стат ку рад них мје ста,
не го у њи хо вом при кри ва њу
и ни је спас у за ду жи ва њу не -
го у но вим иде ја ма и њи хо вој
ре а ли за ци ји.

Као спа со но сна рје ше ња
ну ди те нам но ва и но ва за ду -
жи ва ња код ММФ-а и Свјет -
ске бан ке, а они за уз врат
тра же да бу де мо још јеф ти -
ни ји, тра же да нас на по слу
за ми је не на ша дје ца ко ја ће
ра ди ти у још те жим усло ви -
ма и за још ни жу над ни цу, на
не си гу р ним и по вре ме ним
по сло ви ма, тра же на ша при -
род на бо гат ства, јед ном ри -
јеч ју тра же ,, оно ма ло ду ше,,
што нам је још пре о ста ло.

ММФ, Свјет ска и Евр оп ска
бан ка ни су на ши при ја те љи,
не го мо дер ни по ро бљи ва чи
и дик та то ри ко ји по ред ску пе
про да је свог нов ца зах ти је ва -
ју про во ђе ње по ни жа ва ју ћих
пра ви ла и ре фор ми ко је не
про во де у сво јим др жа ва ма и
пре ма сво јим рад ни ци ма. 

Го спо до, чла но ви Вла де Ре -
пу бли ке Срп ске, крај ње је
ври је ме да на свје тлост да на
из ве де те 80. 000 рад ни ка ко -
ји ра де ,,на цр но,, да не за ко -
нит пре ко вре ме ни рад

пре ве де те у но ва рад на мје -
ста, да спри је чи те од лив нов -
ца кри ми нал ним то ко ви ма у
тај кун ске џе по ве и усмје ри те
га у но ве ин ве сти ци је, да на -
тје ра те све да ра де и по слу ју
у скла ду са за ко ном и од рек -
не те се оних ко ји не пла ћа ју
рад ни ке и не упла ћу ју по ре -
зе и до при но се. Ту ле жи наш
но вац, а не у се фо ви ма
ММФ-а и дру гих свјет ских
моћ ни ка.

Ду жни сте да на ма и на шој
дје ци обез бје ди те си гу ран,
здрав и пла ћен рад, про спе -
ри тет и пе р спек ти ву у бо ље
су тра у на шој ли је пој Ре пу -
бли ци Срп ској, а не ви зе за
рад у дру гим др жа ва ма гдје
не же ли мо ићи. Же ли мо ви -
зе за бу дућ ност у на шој др -
жа ви ко ју смо ми рад ни ци
сво јом кр вљу ство ри ли, као
што су ге не ра ци је и ге не ра -
ци је рад ни ка у по сљед њем
сто ље ћу кр вљу и зно јем ство -
ри ли и од бра ни ли рад нич ка
и син ди кал на пра ва.

На тра гу сви је тле и ча сне
син ди кал не бо р бе, ми смо
од луч ни ји ви ше не го икад да
од бра ни ма на ша рад нич ка и
син ди кал на пра ва и за то вам
по ру чу је мо да пре ста не те
звец ка ти око на ших пра ва и
сво ја моћ на оруж ја усмје ри -
те пре ма про бле ми ма, јер
ми:

НЕ ДА МО уго вор о ра ду на
нео д ре ђе но ври је ме;

НЕ ДА МО 40 ча сов ну рад ну
сед ми цу и на ше три осми це;

НЕ ДА МО пра во на пла ће -
ну па у зу од 30 ми ну та;

НЕ ДА МО пра во на го ди -
шњи од мор и пла ће но од су -
ство;

НЕ ДА МО пра во на го ди ну
да на пла ће ног по ро диљ ског
од су ства ;

НЕ ДА МО пра во на ко лек -
тив но пре го ва ра ње;

НЕ ДА МО пра во на уве ћа -
ње пла те на осно ву ми ну лог
ра да од 0,50%;

НЕ ДА МО пра во на уве ћа -
ње пла те по осно ву пре ко -
вре ме ног ра да од 30 %;

НЕ ДА МО пра во на уве ћа -
ње пла те по осно ву ра да 

на др жав не пра зни ке од
50%;

НЕ ДА МО пра во на тро шко -
ве пре во за код до ла ска и по -
врат ка са по сла;

НЕ ДА МО пра во на то пли
обр ок;

НЕ ДА МО пра во на ре грес
за го ди шњи од мор;

НЕ ДА МО пра во на от прем -
ни ну при ли ком од ла ска у
пен зи ју;

НЕ ДА МО пра во на от ка зни
рок;

НЕ ДА МО пра во на от прем -
ни ну код тех но ло шког ви -
шка;

НЕ ДА МО на ше ко лек тив не
уго во ре:

НЕ ДА МО пра во на на ше
пра зни ке;

НЕ ДА МО ДА НАС ПО НИ -
ЖА ВА ТЕ, ВРИ ЈЕ ЂА ТЕ И ОМА -
ЛО ВА ЖА ВА ТЕ;

НЕ ДА МО наш За кон о ра ду
и

З А Т О

НЕ НО ВОМ ЗА КО НУ О РА ДУ!!!

НЕ КА ЖИ ВИ 1. МАЈ - МЕ -
ЂУ НА РОД НИ ПРА ЗНИК РА -
ДА!

ПредсједницаССРС

РанкаМишић
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ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС САВЕЗА СИНДИКАТА РС



РИЈЕЧ СИНДИКАТА12

РАДНИЦИ СРПСКЕ РЕКЛИ НЕ НОВОМ ЗАКОНУ О РАДУ
Поводом 1. маја, Међународног празника рада, у Бањалуци су одржани 
велики раднички протести на којима је учествовало више од пет хиљада
радника, чланова Савеза синдиката РС, од Требиња до Новог Града. 
Колона коју је предводила предсједница Савеза Ранка Мишић и предсједници
свих 15 гранских синдиката,  прошла је од Дома синдиката до Парка
„Младен Стојановић“, гдје је прочитан Првомајски проглас

Радничка колона се на кратко зауставила испред сједишта Уније удружења послодаваца
РС и Владе Републике Српске, гдје је делегација СС РС предала првомајски проглас 
Савеза синдиката својим социјалним партнерима
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РАДНИЦИ СРПСКЕ РЕКЛИ НЕ НОВОМ ЗАКОНУ О РАДУ

Радници су током протеста упутили јасне поруке властима Републике Српске

Протестна колона Савеза Синдиката РС кренула је испред Дома синдиката
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Синдикалци су у протестној шетњи показали одлучност, јединство и снагу своје организације

Радничка колона пролази улицом Краља Петра I Карађорђевића према сједишту Владе РС



ЈАДАН ЈЕ ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ
ТРАЖИ ЈЕФТИНЕ РАДНИКЕ

Владе у цијелом региону маме међународне агенције својом спремношћу
да сарађују, а та сарадња је често близу издаје националних интереса

У по тра зи за ар гу мен ти -
ма ко ји би пот кри је пи ли
ста во ве Са ве за син ди ка та
РС про тив до но ше ња но -
вог за ко на о ра ду, раз го ва -
ра ли смо са син ди кал ним
ли де ри ма у Ср би ји, ко ја је
не дав но до ни је ла но ви за -
кон из те обла сти.
ИскустваСрбијепоказала

судасуефектиновог,хва-
љеногзаконаипријењего-
вог усвајања, готово
никакви. Нови закон под-
једнаконеодговаранирад-
ницима,нипослодавцима,
алинистраниминвестито-
римазбогкојихје,наводно,
идонесен.

Ка ко оцје њу је те ефек те
при мје не но вог За кон о
ра ду у Ср би ји и да ли је он
ри је шио про бле ме рад ни -
ка и по сло да ва ца?
Заправо,тешкојеговори-

тидаимабилокаквихефе-
ката, најмање оних због
којих је Закон, наводно,
усвојен. Јединошто се по-
горшалосуусловидасеза-
штитезапослени.
Послодавцимудроћутеи

правеседаникакавзакон
нијенидонијет,јерсунега-
тивни ефекти толико ви-
дљивидабиониморалида
гакритикују,анесмију.

Ви сте и ра ни је твр ди ли
да овај за кон не ће ри је -
ши ти ни про бле ме стра -
них ин ве сти то ра, што се
по твр ди ло у прак си. Шта
чи ни ти да ље, ми је ња ти
за кон?
Наравноданијемогаода

ријеши тепроблеме, чаки
дајебољенаписан,јеруње-
говомдометуутицајанема
ничегаштомодернатржи-
шнаекономијатражи.Сем,
наравно,јефтинијегиобес-
прављенијег радништва.
Тврдимистоштосамитада
тврдио:Јаданјеонајпосло-
давац који не може успје-
шно да послује ако му не
омогућитејефтинераднике
и,помогућству,безикаквих
права,ајошјејаднијавлада

којапожуридатаквомпо-
слодавцуизађеусусрет.Ми-
слимдасеништанеможе
промијенити новим зако-
номакогабудеписалавла-
дасаоваквомфилософијом,
односно,владакојаједони-
јела овакав закон јасно се
опредијелиладачврстосто-
јинатаквомстановишту,па
може да произведе само
близанцаоваквомзакону.

Ни по сло дав ци ни су за -
до вољ ни но вим рје ше њи -
ма. Да ли мислите да је
мо гућ ком про мис из ме ђу
син ди ка та и по сло да ва ца,
ко ји би уро дио но вим, ква -
ли тет ним рје ше њем?
Домаћипослодавци,рекао

сам,мудроћуте,докстрани
поново критикују ствари,
оправдано,којесукритико-
валиипрошлегодине,при-
је доношења овог закона.
Остајенејаснокакосутада
уопштемислилидаћевисо-
кастопакорупције,масивна
и спора администрација,
несигурностуусловимапо-
словања,битипромијењени
Закономораду,кадатоније
материја у „надлежности“
радног законодавства. Но,
охрабрујуће је, према ин-
формацијамакоједобијамо
однашихчланова,данајве-
ћи број озбиљних страних
компанија практично пот-
писује такве колективне
уговорекојимасенадокна-

ђујесвешторадницимаузи-
мановиЗаконораду.Штосе
наших послодаваца тиче,
ониморајупрводасеизја-
снедалисуустањудапо-
слујуида,рецимо,редовно
исплаћујуплате,односно,да
јасноигласнокажукоихи
какоометадатакораде.А,
неовако,удрипорадници-
ма,асасвимвладамашуру-
ју! И још то зову тржишна
привреда!!!

Да ли је власт ко о пе ра -
тив на по пи та њу из мје на
за ко на и шта је њен крај -
ни циљ?
Властјекооперативнаса-

мосасвојимпослушници-
ма,аонивеличају„домете“
Законаораду.

И у Ре пу бли ци Срп ској
је у при пре ми но ви За кон
о ра ду по дик та ту ММФ-а.
Шта би сте по ру чи ли ов да -
шњим син ди ка ти ма и
рад ни ци ма?
Пријесвега,неопходноје

склонитиизфокусапосма-
трањаидјеловањаММФи
друге међународне инсти-
туцијеисамокривитињих.

Једнојекадавамлоповпро-
валиукућу,асасвимдруго
када ви оставите широм
отворенаврата.
Нашевладе,уцијеломре-

гиону,сталномамемеђуна-
родне агенције својом
спремношћу да сарађују, а
та сарадња је често близу
издаје националних инте-
реса.Друго,синдикатимо-
рају да инсистирају на
директнојкомуникацијиса
представницима ММФ-а,
Свјетскебанкеидругих,јер
јединотакоможемосазнати
далисутеинституцијебаш
тотражиликаконамнаша
владапредстављаидалису
тоштотражепоставилина
ниво„узми,илиодбиј“,или
је ниво преговарачких ка-
пацитетанастранинацио-
налнихвладатоликонизак
дапрактичноштогодико
год им нешто тражи они
климајуглавом.Другимри-
јечима,радници,организо-
вани у синдикате или
неорганизовани,запослени
илинезапослени,пензионе-
ри,требадапропитајусвоје
домаће политике пре него
штоММФдође, а не да се
послијехватајузаглаву.Још
нисамвидиониједногпред-
ставникабилокојевладеда
сехватаозаглавупоштоис-
пратеММФ,тоувијекоставе
нама, али онда је касно и
ММФјенајмањекрив.
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ИНТЕРВЈУ: БРАНИСЛАВ ЧАНАК, ПРЕДСЈЕДНИК УГС НЕЗАВИСНОСТ

неопходно Је склонити
из Фокуса посматрања

и дЈеловања ммФ и
друге међународне 
институциЈе и само

кривити њих

Још нисам видио
ниЈедног представника
било коЈе владе да се
хватао за главу пошто
испрате ммФ, то увиЈек

оставе нама

Чанак: Инсистирати на директној комуникацији са ММФ-ом и Свјетском банком



УСРБИЈИНЕЗАДОВОЉНИ
ИРАДНИЦИИПОСЛОДАВЦИ

Де сет мје се ци од по чет ка при-
мjене но вог за ко на у Ср би ји, пред -
став ни ци ре сор ног ми ни стар ства
на ја вљу ју да ће се тек на кон што
рад не гру пе за вр ше ана ли зу ефе ка -
та при мје не за ко на зна ти да ли ће
би ти по треб не из мје не или до но ше -
ње но вог за ко на, а мо жда ни јед но
ни дру го.
Послодавцивјерујудабидоизмје-

наморалокадтаддадође јер,како
кажу,нијесасвимусклађенсастан-
дардима ЕУ да би дао очекиване
ефекте.
ЛидерСавезасамосталнихсиндика-

таСрбијеЉубисавОрбовићизјавиоје
дасуефектиЗаконаорадускороне-
примјетниидаонниједоприниони-
тиотварањуновихраднихместа,нити
лакшемпримањуурадниоднос.

-Напротив, сада се лакше отпушта.
Лакши пријем радника и веће запо-
шљавање,отоменемаријечи,катего-
ричанјеОрбовић.
Какојеказао,инвестицијекојесудо-

веденеуСрбијусуомогућеневеликом
улогомпремијераСрбијеАлександра
Вучића,алинеизбогЗаконаораду,ка-
ко се очекивало и најављивало уочи
његовогусвајањаујулупрошлегодине.
Орбовићјеуказаодасунекипосло-

давциуСрбијикрозколективнеугово-
ре дефинисали односе у складу са
старимЗакономораду,што,какојека-
зао,показујесоцијалнуодговорност.
ТакођеједодаодасураднициуСр-

бијипринуђенидасепоновобореза

чувене"триосмице"(осамсатирада,
осамсатиодмораиосамсатикултур-
ногобразовања),јер,какојеказао,за-
конскитаправапостоје,алиупракси
врлочесторадницинемајунирадно
време,нисталнеприходе,ниваљане
условезарад.
ПредсједникУнијепослодавацаСр-

бијеНебојшаАтанацковићказаоједа
сенададаћенареднихгодинаурад-
номзаконодавству"заживјетијошне-
ке промјене". Он је навео да се та
пословнаасоцијацијанијезалагала
за рјешења о којима се у посљедње
вријемеспекулисалоујавности,по-
путукидањаплаћањатоплогоброка,
паузеипревоза.
Атанацковићјенавеопримјердаје

Закономорадупредвиђенодасупо-
слодавциуобавезидаплаћајутопли

оброкиданекиодњихдајудневно
динарзатоплиоброк,што,какоје,ка-
зао,"цијелизакониобластрадногза-
конодавствабацаубесмисао".
Атанацковићјеказаодастраниин-

веститори указују да неке ствари у
Србијикојесетичупословањанису
ријешененаначинкакојетопракса
уземљамаизкојихдолазе.
-Промјена Закона о раду јенешто

штојепозитивноимисмооцијенили
датонисудовољниефектиидаонне
испуњавајошувијеконоштопоста-
вља ЕУ и он не личи довољно на
европскозаконодавство,рекаојеАта-
нацковић.
Раднегрупекојесебавеанализом

ефекатаЗаконаорадутребалобида
завршетајпосаодосептембра,након
чегаћебитипознатодалићебити
потребненовеизмјенеилиновиза-
кон,аможданиједнонидруго,наја-
вила је шеф сектора за социјални
дијалогуМинистарствурадаЈесенка
Чворо.
-На основу анализа, до септембра

требадасеискристалишудаљиправ-
ци развоја радног законодавства, а
наконтогараднагрупатребадапо-
нуди конкретна рјешења, рекла је
Чворо.Раднозаконодавствосе,какоје
казала,нијемијењаловишеод10го-
дина,додајућидајетоматеријакоја
ће се убудуће чешће мијењати и
усклађиватисастандардимаЕУ.

И ЦР НО ГОР ЦИ ПРО ТИВ 
НО ВОГ ЗАКОНА О РАДУ

СиндикатиуЦрнојГорисусеуспро-
тивили приједлогу владе да се, под
притиском лобиста из круга локал-
нихводећихбизнисменаиАмеричке
трговачкекоморе, олабаве законио
уговоримаораду.
Новиминистаррада,ЗорицаКова-

чевић,обећалајеукључитисвестра-
не у консултације како би се
“договориотекст”идодалада“нема
потребезажурбом,јерјекрајњирок
заусвајањезаконатек2017.година”.
ИзмјенезахтијевајуАТКипеторга-

низацијапослодаваца,извјештавају
медијиуЦрнојГори.Добилисуподр-
шкуПремијераЦрнеГоре,МилаЂу-
кановића,наконсастанкаодржаног
почеткоммарта са групом америч-
кихлобиста,накомсеразговаралоо
начину “унапређења пословне кли-
ме”и“отклањањапрепреказапосло-
вање”уЦрнојГори.
Главнизахтјевипослодавацасудасе

бришечлан25.изЗаконаораду,који
гарантујеуговоренанеодређеноври-
јеме.ПослодавцииАТКтакођежеле
“ограничити” могућност радницима
да “захтијевају исплату неплаћених
обавеза”израданапериодод“триго-
дине”,штосегарантујезаконом.
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ИСКУСТВАРЕГИОНАСАЗАКОНОМОРАДУ

РаднегрупекојесебавеанализомефекатаЗаконаорадутребалобида
завршетајпосаодосептембра,накончегаћебитипознатодалиће
битипотребненовеизмјенеилиновизакон

Љубисав Орбовић, предсједник ССС Србије



МИРОСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК СО ФАБРИКЕ ДУВАНА БАЊАЛУКА

РАДНИЦИ СТРАХУЈУ ОД
НОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

Радници страхују да је циљ Булгартабака  да се отараси свих старих
радника јер су организовани у јаку синдикалну организацију
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Рад ни ци Фа бри ке ду ва на
Ба ња лу ка, ко ја је осно ва на
1888. го ди не, све до пр ве
при ва ти за ци је ко ја се де си -
ла 2006. го ди не, има ли су
ре дов не и со лид не пла те. У
ме ђу вре ме ну, ово пред у зе -
ће ко је је не ка да сло ви ло
као си но ним и за ма јац  раз -
во ја при вре де Ба ња лу ке и
ци је ле кра ји шке ре ги је,
про ми је ни ло је два вла сни -
ка и да нас је ве ћин ски вла -
сник  ка пи та ла овог
пред у зе ћа бу гар ска ком па -
ни ја „Бул гар та бак хол динг“.
Пред сјед ник Син ди кал не
ор га ни за ци је Фа бри ке ду -
ва на Ба ња лу ка, Ми ро слав
Ма рин ко вић, за „Ри јеч Син -
ди ка та“ из но си ак ту ел не
про бле ме са ко ји ма се већ
ду же ври је ме су сре ћу рад -
ни ци овог не кад успје шног
ко лек ти ва. 

- Фа бри ка ду ва на већ де -
вет го ди на не по сто ји у ур -
ба ни стич ком пла ну Гра да
Ба ња лу ка. Не ма мо ни шта
про тив да се она дис ло ци ра
на не ко дру го мје сто на пе -
ри фе ри ји гра да, али на ша
оба ве за  је да са чу ва мо сва -
ко рад но мје сто, те да рад -
ни ци због то га не тр пе би ло
ка кве по сље ди це.

Да ли пред став ни ци ве -
ћин ског вла сни ка Фа бри ке
ду ва на Ба ња лу ка по шту ју
ор дед бе Ме мо ран ду ма ко ји
су пот пи са ли 2013. го ди не?

- Оба ве за „Бул гар та ба ка“,
ко ја је ја сно пре ци зи ра на
по ме ну тим Ме мо ран ду -
мом, је да пет го ди на од пре -
у зи ма ња овог пред у зе ћа
за др жи дје лат ност, од но сно
про из вод њу ци га ре та, а у
на ред не три го ди не да  за др -
жи за те че ни број рад ни ка.

Да ли је но ви вла сник
ис по што вао пре у зе ту оба -
ве зу?

- На жа лост, ни је. На и ме, у
ме ђу вре ме ну је  по ди је лио 35
от ка за рад ни ци ма ко ји су го -
ди на ма ра ди ли у овом пред -
у зе ћу, а ме ђу њи ма је и
рад ник ко ји је ди је те  по ги ну -
лог бор ца ВРС. Не ки од њих су
под при ти ском оти шли у
пен зи ју, док је је дан број рад -
ни ка уз от прем ни ну оти шао
на За вод за за по шља ва ње, од -
но сно на ули цу. По сло да вац

је у ме ђу вре ме ну за по слио
но вих 55 рад ни ка, та ко да се
да нас уку пан број за по сле -
них у пред у зе ћу кре ће око
265 рад ни ка. Но вор пи мље ни
рад ни ци су до во ђе ни под из -
го во ром да се ра ди о струч -
ним љу ди ма. То су рад ни ци о
чи јем рад но-прав ном ста ту су
ми не ма мо са зна ња, јер ни су
син ди кал но ор га ни зо ва ни из
по зна тих раз ло га.

Овом при ли ком мо рам ис -
та ћи да но вом вла сни ку
пред у зе ћа сме та на ша син -
ди кал на ор га ни за ци ја. Иако
смо се кроз По је ди нач ни ко -
лек тив ни уго вор ко ји је пот -
пи сан на ни воу пред у зе ћа са
по сло дав цем до го во ри ли да
се за 180 рад ни ка из сек то ра
ма ло про да је ис пла ћу је то пли
оброк у ви си ни од 77 КМ, по -
сло да вац  је  јед но стра но од -
сту пио од те оба ве зе  и
умје сто нов ца рад ни ци ма
сва ки дан ди је ли ко мад пи це,
због че га рад ни ци сва ко днев -
но не го ду ју  пи шу ћи број не
пе ти ци је. Ова квој прак си по -
сло дав ца отво ре но се су про -
ста вио члан Син ди кал ног
од бо ра Син ди кал не ор га ни -
за ци је Сла во љуб Ђор ђе вић,
ко ји се ни крив ни ду жан на -
шао на уда ру ме наџ мен та и
тај слу чај још ни је за вр шен.
По сло да вац је ишао чак до -
тле да је вр шио при ти сак на
чла но ве син ди ка та ка ко би
раз био је дин ство Син ди кал -
ног од бо ра, од но сно на ше
син ди кал не ор га ни за ци је,
што му на рав но ни је и не -
ће ус пје ти.

Да ли по сло да вац
по шту је За кон о ра ду
и ко лек тив не уго во ре
РС, је су ли ре дов не
пла те, ис пла ћу је ли
се ре грес  и ко ли ка
је про сјеч на
пла та за по -
сле них?

- Што се ти че ре гре са за
го ди шњи од мор, оче ку је мо
да ће би ти ис пла ћа ен за
2015. го ди ну до кра ја ју на у
ви си ни од 381 КМ, али не у
пу ном из но су од 450 КМ,
ко ли ко из но се три ци је не
ра да у пред у зе ћу, што је де -
фи ни са но По је ди нач ним
ко лек тив ним уго во ром ко -
ји смо пот пи са ли.

Што се ти че пла та, ва жно
је ис та ћи да свих 180 рад -
ни ка ко ји ра де у сек то ру
ма лор по да је при ма нај ни -
жу га ран то ва ну пла ту  у РС
, док је у сек то ру про из вод -
ње пла та ве ћа за 20 од сто.

Не мам ег закт не по дат ке,
али пре ма мо јим са зна њи -
ма про сјеч на пла та за по сле -
них у не ка да  по пу лар ној
ба ња луч кој ду ва ња ри из но -
си око 500 КМ.

Че га се да нас нај ви ше
пла ше рад ни ци Фа бри ке
ду ва на?

- Оно од че га стра ху је мо је
на ја вље на но ва си сте ма ти -
за ци ја рад них мје ста. Про -
ци је ни ли смо, а во ље ли
би смо да ни смо у пра ву, да је
ко нач ни циљ но ве си сте ма -
ти за ци је го то во не скри ве на
же ља ве ћин ског вла сни ка
ка пи та ла да се ота ра си свих
за те че них рад ни ка у пред у -
зе ћу, јер смо ми до бро  син -
ди кал но ор га ни зо ва ни и
бо ри мо се за по што ва ње рад -
нич ких и син ди кал них пра -

ва. Но во при мље не
рад ни ке по сло да вац
др жи под по себ ним
ре жи мом, од но сно
уго во ри ма о ра ду
на од ре ђе но ври је -
ме. Ти рад ни ци ни -
су у син ди ка ту, та ко

да су пре пу -
ште ни са ми

се би. 

Жа ло сна је чи ње ни ца да су
да нас  и ста ри рад ни ци под
по себ ним об ли ком те ро ра,
али је та ко.

Из ва шег од го во ра се мо -
же за кљу чи ти да има по -
ја ва мо бин га у пред у зе ћу
у ко јем ра ди те?

- Има мо бин га. О ње му би
мо гли пу но да при ча мо.
Има мо сло вом и бро јем 27
рад ни ка по име ну и пре зи -
ме ну ко ји су мо би ра ни, ко ји
су се жа ли ли на шој син ди -
кал ној ор га ни за ци ји. Шта ће
се да ље до га ђа ти на пла ну
мо бин га, ви дје ће мо. У сва -
ком слу ча ју има мо раз ло га
да стра ху је мо да је циљ по -
сло дав ца да се кроз ова кав
об лик при ти са ка на рад ни -
ке,  за три го ди не које су
пред ви ђе не Ме мо ран ду -
мом, осло бо ди свих рад ни ка
ко је је за те као у пред у зе ћу. У
том ци љу не дав но су по ди -
је ли ли де вет от ка за, а ме ђу
њи ма и рад ни ку - дје те ту
па лог бор ца, ко ме су да ли
рје ше ње о от ка зу уго во ра о
ра ду ко је још ни су по ни шти -
ли. Ипак, јед на рад ни ца је уз
по моћ Син ди ка та вра ће на
на сво је рад но мје сто.

Ка кав је став Вла де РС
као пот пи сни ка Ме мо -
ран ду ма са бу гар ском
ком па ни јом о про бле ми -
ма са ко ји ма се су сре ћу
рад ни ци у пред у зе ћу?

- Став Вла де РС је ко рек тан.
Вла да је за тра жи ла ком пле -
тан из вје штај од „Бул гар та -
ба ка“ о то ме шта су у
ме ђу вре ме ну ура ди ли на
ње го вом до сљед ном про во -
ђе њу. Оче ку је мо да се уско ро
одр жи за јед нич ки са ста нак
пред став ни ка Вла де, од но -
сно ин сти ту ци ја РС, ме наџ -
мен та пред у зе ћа  и
Син ди ка та, ка ко би се увје -
ри ли у то ко је су пра ве и ис -
кре не на мје ре бу гар ске
ком па ни је ка да је у пи та њу
ово пред у зе ће. Пре ми јер ка
Жељ ка Цви ја но вић нам је
обе ћа ла да ће чак ићи и у ре -
ви зи ју пот пи са ног ме мо ран -
ду ма, уко ли ко од стра не
куп ца пред у зе ћа, не бу ду ис -
по што ва не уго вор не оба ве зе,
и ако но ви вла сник на ста ви
са от пу шта њем рад ни ка.

Се кул М. По по вићМаринковић: Отказе уговора о раду већ  добило 35 радника



априлска корпа Била
праЗниЈа од МартоВскЕ

Синдикална потрошачка корпа у априлу je  износила 1.850,70 КМ 
и за око 21 КМ или 1,1% је мања од мартовске. У односу на априлску 
из прошле године већа је за око 46 КМ или 2,5%

Ово сма ње ње из но са
укуп них тро шко ва про из -
во да и услу га са др жа них у
син ди кал ној по тро шач кој
кор пи ни је ре зул тат де -
фла ци је, од но сно сма ње ња
ци је на, што се ре ал но тре -
ба ло де си ти прет ход них
мје се ци усљед зна чај ног
сма ње ња ци је на го ри ва у
Ре пу бли ци Срп ској и на
свјет ском тр жи шту још
кра јем 2014. го ди не, већ,
пр вен стве но, пре ла ска на
љет њи та риф ни мо дел об -
ра чу на тро шко ва елек -
трич не енер ги је.

И ових мје се ци се из но ва
по твр ди ла не при мје ре на
прак са про из во ђа ча и тр го -
ва ца у Ре пу бли ци Срп ској,
ко ју по твр ђу ју већ го ди на -
ма, да су ве о ма рев но сни
ка да тре ба да по ве ћа ју ци -
је не сва ки пут ка да до ђе и
до ми нор ног, од но сно не -
знат ног ра ста ци је на го ри -
ва на свјет ском тр жи шту.
Ка да се ове ци је не зна чај но
сма ње, што је са да слу чај,
он да ти исти про из во ђа чи и
тр гов ци сма тра ју да не ма
осно ва за ума ње ње ци је на,
па чак по је ди ни, из го ва ра -
ју ћи се дру гим раз ло зи ма, у
та квим усло ви ма, по ве ћа -
ва ју ци је не сво јих про из во -
да и услу га. 

Бу ду ћи да се ни је де сио
зна чај ни ји раст пла та већ
ду жи низ го ди на, с јед не
стра не, и ова квог по на ша -
ња про из во ђа ча и тр го ва ца
у Ре пу бли ци Срп ској, с
дру ге стра не, чи ње ни ца
је да је ку пов на моћ
рад нич ких по ро ди ца на
из у зет но ни ском ни -
воу, а ти ме и жи вот ни
стан дард и ква ли тет жи -
во та.

Сто га, као и прет ход -
них мје се ци, па и го -
ди на, и у апри лу ове
го ди не про сјеч ном
пла том, ко ја је из -
но си ла 835 КМ мо -
гло се по кри ти
све га око 45% тро шко -
ва про из во да и услу га
са др жа них у син ди кал -
ној по тро шач кој кор пи.

Бу ду ћи да су тро шко ви
пре храм бе них про из во да
у апри лу 2015. го ди не до -
сти гли из нос од 699 КМ, а
што је за око 1,3% ви ше у

од но су на април про шле го -
ди не, еви дент но је да око
150 хи ља да рад ни ка, за по -
сле них у 11 дје лат но сти,
сво јим про сјеч ним април -
ским пла та ма ни су би ли у
мо гућ но сти у цје ло сти

обез бје ди ти ове про из во де.
Исто та ко, тро шко ви про -

из во да и услу га, ко ји се од -
но се на ста но ва ње, као и
ко му на ли је и дру ге ре жи је,
у апри лу ове го ди не ве ћи су
за чак 7,2% у од но су на
исти мје сец про шле го ди не.

Тро шко ви пре во за у апри -
лу 2015. го ди не су тек за око
1% ма њи у од но су на април
2014. го ди не, иако је ци је на

го ри ва у Ре пу бли ци
Срп ској ма ња за
15% до 20% у од -

но су на исти мје -
сец про шле го ди не.

Ме ђу тим, ра ни јих го -
ди на, про мје не ци је не

го ри ва у овим из но -
си ма на ви ше, и то на

свјет ском тр жи шту, су
би ли основ пре во зни ци -
ма да од мах по ве ћа ју ци -
је не пре во зних ка ра та у
град ском и при град ском
пре во зу пут ни ка. 
Че тво ро чла ној рад нич кој

по ро ди ци у апри лу ове го -
ди не, би ло је по треб но, по -
ред 699 КМ за ку по ви ну

пре храм бе них про из во да,
још 193,10 КМ за пре воз,
558,28 КМ за ста но ва ње и
ко му нал не услу ге, 134,64
КМ за оди је ва ње, 104,23 КМ
за те ку ће одр жа ва ње до ма -
ћин ства, 81,45 КМ за обра -
зо ва ње и кул ту ру, те 80 КМ
за хи ги је ну и ње гу здра вља,
ка ко би има ла оно основ но
што је нео п ход но јед ној по -
ро ди ци на мје сеч ном ни -
воу, а ка ко је то де фи ни са но
до ма ћим и ме ђу на род ним
стан дар ди ма.

У ко јој мје ри је ни зак жи -
вот ни стан дард рад нич ких
по ро ди ца у Ре пу бли ци Срп -
ској го во ри и по да так да ви -
ше од дви је тре ћи не
рад ни ка не мо же сво јом
пла том по кри ти ни оних
45% тро шко ва про из во да и
услу га са др жа них у син ди -
кал ној по тро шач кој кор пи,
ко је по кри ва про сјеч на
пла та ис пла ће на на ре пу -
блич ком ни воу.  

Бо жа на Ра до ше вић,
струч ни са рад ник 

за еко ном ска пи та ња
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СЛУЖБА ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ

НИ МИНИСТАРСТВА НЕ 
ПОШТУЈУ ПРАВА РАДНИКА

Радници су правну помоћ најчешће тражили због неисплаћивања плата,
накнада и осталих примања прописаних  колективним уговорима

Служби за бесплатну
правнупомоћСавезасин-
диката Републике Српске
свакодневно се обраћају
раднициизсвихгранских
синдиката,различитепол-
не и старосне структуре,
разнихзанимањаодНКдо
ВСС,саистимилиразличи-
тим проблемима у оства-
ривањусвојихправа.

Због те чи ње ни це те шко
би се да ло за кљу чи ти ко ја
се пра ва ма ње по шту ју, од -
но сно ко ји су рад ни ци нај -
у гро же ни ји, али се са
си гур но шћу мо же утвр ди ти
да је ве о ма ма ли про це нат
рад ни ка ко ји ма је по сло да -
вац ис по што вао сва рад -
нич ка и син ди кал на пра ва
про пи са на за ко ни ма и  ко -
лек тив ним уго во ри ма. 

Та ко ђе,  ана ли зе и упо -
ред ни по ка за те љи Са ве за
син ди ка та РС и  на ла за ин -
спек то ра ра да не дво сми -
сле но по твр ђу ју да се код
оних по сло да ва ца код ко јих
је осно ван и дје лу је син ди -
кат, рад нич ка пра ва за 35
од сто ма ње кр ше, не го код
по сло да ва ца код ко јих не
по сто ји син ди кат. За то и не
чу ди то ли ки от пор по сло -
да ва ца син ди кал ном ор га -
ни зо ва њу и дје ло ва њу, што
је и нај че шћи об лик кр ше -
ња син ди кал них пра ва код
нас. 

Нај у гро же ни ја ка те го ри ја
рад ни ка су рад ни ци ста ри -
је жи вот не до би, али исто
та ко угро же ни су и мла ђи
рад ни ци, ста ро сне до би од
20 до 30 го ди на ко ји пр ви
пут за сни ва ју рад ни од нос
и ко ји у пра ви лу до би ја ју
уго во ре о ра ду на од ре ђе но
ври је ме, ко ји се про ду жу ју
углав ном сва ки мје сец. 

Због та квог по на ша ња по -
сло да ва ца, мла ди рад ни ци
не ма ју  ни ка кву прав ну  си -
гур ност и мо гућ ност да раз -
ми шља ју о фор ми ра њу
по ро ди це, јер су у не пре ста -
ном стра ху да им иду ћи
мје сец уго вор о ра ду не ће
би ти про ду жен и да ће
оста ти без по сла.

Рад ни ци су прав ну по моћ
од нас нај че шће тра жи ли
због не ис пла ћи ва ња пла та,
на кна да и оста лих при ма -
ња про пи са них  ко лек тив -
ним уго во ри ма. За тим због
ус кра ћи ва ња пра ва на ре -

грес, то пли оброк, пре воз и
дру ге на кна де, не у пла ћи -
ва ња до при но са, не пла ћа -
ња пре ко вре ме ног ра да,
ус кра ћи ва ње пра ва на го -
ди шњи од мор, по вре да на
ра ду, не до стат ка аде кват не
за штит не опре ме, мо бин га
и слич но.

Рад ник се  за за шти ту сво -
јих пра ва пу тем су да не од -
лу чу је  до крај њег ро ка и до
ко нач ног са зна ња да по -
сло да вац не же ли да ре а ли -
зу је,  или му ус кра ћу је не ко
ње го во пра во про пи са но
за ко ном или ко лек тив ним
уго во ром. У ме ђу вре ме ну,
уко ли ко не ма до го во ра са
по сло дав цем, рад ни ци се
уз струч ну по моћ на ших
прав ни ка обра ћа ју Аген ци -
ји за мир но рје ша ва ње рад -
них спо ро ва ка ко би на
ми ран на чин уз по сре до ва -
ње ми ри те ља оства ри ли ус -
кра ће на рад нич ка пра ва. 

Са мо у про шлој го ди ни
пу тем Аген ци је  ри је ше на су
492 рад на спо ра, чи ме је об -
у хва ће но око 1000 рад ни ка.

У по сљед њих мје сец да на
гран ским син ди ка ти ма и
Слу жби за бес плат ну прав -
ну по моћ Са ве за син ди ка -
та РС обра ти ло се пре ко 500
рад ни ка за по сле них у
обра зо ва њу, кул ту ри и Ми -
ни стар ству уну тра шњих
по сло ва, са за хтје вом да
им по мог не мо око ре гу ли -
са ња  пра ва на нов ча ну по -
моћ усљед еле мен тар них
не по го да на стам бе ним
објек ти ма, про зро ко ва них
по пла ва ма ко је су за де си -
ле Ре пу бли ку Срп ску у ма -
ју и ав гу сту  про шле
го ди не. То пра во про пи са -
но је од ред ба ма по себ ног
ко лек тив ног уго во ра за за -
по сле не у обла сти обра зо -
ва ња и кул ту ре, те
по себ ног ко лек тив ног уго -
во ра за за по сле не у обла -
сти уну тра шњих по сло ва. 

Син ди кат је као и уви јек и
ове по ступ ке по ку шао да
ри је ши на ми ран на чин, у
пр вом ре ду пре го во ри ма са
над ле жним ми ни стар стви -
ма, а за тим и укљу чи ва њем
Аген ци је за мир но рје ша -
ва ње рад них спо ро ва. На
тај на чин спор би се ри је -
шио на брз и ефи ка сан на -
чин без до дат них суд ских
тро шко ва и за кон ских за те -
зних ка ма та.

На жа лост, над ле жна ми -
ни стар ства ни су  при хва ти -
ла да се спор ри је ши на
ми ран на чин пред Аген ци -
јом, пот пи си ва њем ме ђу -
соб них спо ра зу ма о
рје ша ва њу спо ро ва, па су се
рад ни ци  за за шти ту сво јих
пра ва обра ти ли над ле -
жним су до ви ма под но ше -
њем ту жбе пре ко Слу жбе за
бес плат ну прав ну по моћ
Са ве за син ди ка та РС. На
овај на чин су ми ни стар -
ства, па и Вла да РС, по ка за -
ли не са мо да не вје ру ју у
Аген ци ју за мир но рје ша -
ва ње рад них спо ро ва ко ју
су са ми осно ва ли, не го и
крај ње не до ма ћин ски од -
нос пре ма сред стви ма Бу -
џе та РС. Ти ме су ис ка за ли и
не по шти ва ње основ них
пра ва рад ни ка, ко ја су за -
јед но са гран ским син ди ка -
ти ма до го во ри ли и
пот пи са ли.

Као и уви јек, рад ни ци –
чла но ви син ди ка та ће сву
нео п ход ну прав ну по моћ
од по чет ка до кра ја по ступ -
ка до би ти бес плат но од
стра не прав ни ка Слу жбе за
бес плат ну прав ну по моћ
Са ве за син ди ка та РС.

ГоранСтанковић,
стручнисарадник
заправнепослове

Прошле године Путем
Агенције  ријешенА 
су 492 рАднА сПорА,
чиме је обухвАћено

око 1000 рАдникА



ОДЛУЧНО “НЕ” РЕФОРМАМА
ПРЕКО ЛЕЂА РАДНИКА

Ово је при пре ма за ула зак у то тал но ду жнич ко роп ство, због че га 
мо ра мо да за јед нич ки по диг не мо свој глас и за шти ти мо са ми се бе

Конфедерација синди-
катаБиХнећедозволити
реформе радног законо-
давства које заговарају
властиуБиХнаприједлог
ММФ-а,алићезахтијева-
тидасепоштујеидосљед-
но примјењује постојеће
законодавство,закључено
је на сједници Предсјед-
ништваКонфедерације.
-Нећемодозволитидасе

најављене реформе ломе
преколеђарадника,јерсе
њимаумањујуправа,нити
дасепостигнутинивопра-
варадникаурушава,већје
потребнодосљеднопримје-
њивати радно законодав-
ство, рекао је предсједник
КонфедерацијеИсмет Бај-
рамовић након сједнице
Предсједништва.

Онјеистакаодајенеоп-
ходно провести социјалне
реформетакодаседонесу
закони којима би се рије-

шили проблеми “обеспра-
вљенеармијерадника”.
-Нећемодозволитидасе

уводибилокакванестабил-
носткадајеријечоионако
крхкимрадничкимправи-
ма,посебноимајућиувиду
да је сатница радника у
БиХдесетпутамањауод-
носунарадникеуЕвропи,
истакаојеБајрамовић.
ОнкажедаКонфедераци-

ја синдиката захтијева од
власти у БиХ да раде свој
посао,атојеборбапротив
корупције, политичка ста-
билностисвештотребада
допринесевећиминвести-
цијама,штоје,каковласти
наводе, главни проблем
радног законодавства, а
штонијетачно.
-Немааргуменатазатода

секолективниуговориогра-
ничавају,јеровикојисуна
снази нису кочница инве-
стирању.Колективниугово-
рису,напротив,усаглашени
са конвенцијама и модер-
нимзаконодавствомЕвро-
пе,додаојеБајрамовић.
ПотпредсједницаКонфе-

дерацијеРанкаМишићре-

клаједајесвакаодрефор-
микојесезаговарајуувези
сараднимзаконодавством
покушајумањењастечених
радничкихправа–рефор-
мапротиврадника.
Упозорилаједајезахтјев

ММФ-а у основи против
радничкихправајерсуони
увијек за јачање позиције
капиталанаштетурадника.

-Суштинајенападнако-
лективнеуговорезатошто
сусиндикатиуовимугово-
рима обезбиједили права
којасеисказујууновцу,ка-
же предсједница Савеза
синдикатаРепубликеСрп-
ске.
Онајенавеладасвакоза-

устављање и тражење да
престанудаважеовиуго-
вори отвара могућност да
сеникадвишенепотпишу
нови колективни уговори,
штојепроблем.
СекретарСиндикатаБрч-

кодистриктаБиХИлијаКа-

лајџићнапоменуо је да је
раднозаконодавствоуди-
стрикту креирао ОХР и да
Брчко има најрестриктив-
нијезаконеизрадно-прав-
не области и да до данас
немају општи колективни
уговор.
-У овим приједлозима,

властинанивоуентитетаи
БиХпристалисудаседаље
укидају радничка права
збогчегабибилаугрожена
иправапоосновурада,ре-
каојеКалајџић.
Онкажедајепотребнода

се радно законодавство
хармонизује на простору
цијелеБиХ,штојеуинтере-
су и радника у Брчко ди-
стрикту.
-Овојеприпремазаула-

зак у тотално дужничко
ропство, због чегаморамо
да заједнички подигнемо
својгласизаштитимосами
себе,навеојеКалајџић.
Конфедерацију синдика-

та БиХ чине Савез само-
сталних синдиката БиХ,
СавезсиндикатаРепублике
Српске и Синдикат Брчко
дистриктаБиХ.

сатНицарадНикауБиХ
десетпутамања

уодНосуНа
радНикеуевропи
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КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА СИН ДИ КА ТА БИХ

НемааргумеНата
затодасеколективНи
уговориограНичавају
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оРганиЗациЈЕРадника
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МЕЂунаРоднаСиндикалнаСаРадЊа

У Ној си длу код Бе ча  од  19. до 21.
ма ја 2015. го ди не одр жан је тро днев -
ни се ми нар пред сјед ни ка син ди ка та
чла ни ца WОW (Свјет ске ор га ни за ци -
је рад ни ка) Сред ње и Ис точ не Евро пе.
Пред сјед ни ци гран ских син ди ка та
тр го ви не, уго сти тељ ства, ту ри зма и
услу жних дје лат но сти Ре пу бли ке
Срп ске Го ран Са ва но вић, ме тал ске
ин ду стри је и ру дар ства РС Та не Пе у -

лић, и фи нан сиј ских ор га ни за ци ја РС
Ми ро слав Зе че вић уче ство ва ли су у
ра ду овог се ми на ра.

Те ме  се ми на ра   би ле су ак ту ел ни
еко ном ско со ци јал ни  по ло жај рад ни ка
у зе мља ма чла ни ца ма, уло га рад нич -
ких ви је ћа и син ди ка та у за шти ти пра -
ва рад ни ка, ка ко се но си ти са но вим
по ја ва ма у пре но ше њу по сло ва у дру ге
ком па ни је (кће ри фир ме), дру ге зе мље,

из два ја ње ди је ла по сло ва у ком па ни ја -
ма, а све ми мо ин те ре са за по сле них. 

У ра ду се ми на ра су уче ство ва ли пред -
став ни ци син ди ка та из Аустри је, Ср би -
је, Ма ђар ске, Хр ват ске, Че шке, Укра ји не,
Фе де ра ци је БиХ, Ре пу бли ке Срп ске и
Сло вач ке. Се ми на ру су при су ство ва ли
чла но ви Европ ског од бо ра Свјет ске ор -
га ни за ци је рад ни ка (WОW), по број но -
сти дру ге свјет ске син ди кал не цен тра ле.

СаСтанакчланицаРСС
„СолидаРноСт“уПодгоРици

У пе ри о ду од 12. до 15. ма ја 2015.
го ди не, одр жан је са ста нак чла ни -
ца Ре ги о нал ног син ди кал ног са вје -
та „Со ли дар ност“.

Овај Са вјет пред ста вља сло бо дан об -
лик са рад ње ко ји омо гу ћа ва ко му ни -
ка ци ју из ме ђу ре пре зен та тив них
син ди кал них цен тра ла из зе ма ља
бив ше Ју го сла ви је, а на осно ву њи хо -
ве не за ви сно сти и рав но прав но сти, о
ра зним про бле ми ма у обла сти дје ло -
ва ња син ди ка та и раз мје ну ис ку ста ва
и до бре прак се у њи хо вом рје ша ва њу.

Циљ је по бољ ша ње рад них, ма те ри -
јал них и со ци јал них усло ва рад ни ка
чи је ин те ре се за сту па ју син ди кал не
цен тра ле ко је уче ству ју у Са вје ту. 

На овом са стан ку  се рас пра вља ло о
ак ту ел ној про бле ма ти ци – ини ци ја -
ти ве из мје на рад ног за ко но дав ства,
ре фор ме и еко ном ско со ци јал ни по -
ло жај рад ни ка, чла но ва син ди кал них
цен тра ла.

Са стан ку  је при су ство ва ла пред -
сјед ни ца ССРС, Ран ка Ми шић.

Би ља на Шкр бић
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АКТИВНОСТИСИНДИКАТАСАОБРАЋАЈАИВЕЗАРС

ЕДУКАЦИЈАВАЖНАЗА
ЈАЧАЊЕСИНДИКАТА

Семинариззаштитенараду,колективногпреговарањаиинформисања
употпуниојезнањаивјештинесиндикалногчланства

Синдикатсаобраћајиве-
заРепубликеСрпскејеуз
подршку Међународне
конфедерације синдика-
та,КанцеларијеуСарајеву
иШведскогсиндиката,ре-
ализујућипрограмскеак-
тивности, организовао
семинарзачлановеорга-
на, представнике Актива
жена, Актива младих, те
за предсједнике синди-
калнихорганизацијаовог
гранскогсиндиката.Обра-
ђенесутеме:Заштитана
радуиколективнопрего-
варање, као и међусобно
информисањеосвимбит-
нимпитањимазасинди-
кат и његово чланство.
СеминарјеодржаннаЈа-
хориниод2.до4.априла
2015.године.
Семинарујеприсуствова-

ло30представникаСинди-
катасаобраћајаивеза РС
изсвихкрајеваРепублике
Српске, каоиизсвихдје-

латности које чине овај
Синдикат.Предавачисуби-
ли,генералнисекретарСа-
веза синдиката РС Велка
Оџаковић,идипломирани
правици у СС РС Горан
СтанковићиНебојшаБајић.
Семинарујеприсуствовала
координаторица Канцела-
рије МКС за Југоисточну
Европу Ениса Салимовић,
која јеучесникесеминара
детаљнијеупозналасаак-
тивностима Међународне
конфедерацијесиндиката.

О активностима Савеза
синдиката РС на очувању
достигнутог нивоа права
радника у РС говорила је
ВелкаОџаковићипредсјед-
никСиндикатасаобраћајаи
веза РС Небојша Ђокић. О

темисоцијалнидијалог,ко-
лективно преговарање, те
њиховзначајкаотековине
Европскеуније,каоиокон-
венцијама Међународне
организацијерада,говори-
лајеВелкаОџаковић,гене-
ралнисекретарССРС.
Означајупревенцијеиза-

штитенарадузарадникеи
раднице,замладераднике
иженекаоиоЗаконуоза-
штитинарадуРС,којисасо-
бомдонионизпозитивних
новина, излагао је Горан
Станковић,правникуССРС.
О намјерама доношења

ЗаконаорадуРСусвјетлу
минимизирања колектив-
ног преговарања и о Оп-
штемколективномуговору
ињеговомзначајуговорио
јеНебојшаБљајић,правник
уССРС.
Предсједник Синдиката

саобраћајаивезаРСНебој-
шаЂокићјенакрајуиста-
каодасеоваквимначином

радаедукујечланствоија-
чадухјединстваисолидар-
ностикојејевеомабитноза
синдикатувременуукоме
живимо.

Потребноједаучесници
семинара информишу
чланство о свим битним
питањимакоја сучулина
семинару.
На крају се предсједник

Ђокићзахвалиосвимуче-
сницима семинара,Ениси
салимовићнаразумјевању
иподршцикојуМКСпружа
синдикатима, и обећао да
ћесенаставитиоваквиоб-
лициедукацијесиндикал-
ногчланства.

оваквимначиномрада
СеедукујечланСтвои
јачадухјединСтваи

СолидарноСти

СеминарсуподржалиМеђународнаконфедерацијасиндикатаиШведскисиндикат

Семинарује
приСуСтвовало30

предСтавника
СиндикатаСаобраћаја

ивезарСизСвих
крајеварС
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СПОРТСКИСУСРЕТИСИНДИКАТАУПРАВЕРС

НајбољаекипаСОГрадскеуправеБањалука,другомјестозаузелаекипа
СОФондаПИОРС,атрећемјестоСООпштинскеуправеГацко

У Ба њи Вру ћи ци код Те -
сли ћа, ве че рас су за вр ше -
ни 4. спорт ски су сре ти
рад ни ка Син ди ка та упра -
ве РС  на ко ји ма се прот -
ек лo ви кен да так ми чи ло
388 спор ти ста и спор тист -
ки ња, син ди кал ки и син -
ди ка ла ца у 15 еки па, из
гра до ва, оп шти на и ре пу -
блич ких уста но ва РС од
Тре би ња до Но вог Гра да.

Спор ти сти ко ји су се так -
ми чи ли у 16 спорт ских ди -
сци пли на - ма лом фуд ба лу,
ко шар ци, сто ном те ни су,
ку гла њу, пи ка ду, пли ва њу,
ша ху, по сти гли су од лич не
спорт ске ре зул та те.

За нај бо љу еки пу про гла -
ше на је еки па Син ди кал не
ор га ни за ци је Град ске упра -
ве Гра да Ба ња Лу ке, док је
дру го мје сто за у зе ла еки па
Син ди кал не ор га ни за ци је
Фон да ПИО РС, а тре ће мје -
сто при па ло је Син ди кал ној
ор га ни за ци ји Оп штин ске
упра ве Гац ко. Ор га ни за ци -
о ни од бор ових су сре та до -
нио је од лу ку да се
при зна ње за Фер плеј до ди -
је ли Син ди кал ној ор га ни -
за ци ји Оп штин ске упра ве
Звор ник.

За тва ра ју ћи игре, пред -
сјед ник Син ди ка та упра ве
РС, То ми слав Вр хо вац, ис та -
као је да је циљ ова квих
спорт ских ма ни фе ста ци ја

ја ча ње при ја тељ ства, со ли -
дар но сти и је дин ства син -
ди ка та, те из ра зио увје ре ње
да ће спорт ски су сре ти рад -
ни ка Син ди ка та упра ве РС

по ста ти тра ди ци о нал на
ма ни фе ста ци ја дру же ња и
при ја тељ ства, што је ви ше
од сва ког спорт ског ре зул -
та та.

ИСПРАТИЛИКОЛЕГЕУПЕНЗИЈУ
У окви ру спорт ских су сре та Син ди ка та упра ве Репуб-

лике Српске у Бањи Врућици код Теслића, одр жа на је и
12. сјед ни ца Ре пу блич ког од бо ра, на ко јој се рас пра вља ло
о ак ту ел ним про бле ми ма за по сле них у ор га ни ма упра ве
Републике Српске. 

У центру пажње ове сједнице био је и еко ном ско-со ци јал -
ни по ло жај радника, чланова овог синдиката, у РС.

Упри ли чен је и скро ман ис пра ћај у пен зи ју два чла на
Син ди ка та, ко ји ма су се ко ле ге за хва ли ле на ду го го ди шњем
до при но су у ра ду и ја ча њу ка па ци те та ор га ни за ци је.



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: info@srup.org ; www.srup.org 
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


