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И СИНДИКАЛЦИ, 

ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ

Број ни су иза зо ви са ко -
ји ма се Са вез син ди ка та
Ре пу бли ке Срп ске су о ча -
вао у про те кле 23 го ди не
ра да. Овај ма ли-ве ли ки
ју би леј да је нам сна ге да
ис тра је мо и у мо жда нај -

ве ћем иза зо ву до са да - покушају смањења рад-
ничких и синдикалних права кроз доношење новог
закона о раду и укидања колективних уговора.

Уна зад дви је го ди не, пред став ни ци из вр шне
вла сти на ја вљи ва ли су до но ше ње но вог за ко -
на о ра ду, пр вен стве но под при ти ском до ма -
ће по слов не за јед ни це. Са вез син ди ка та РС је
са сво јих 15 гран ских син ди ка та успје шно одо -
ли је вао свим на ср та ји ма и по ку ша ји ма да се
ума ње рад нич ка пра ва. Ме ђу тим, пра ва
„офан зи ва“ је на сту пи ла на кон Спо ра зу ма за
раст и за по шља ва ње у Бо сни и Хер це го ви ни,
ко ји је ра ђен у окви ру Фо ру ма за про спе ри тет
и за по шља ва ње.

Ола ко ста вља ју ћи свој пот пис на За јед нич ку
из ја ву, до ма ћи по ли ти ча ри су по кле кли под
при ти сци ма ме ђу на род них ин сти ту ци ја, при -
хва та ју ћи Ре форм ску аген ду за ко ју ни су ни зна -
ли шта до но си. На кон што је усво је на од
стра не пред став ни ка вла сти у БиХ на свим ни -
во и ма, та аген да је по ста ла обра зац за рје ша -
ва ње свих ре форм ских пи та ња.

Оно што је спор но за Са вез син ди ка та и рад -
ни ке Ре пу бли ке Срп ске ко је пред ста вља, ка да је
ри јеч о тзв. Ре форм ској аген ди, је сте сет ре -
фор ми тр жи шта ра да и со ци јал не за шти те.Те
ре фор ме пред ви ђа ју ства ра ње рад них мје ста
за мла де, а исто вре ме но на ја вљу ју санк ци је за
при је вре ме ни од ла зак у пен зи ју, као и бо ну се за
ка сно пен зи о ни са ње, на вод но у ци љу по ди за ња
ста ро сне гра ни це за од ла зак у пен зи ју.

Су штин ски, ми смо при мо ра ни да при хва ти -
мо Спо ра зум у ко јем твр де да смо ску па рад на
сна га ко ју тре ба по јеф ти ни ти, да по сло дав ци
мо ра ју има ти флек си бил ни ји за ко но ра ду ка ко
би лак ше от пу шта ли рад ни ке. На тај на чин
то чак исто ри је је за Син ди кат и рад ни ке вра -
ћен го то во ви јек уна зад и при мо ра ва нас да се
по но во бо ри мо за нај о снов ни ја рад нич ка пра ва-
пра во на рад, пла те, со ци јал но и здрав стве но
оси гу ра ње.

За то не у мор но по на вља мо за што смо про -
тив но вог за ко на о ра ду, а за до сљед ну при мје ну
по сто је ћег За ко на о ра ду РС ко јег сма тра мо
ква ли тет ни јим од за ко на ко ји је не дав но, под
ве ли ким при ти сци ма и без при стан ка син ди -
ка та, до не сен у Фе де ра ци ји БиХ. 

Кроз раз го во ре са пред став ни ци ма пар ла мен -
тар них стра на ка, до би ли смо увје ра ва ња да но -
ви за кон не ће би ти до не сен без на шег
при стан ка. Ипак, чи ни се да су не ки спрем ни да
то обе ћа ње по га зе. За то смо их у овом бро ју ча -
со пи са Ри јеч Син ди ка та под сје ти ли на да та
обе ћа ња.

Вел ка Оџа ко вић
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НЕВИЂЕНИ ПРИТИСЦИ НА СИНДИКАТ

НЕ ПЛАШИМО СЕ ПРИЈЕТЊИ
Оркестрираној кампањи, која је појачана након што је промовисана
такозвана Реформска агенда, придружили су се бројни политички 
фактори у Републици Српској, али и медији
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Притисци којима је
Савез синдиката Репуб-
лике Српске изложен у
посљедњих годину дана,
због намјере Владе РС да
под притиском домаћих
послодаваца и међуна-
родних финансијских ин-
ституција донесе нови
закон о раду, никада нису
били већи. 

Оркестрираној кампањи,
која је појачана након што
је промовисана такозвана
Реформска агенда, а која,
између осталог, предвиђа и
реформу радног законодав-
ства, придружили су се
бројни политички фактори
у Републици Српској, али и
поједини медији.

Медијски притисак на
Савез синдиката РС је по-
себно дошао до изражаја
уочи усвајања новог закона
о раду у Парламенту Феде-
рације БиХ, којем се проти-
вио Савез самосталних
синдиката БиХ. Разлог је
подршка коју је руковод-
ство Савеза синдиката РС
на челу са предсједницом
Ранком Мишић, али и рад-
ници, пружили колегама у
ССС БиХ, током протеста
испред зграде федералног
Парламента.

Предсједница СС РС
Ранка Мишић је том при-
ликом рекла да то што ради
Влада ФБиХ је потпуно
уништавање радничких
права и да се нови закон не
може поредити ни са јед-
ним другим на свијету јер
је темељен на поробља-
вању.

"Робови иначе имају
право на шерпицу хране, а
наши радници неће имати
ни то. Они неће смјети бити
болесни и мораће бити до-
ступни 24 сата дневно.
ММФ жели поробити Босну
и Херцеговину јер наши по-
литичари годинама воде
лошу политику, а сада се за
шаку евра грађане гурају у

додатно ропство”, поручила
је Мишић у Сарајеву.

Њена изјава била је дово-
љан разлог да у централ-
ном Дневнику РТРС буде
проглашена издајником
националних интереса,
чиме је и Савез синдиката
РС, који госпођа Мишић
представља, доведен у
крајње негативан контекст.

Након усвајања новог за-
кона о раду у Федерацији
БиХ, учестале су изјаве
представника Владе РС и
пословне заједнице да ће
нови закон о раду у Репуб-
лици Српској бити донесен
до краја ове године. Дакле,
након медијских, ус-
лиједили су додатни поли-
тички притисци. Упркос
таквој атмосфери, Савез
синдиката РС настојао је да
широј јавности предочи
стварне разлоге свог про-
тивљења новом закону, а
руководство синдиката је
појачало рад на терену
како би спремно дочекали
евентуални улазак новог
закона у парламентарну
процедуру.

Савез синдиката РС је
алармирао своје чланство,
али и јавно мњење још
прије него што су у феб-
руару ове године свих 14 во-
дећих политичких странака
у БиХ потписале заједничку
изјаву опредјељења за Ев-
ропску унију, као и да ће
подржати процес реформи
и кренути напријед у про-
цесу интензивнијих европ-
ских интеграција. 

Јасно нам је било да Ре-
формска агенда, за коју
њени креатори тврде да ће
започети процес опоравка
у БиХ значи измјену рад-
ног законодавства на
штету радника, а у корист
послодаваца, а све с
циљем да се наши рад-
ници претворе у јефтину
радну снагу за домаће и
стране мешетаре.

То што се очекује да ће Ев-
ропска унија и поједине
међународне финансијске
институције обезбиједити
око милијарду евра током
трогодишњег периода, као
директну подршку за трош-
кове спровођења реформи,
није никаква гаранција да
ће те реформе бити
успјешно проведене. Ми у
Синдикату, а и радници Ре-
публике Српске, врло добро
знамо да велика количина
новца којим ће распола-
гати наши политичари
може лако да се претвори у
нови промашај и прилику
за богаћење појединаца,
али и озбиљно урушавање
радничких права. Зато смо
и заузели оштар став према

намјери власти да прогура
нови закон о раду, што смо
им и ставили до знања ор-
ганизујући протест опо-
мене током 1. маја,
Међународног празника
рада.

Да смо у праву, потврђују
и иступи представника ме-
ђународне заједнице у БиХ,
који у медијима промо-
вишу Агенду и позивају да
се „оставе по страни поли-
тичка и страначка несла-
гања и да се окренемо
општем добру свих“.

„Има и оних који се про-
тиве овим реформама и
који ће покушати да задрже
своје повлашћене позиције.
Али је дошло вријеме да
сви имају једнаку прилику
и позивам све да подрже
реформске напоре својих
изабраних власти“, написао
је у својој колумни спе-
цијални представник Ев-
ропске уније и шеф
Делегације ЕУ у БиХ Ларс-
Гунар Вигемарк.

На овако неодмјерене
изјаве и паушалне оцјене,
које вријеђају достојанство
радника у Републици
Српској, Савез синдиката је
већ имао прилику да одго-
вори представницима ме-
ђународних организација и
институција, у првом реду
ММФ-а, али и појединих
амбасада земаља ЕУ у БиХ.

Упркос притисцима,
Савез синдиката РС остаје
досљедан у одбрани стече-
них радничких права и су-
протставиће се доношењу
новог закона о раду свим
законом дозвољеним сред-
ствима. Ако су домаће по-
литичке елите поклекле
под притисцима, Синдикат
и радници се неће предати
без борбе. Радничка права,
као и слобода у ширем сми-
слу те ријечи, никада нису
ни били доступни онима
који се за њих нису избо-
рили.

САВЕЗ СИНДИКАТА РС 
ЈЕ АЛАРМИРАО СВОЈЕ

ЧЛАНСТВО, АЛИ И ЈАВНО
МЊЕЊЕ ЈОШ ПРИЈЕ НЕГО
ШТО СУ У ФЕБРУАРУ ОВЕ

ГОДИНЕ СВИХ 14 
ВОДЕЋИХ ПОЛИТИЧКИХ

СТРАНАКА У БИХ 
ПОТПИСАЛЕ ЗАЈЕДНИЧКУ

ИЗЈАВУ 

УПРКОС ПРИТИСЦИМА,
САВЕЗ СИНДИКАТА РС
ОСТАЈЕ ДОСЉЕДАН 

У ОДБРАНИ СТЕЧЕНИХ 
РАДНИЧКИХ ПРАВА 

И СУПРОТСТАВИЋЕ СЕ 
ДОНОШЕЊУ НОВОГ 

ЗАКОНА О РАДУ СВИМ 
ЗАКОНОМ ДОЗВОЉЕНИМ

СРЕДСТВИМА

МЕДИЈСКИ ПРИТИСАК НА
САВЕЗ СИНДИКАТА РС ЈЕ

ПОСЕБНО ДОШАО ДО 
ИЗРАЖАЈА УОЧИ

УСВАЈАЊА НОВОГ ЗАКОНА
О РАДУ У ПАРЛАМЕНТУ

ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ, 
КОЈЕМ СЕ ПРОТИВИО
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ

СИНДИКАТА БИХ
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МЕДИЈИ О НОВОМ ЗАКОНУ О РАДУ

До дик: Ре пу бли ци Срп ској
тре ба но ви за кон о ра ду

Пред сјед ник РС Ми ло рад До дик
из ја вио је да је Ре пу бли ци Срп ској
по тре бан но ви за кон о ра ду у сми -
слу ње ног ин те гри са ња са ши рим
окру же њем и тр жи штом ра да.

"Ми же ли мо да на ста ви мо раз го -
во ре ис кљу чи во на по зи ци ја ма со -
ци јал них парт не ра и пред ви ђе ним
про це ду ра ма. Но ви за кон о ра ду тре -
ба до ни је ти, али он мо ра да бу де дио
до го во ра уко ли ко је то мо гу ће, у су -
прот ном мо ра мо да се при др жа ва мо
стан дар да", ис та као је До дик.

Он је на вео да се ти ме ин те гри ше
тр жи ште ра да у скла ду са стан дар -
ди ма ко је Евро па про мо ви ше, ко ји
се већ го ди на ма при мје њу ју, и по -
ка зу ју се као под сти цај за отва ра ње
и кон ку рен ци ју на тр жи шту ра да.

До дик је ре као да је то не што што
ми са ми тре ба да ура ди мо, без не -
ких за хтје ва, без би ло ка квих на ме -
та ња и про те жи ра ња, ис ти чу ћи да
је сав по ку шај ишао ка то ме.

(РТРС, 17. ав густ 2015.)

Са ва но вић: Без  но вог Закона о раду 
не ма ни но вих рад них мје ста 

На кон по зи ва пред сјед -
ни ка РС Ми ло ра да До ди ка
Син ди ка ту да се укљу чи у
раз го во ре о из ра ди но вог
за ко на о ра ду, по зив за ди -
ја лог, на исту адре су упу -
тио је и ми ни стар ра да и
со ци јал не за шти те Ми лен -
ко Са ва но вић. Док власт
по зи ва – Син ди кат на ста -
вља раз го во ре с пар ла мен -
тар ним стран ка ма и
тврд њом да Ре форм ска
аген да не зна чи из ла зак
из кри зе.

На црт за ко на о ра ду у На род ну скуп шти ну тре ба ло да
бу де упу ћен већ на ред ног мје се ца.Ре пу бли ка Срп ска,
као сви ни вои вла сти у БиХ пот пи са ла је Европ ску аген -
ду и Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. Та ко

се оба ве за ла да ће с Европ ском по ро ди цом ускла ди ти
све про пи се, ме ђу ко јим је и но ви за кон о ра ду. По сто је -
ћи за кон стар је 15 го ди на, до пу њен је при је осам го ди -
на, та ко да на ње го ве из мје не Срп ска ви ше не ма пра во.

(Не за ви сне но ви не, 18. ав густ 2015.)

На црт за ко на о ра ду не по сто ји!
Иако су са мо у вје ре но по ру чи ли да ће на црт но вог за -

ко на о ра ду свје тло да на угле да ти у сеп тем бру, а сам за -
кон би ти усво јен нај да ље до кра ја го ди не, у ре сор ном
ми ни стар ству при зна ли су да још не по сто ји ни ка кав
рад ни ма те ри јал овог ак та! Тре нут но им је, ка ко ка жу,
при о ри тет да по сва ђа не со ци јал не парт не ре на по кон
оку пе око пре го ва рач ког сто ла.

- Вла да РС не кри је текст но вог на цр та за ко на о ра ду,
јер не ма ни ка квог ње го вог рад ног ма те ри ја ла, у сми слу
да су га со ци јал ни парт не ри уса гла ша ва ли! Они тек тре -
ба да поч ну да тра же за кон ско рје ше ње ко је је при хва -
тљи во за све - из ја вио је ре сор ни ми ни стар Ми лен ко
Са ва но вић. 

(Пресс Ре пу бли ке Срп ске 15. ав густ 2015.)

Фер гу сон: Нај бит ни ји ко рак
усва ја ње ЗОР-а у РС

Ам ба са дор Ве ли ке Бри та ни је у Бо -
сни и Хер це го ви ни Едвард Фер гу сон
ка зао је да са да, по што је кре и ра на
ре форм ска аген да за чи је је усва ја -
ње би ло по треб но ма ло ви ше вре ме -
на, оче ку је да ће ви дје ти убр за ни
на пре дак у БиХ

“Од лич на ви јест је то што је Фе де -
ра ци ја Босне и Херцеговине  усво ји -
ла но ви За кон о ра ду. Осим тог,
усво је ни су још не ки бит ни за ко ни
ко ји се ти чу аген де, а то су За кон о
при вред ним дру штви ма и За кон о
стра ним ин ве сти ци ја ма”, ис та као је
Фер гу сон.

Ми шље ња је да је то до бар по че -
так, те са да, ка ко је ре као, оче ку ју
исти на пре дак и у Ре пу бли ци Срп -
ској (РС), за ко ји се на да да ће се до -
го ди ти вр ло бр зо, јер ће то, ис ти че,
"от кљу ча ти" ви ше од ми ли јар ду евра
фи нан сиј ске по мо ћи од Ме ђу на род -
ног мо не тар ног фон да (ММФ) и
Европ ске уни је (ЕУ).

(Фе на 17. ав густ 2015.)

Шкре бић: Но ви за кон би 
задовољио интересе свих

Пред сјед ник Уни је удру же ња по сло -
да ва ца РС Дра гу тин Шкре бић ре као је
да би но ви за кон о ра ду за до во љио
ин те ре се рад ни ка, по сло да ва ца и ра -
да.

"Но ви за кон о ра ду је ин те рес цје -
ло куп не за јед ни це, пр вен стве но
мла дих љу ди, јер ће омо гу ћи ти ве -
ћу по кре тљи вост рад не сна ге, што
зна чи ви ше шан се за за по сле ње. Са
ве ћим бро јем за по сле них има ће мо
и ста бил ни ји пен зиј ско-ин ва лид -
ски си стем", на гла сио је Шкре бић. 

Он је по ја снио да би Уни ја удру же -
ња по сло да ва ца при ли ком из ра де
За ко на о ра ду у ди је лу ко ји би се од -
но сио на пи та ња при је ма и от пу шта -
ња рад ни ка ува жио ме ђу на род не
стан дар де ра да.

Шкребић је истакао да се, с обзиром
на одговорност коју носи, послодавцу
мора омогућити да правовремено
бира сараднике уважавајући субјек-
тивност одлуке коју доноси.

(Глас Срп ске, 15. ју ли 2015.)

Судећи по ономе што се посљедњих мјесеци објављује у медијима о
ЗОР-у, власт, послодавци и међународна заједница на сличан начин
оправдавају доношење новог закона

СВИ ОСИМ СИНДИКАТА
ЖЕЛЕ НОВИ ЗОР



ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ И ВР СТЕ 
УГО ВО РА О РА ДУ

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- Уго вор о ра ду на нео д ре ђе но ври је -
ме и од ре ђе но ври је ме су у истом од -
но су (рав ни), од но сно по сло да вац у
свим слу ча је ви ма ка да за по шља ва
рад ни ка има  мо гућ ност да са рад ни -
ком за кљу чи  уго вор о ра ду на од ре ђе -
но  или нео д ре ђе но ври је ме, по свом
соп стве ном опре дје ље њу. Ни је про пи -
са но у ко јим слу ча је ви ма се за кљу чу -
је уго вор о ра ду на од ре ђе но ври је ме.

- Уго вор о ра ду на од ре ђе но ври је ме
мо же тра ја ти до три го ди не (ра ни је до
дви је го ди не). Ни је де фи ни са но шта
по сли је три го ди не, од но сно, шта ка -
да рад ник на ста ви да ра ди, а на пра -
ви се од ре ђе ни пре кид од нпр. 15 или
30 да на, да ли рад ни од нос пре ла зи
ауто мат ски на нео д ре ђе но ври је ме
или по но во мо же на од ре ђе но ври је -
ме до три го ди не.

- При прав ник има пра во на 70 %
пла те рад ног мје ста  за ко је се оспо со -
бља ва.

- Оба ве за до ста ве фо то ко пи је при ја -
ве на оба ве зно оси гу ра ње у ро ку од 15
да на (мо гућ ност ра да на цр но).

За кон о ра ду РС

- За ко ном о ра ду РС је про пи са но да
је уго вор о ра ду на нео д ре ђе но ври је -
ме ПРА ВИ ЛО, а да се уго вор о ра ду на
од ре ђе но  ври је ме за кљу чу је са мо у
из у зет ним слу ча је ви ма.

- За ко ном о ра ду РС стрикт но су
про пи сни слу ча је ви ка да се за кљу чу -
је уго вор о ра ду на од ре ђе но ври је ме
(4 слу ча ја).

- Уго вор о ра ду на од ре ђе но ври је ме
мо же тра ја ти нај ду же до дви је го ди -
не. Ако рад ник на ста ви да ра ди , пре -
ћут но или уз са гла сност по сло дав ца,
ду же од дви је го ди не, рад ни од нос му
ауто мат ски пре ла зи на нео д ре ђе но
ври је ме. Иста си ту а ци ја и ка да рад -
ник по осно ву уго во ра о ра ду на од ре -
ђе но ври је ме оства ри 24 мје се ца у
то ку по след ње три го ди не.

- Оба ве за до ста ве фо то ко пи је при ја -
ве на оба ве зно оси гу ра ње у ро ку од 8
да на.

- При прав ник има пра во на 80 %
пла те од пла те рад ног мје ста  за ко је
се оспо со бља ва.

РАД НО ВРИ ЈЕ МЕ И ОД МО РИ

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- Па у за не ула зи у рад но ври је ме (до
6 са ти ра да не ма па у зе).

- Уво ђе ње пој ма при прав но сти.
- Рад ник мо же да ра ди пре ко вре ме -

но 10 ча со ва сед мич но, а уз са гла -
сност рад ни ка још 10 ча со ва
пре ко вре ме ног ра да. 

- Не ма го ди шњег огра ни че ња тра ја -
ња пре ко вре ме них са ти.

- Го ди шњи од мор тра је нај ма ње 20
рад них да на, а нај ду же 30 рад них
да на (по себ ни усло ви ра да). Не ма
оба ве зног уве ћа ња го ди шњег од мо -
ра.

За кон о ра ду РС

- Па у за ула зи у ре дов но рад но ври -
је ме.

- Не ма пој ма при прав но сти.
- Пре ко вре ме ни рад мо же тра ја ти

10 ча со ва сед мич но, а нај ви ше 150
ча со ва у то ку ка лен дар ске го ди не.

- Го ди шњи од мор тра је ми ни мал но
18 рад них да на, а про пи са на је мо -
гућ ност уве ћа ња го ди шњег од мо ра по
дру гим осно ва ма (рад ни стаж).

ОД СУ СТВО

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- По ро диљ ско од су ство тра је јед ну
го ди ну. Не ма утвр ђе ног из но са на -
кна де пла те за ври је ме по ро диљ ског
(си гур но ни је 100 %).

- Мо гућ ност ра ни јег по чет ка са ра -
дом на кон по ро ђа ја- 42 да на.

- Мо гућ ност от ка за због бо ло ва ња,
уко ли ко не по сто ји мо гућ ност да се
рад ник ко ји је при вре ме но спри је чен
за рад ду же од шест мје се ци, вра ти на

по сло ве на ко ји ма је ра дио или дру ге
од го ва ра ју ће по сло ве.

- Иста си ту а ци ја је код ин ва ли да II
ка те го ри је.

За кон о ра ду РС

- По ро диљ ско од су ство тра је го ди ну
да на, а за бли зан це, тре ће и сва ко на -
ред но ди је те тра је 18 мје се ци.

- На кна да пла те за ври је ме по ро -
диљ ског од су ства из но си 100 %, као
да рад ни ца ра ди.

- Мо гућ ност ра ни јег по чет ка са ра -
дом на кон по ро ђа ја – 60 да на.

ПЛА ТЕ

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- Ни је ре гу ли са но шта чи ни
основ ну пла ту, већ је са мо де фи ни -
са но да пла ту чи ни: основ на пла та,
пла та за рад ни учи нак и уве ћа ња
пла те.

- Ни је ре гу ли са но шта се под ра зу -
ми је ва под ди је лом пла те за рад ни
учи нак.

- Не ма утвр ђе не нај ни же пла те за
те ри то ри ју Фе де ра ци је, већ је са мо
де фи ни са но да се нај ни жа пла та од -
ре ђу је на осно ву нај ни же ци је не ра да
утвр ђе не Ко лек тив ним уго во ром и
Пра вил ни ком о ра ду.

- Не ма уве ћа ња пла те по осно ву ми -
ну лог ра да.

- Не ма на кна да за ре грес, то пли
оброк, тро шко ва пре во за код до ла ска
на по сао и по врат ка са по сла.

- Не ма огра ни че ња об у ста ве пла те.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ИМА
БОЉИ ЗАКОН О РАДУ

Анализа најважнијих аспеката Закона о раду Федерације БиХ 
и упоредни показатељи са Законом о раду РС говоре да постојећи 
ЗОР у РС нуди повољнија рјешења за раднике           

АНАЛИЗА ЗАКОНА О РАДУ У РС И ФБИХ
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За кон о ра ду РС

- Ре гу ли са но да се пла та утвр ђу је Ко -
лек тив ним уго во ром пре ма ко јем
основ ну пла ту чи ни ци је на ра да пу та
плат ни ко е фи ци јент и уве ћа ње 0,5 % за
сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа.

- По сто ји нај ни жа пла та. Нај ни жу
пла ту у Ре пу бли ци Срп ској утвр ђу ју
по себ ном од лу ком со ци јал ни парт не -
ри на нај ви шем ни воу (Са вез син ди -
ка та РС, Вла да РС и Уни ја удру же ња
по сло да ва ца РС).

- Пра во рад ни ка на ре грес ре гу ли са -
но је За ко ном о ра ду, а ви си на ре гре -
са утвр ђе на је Ко лек тив ним
уго во ром.

- На кна де за то пли оброк и тро шко -
ве пре во за код до ла ска на по сао и по -
врат ка са по сла, ре гу ли са не су
Ко лек тив ним уго во ром. 

- По сло да вац мо же об у ста ви ти нај -
ви ше до 50 % на име оба ве зе за кон -
ског из др жа ва ња, а за оста ле оба ве зе
рад ни ка нај ви ше до 1/3 пла те.

ПРЕ СТА НАК УГО ВО РА О РА ДУ

За кон о ра ду Фе де ра ци је Бих

- За ко ном ни су утвр ђе не те же по -
вре де рад не оба ве зе.

- Не ма оба ве зе спро во ђе ња ди сци -
плин ског по ступ ка.

- Мо гућ ност от ка за због учи ње них
лак ших по вре да рад не оба ве зе (прет -
ход но упо зо ре ње).

- Про ду же ње ро ка за от каз уго во ра
о ра ду.

- Мак си мал но по јед но ста вље но от -
пу шта ње рад ни ка.

- Сма њен от ка зни рок (нај ма ње 14
да на) и от прем ни на (мак си ма лан из -
нос шест про сјеч них пла та рад ни ка).

- Ка да суд утвр ди да је от каз не за ко -
нит, по сло да вац не ма оба ве зу да рад -
ни ка вра ти на рад већ са мо да му
ис пла ти пла те и от прем ни ну.

За кон о ра ду РС

- За ко ном су утвр ђе не те же по вре де
рад не оба ве зе.

- Оба ве за је спро во ђе ње ди сци плин -
ског по ступ ка , уко ли ко је рад ник
учи нио те жу по вре ду рад не оба ве зе, а
по сло да вац ни је јед но стра но рас ки -
нуо уго вор о ра ду.

- От ка зни рок из но си нај ма ње 30 да -
на, а от прем ни на нај ма ње 1/3 пла те за
сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа
код по сло дав ца (Ко лек тив ним уго во -
ром утвр ђе ни ве ћи из но си от прем ни -
не до ½  пла те за сва ку на вр ше ну
го ди ну рад ног ста жа код по сло дав ца).

ПРА ВИЛ НИК О РА ДУ

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- Оба ве за до но ше ња пра вил ни ка о
ра ду за 30 и ви ше рад ни ка.

За кон о ра ду РС

- Оба ве за до но ше ња пра вил ни ка о
ра ду за 15 и ви ше рад ни ка.

Пре ма то ме, по сло да вац ко ји за по -
шља ва до 30 рад ни ка у Фе де ра ци ји
БИХ ни је оба ве зан да за кљу чи Ко лек -

тив ни уго вор, ни је оба ве зан да до не -
се Пра вил ник о ра ду већ сва ме ђу соб -
на пра ва и оба ве зе са рад ни ком
ре гу ли ше пу тем уго во ра о ра ду.

ЗА ШТИ ТА ПРА ВА ИЗ РАД НОГ 
ОД НО СА

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- Оба ве зно обра ћа ње по сло дав цу.
- Сма ње ње ро ко ва за шти те пра ва

(30 да на - обра ћа ње по сло дав цу  + 90
да на - суд ска за шти та).

За кон о ра ду РС

- Не ма оба ве зе прет ход ног обра ћа -
ња по сло дав цу за за шти ту пра ва.

- Рок за суд ску за шти ту је го ди ну да -
на од да на учи ње не по вре де.

РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НОСТ

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- Цен зус за ре пре зен та тив ност Син -
ди ка та из но си : на ни воу по сло дав ца
20 % од укуп ног бро ја за по сле них
рад ни ка, а на ни воу гра не, дје лат но -
сти и ен ти те та 30 % од укуп ног бро ја
за по сле них рад ни ка.

- Цен зус за ре пре зен та тив ност по -
сло да ва ца из но си 20 % ка ко на ни воу
гра не и дје лат но сти, та ко и на ни воу
ен ти те та.

- Ре пре зен та тив ност утвр ђу је Ми -
ни стар ство ра да .

За кон о ра ду РС

- Цен зус за ре пре зен та тив ност и
Син ди ка та и по сло да ва ца на свим
ни во и ма из но си 20 % од укуп ног бро -
ја за по сле них рад ни ка.

- Ре пре зен та тив ност и Син ди ка та и
по сло да ва ца утвр ђу је ми ни стар ра да
и бо рач ко- ин ва лид ске за шти те на
при је длог Од бо ра ко јег чи не по три
пред став ни ка со ци јал них парт не ра. 

КО ЛЕК ТИВ НИ УГО ВО РИ

За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ

- Не ма Оп штег ко лек тив ног уго во ра
и оба ве зе  ње го вог за кљу чи ва ња. Ко -
лек тив ни уго вор на ни воу Фе де ра ци -
је БИХ за кљу чу ју Син ди кат и
по сло дав ци осно ва ни на те ри то ри ји
Фе де ра ци је, без уче шћа Вла де.

- Вла да се по ја вљу је као јед на од
стра на у за кљу чи ва њу ко лек тив ног
уго во ра са мо ка да су у пи та њу рад ни -
ци  ко ји ма је она по сло да вац (бу џет -
ски ко ри сни ци). 

- Ко лек тив ни уго во ри се мо гу за кљу -
чи ти СА МО на од ре ђе но ври је ме, ко је
не мо же би ти ду же од три го ди не.

- Оба ве зна је  са рад ња ре пре зен -
та тив ног син ди ка та са ма њим не -
ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма
код за кљу чи ва ња ко лек тив них уго -
во ра.

- Про пи са на је оба ве за ускла ђи ва ња
ва же ћих ко лек тив них уго во ра са за -
ко ном у ро ку од 90 да на од да на ње -
го вог сту па ња на сна гу, а уко ли ко
ко лек тив ни уго во ри не бу ду ускла ђе -
ни у пред ви ђе ном ро ку, пре ста је њи -
хо ва при мје на.

За кон о ра ду РС

- Оп шти ко лек тив ни уго вор се за -
кљу чу је три пар тит но (Вла да, син ди -
кат и по сло дав ци).

- По себ ни или гран ски ко лек тив ни
уго во ри за кљу чу ју се би пар тит но
(Син ди кат и по сло дав ци, од но сно
над ле жно Ми ни стар ство).

- Ко лек тив ни уго во ри се за кљу чу -
ју на нео д ре ђе но ври је ме уз мо гућ -
ност да сва ка стра на пот пи сни ца
от ка же исти. До за кљу че ња но вог
ко лек тив ног уго во ра при мје њу ју се
од ред бе ко лек тив ног уго во ра ко је су
от ка за не. 

Ана ли зу са чи нио
Го ран Стан ко вић, 

дипл. прав ник
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ИНТЕРВЈУ: ВЕЛКА ОЏАКОВИЋ, ГЕНЕРАЛНА СЕКРЕТАРКА САВЕЗА СИНДИКАТА РС

И власт и 
опозиција су

обећали прије
избора да у 
процедуру 
доношења

новог закона 
о раду неће 

ићи без 
пристанка 

Савеза 
синдиката.

Било би 
крајње 

лицемјерно 
да сада 

забораве 
оно што 

су обећали 

Ста во ви ма да Син ди кат ни ка да
не ће при ста ти на флек си бил ни ји
за кон о ра ду по ко јем би по сло да -
вац мо гао да за по шља ва и от пу шта
рад ни ке кад му се прох ти је, ге не -
рал на се кре тар ка Са ве за син ди ка та
Ре пу бли ке Срп ске Вел ка Оџа ко вић
сво је вре ме но је иза зва ла бу ру не го -
до ва ња ме ђу по сло дав ци ма. 

Оштри цу син ди кал не кри ти ке јед -
на ко је усмје ри ла и на по тен ци јал ног
пред ла га ча но вог за ко на, ми ни стра
ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
РС, Ми лен ка Са ва но ви ћа. Из вр шној
вла сти Вел ка Оџа ко вић за мје ра што
ни ка да ни је ува жи ла за хтје ве Син ди -
ка та да се из вр ши ана ли за при мје не
по сто је ћег За ко на о ра ду, али и на чин
на ко ји при сту па овом про бле му.

Због то га је њен и став Син ди ка та у
по гле ду до но ше ња но вог за ко на о ра -
ду за жет у крат кој ре че ни ци: Од те
при че не ма ни шта!

Не пре ста ју при ти сци на Са вез
син ди ка та ко ји се, чи ни се, је ди ни
су прот ста вља до но ше њу но вог За -
ко на о ра ду. Су де ћи по на ја ва ма
пред став ни ка вла сти и по сло да -
ва ца, овај за кон ће би ти до не сен
до кра ја го ди не. Ка кав је став Син -
ди ка та?

- Став Са ве за син ди ка та РС ни је се
про ми је нио у по сљед ње дви је го ди не
ко ли ко тра ју при ти сци да се до не се
но ви За кон о ра ду. Сма тра мо и да ље
да је ова од лу ка без осно ва, по го то во
на кон ана ли зе ко ју смо до би ли на кон
упо ред бе са оста лим за ко но дав стви -
ма из ре ги је, као и са кон вен ци ја ма
Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да. Ја -
сно је да не ма ни ка кве по тре бе да се
до но си но ви за кон о ра ду. По сто је ћи је
ускла ђен са свим про пи си ма и он је
је дан ко мо тан оквир и за рад ни ке и за
по сло дав це у ко јем по сто ји мо гућ ност
да се со ци јал ни парт не ри до го ва ра ју
о од ре ђе ним пра ви ма и оба ве за ма ко -
је се од но се на по је ди на пред у зе ћа и
по је ди не гран ске син ди ка те.

Оно што је још бит но, је сте да су из -
мје не и до пу не за ко на ко је су до не се -
не у Ср би ји, су штин ски оно што смо
ми ура ди ли још 2007. го ди не, та ко да
не ма ни ка кве по тре бе упо ре ђи ва ти
наш и за кон у Ср би ји, јер су они свој
За кон упо ре ђи ва ли са на шим. 

По сто је још не ке од ред бе но вог за -
ко на у Ср би ји ко је још ни су до сти гле
то што ми у свом за ко ну већ има мо
ри је ше но. Оно што је про блем у на -
шем за ко ну и што стал но ис ти че мо, и
код оста лих за ко на, је сте ње го ва не -
до сљед на при мје на. За кон о ра ду још
уви јек ни је у пот пу но сти при ми је -
њен и тек ка да се у пот пу но сти при -
ми је ни би ће мо гу ће са гле да ти све
ње го ве до бре стра не, као и ма не. 

То је оно што смо ми пред ла га ли, а
што су со ци јал ни парт не ри би ли при -
хва ти ли, да се ра ди ана ли за при мје -
не за ко на и да се на осно ву те
ана ли зе ви ди шта је по треб но да се
још ура ди. 

Не бје жи мо од од ре ђе них ко рек ци -
ја ко је би се у том сми слу по ка за ле,
ма њих из мје на и до пу на, али сва ка -
ко не ма по тре бе до но си ти но ви за -
кон, а по го то во је бе сми сле но
до но си ти но ви за кон ко ји се та ко ђе
не ће при мје њи ва ти. 

НЕ БЈЕЖИМО ОД МАЊИХ ИЗМЈЕНА 
И ДОПУНА, АЛИ СВАКАКО НЕМА 

ПОТРЕБЕ ДОНОСИТИ НОВИ ЗАКОН, 
А ПОГОТОВО ЈЕ БЕСМИСЛЕНО 
ДОНОСИТИ НОВИ ЗАКОН КОЈИ 

СЕ НЕЋЕ ПРИМЈЕЊИВАТИ

Оџаковић: Разговор о закону о раду вратити у легалне токове социјалног дијалога!

ОБЕЋАТИ ДА НЕЋЕ НИШТА РАДИТИ
БЕЗ САВЕЗА СИНИКАТА, А САДА ИЋИ

У ПРОЦЕДУРУ БЕЗ СОЦИЈАЛНИХ
ПАРТНЕРА, ЗАПРАВО БЕЗ САВЕЗА

СИНДИКАТА, ЈЕ ИЗУЗЕТНО 
НЕОДГОВОРНО И НЕДОСЉЕДНО

ОНОМ ШТО СУ ОБЕЋАЛИ
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То сте го во ри ли и прет ход ном ми -

ни стру ра да, син ди кат се оштро
про ти вио но вом за ко ну. Зна чи ли то
да, ако Вла да оста не ни је ма на ва -
ше за хтје ве, да сли је ди из ла зак
рад ни ка на ули це? 

- Ге не рал но ви је ће Са ве за син ди ка -
та је у фе бру а ру ове го ди не утвр ди ло
план ак тив но сти у слу ча ју да се кре -
не у до но ше ње но вог За ко на о ра ду.
До са да смо, по сту па ју ћи по том пла -
ну, про ве ли од ре ђе не ак тив но сти
укљу чу ју ћи и оне за 1. мај, ка да смо
про те стом по ка за ли је дан про мо тив -
ни от пор до но ше њу но вог за ко на и
упо зо ре ње вла сти ма шта се мо же де -
си ти уко ли ко кре ну удо но ше ње но вог
за ко на без са гла сно сти Син ди ка та.
Ујед но бих под сје ти ла да смо при је
из бо ра раз го ва ра ли са свим по ли тич -
ким пар ти ја ма ко је су ишле на из бо -
ре и те раз го во ре смо сни ми ли. Сви су
ре кли да не ће до но си ти но ви за кон
уко ли ко се со ци јал ни парт не ри о то -
ме не до го во ре, од но сно уко ли ко Са -
вез син ди ка та РС на то не при ста не и
у то ме не бу де уче ство вао. Ми слим да
би би ло крај ње ли це мјер но да са да
за бо ра ве оно што су обе ћа ли и да иду
на но ви за кон иако зна ју да се Са вез
то ме про ти ви. По но ви ћу, про ти ви мо
се но вом за ко ну без де таљ не ана ли зе
о при мје ни по сто је ћег за ко на и без
дру гих ана ли за ко је ће по ка за ти да
ли има или не ма по тре бе за до но ше -
ње но вог за ко на. Ми смо из вр ши ли
сво ју ана ли зу, утвр ди ли смо да не ма
по тре бе да се до но си но ви за кон, али
же ли мо да то ура ди и јед на не за ви -
сна ко ми си ја екс пе ра та ко ји ће не -
при стра сно да ти оцје ну о ње го вој
при мје ни.

Ве ћи на по ли тич ких ли де ра је
при ча ла јед но при је из бо ра, а да нас
при ча ју дру гу при чу. Ка ко ко мен та -
ри ше те ту не до сљед ност на ших по -
ли ти ча ра? 

- На жа лост, то се не де ша ва са мо у
овој обла сти, да су по ли ти ча ри не до -
сљед ни и да јед но при ча ју при је, а
дру го по сли је из бо ра. Оно што нас по -
себ но из не на ђу је што се ово де ша ва у
јед ној вр ло осје тљи вој обла сти, обла -
сти тр жи шта ра да, јер и та да су би ле
ве ли ке при че и при ти сци по сло да ва -
ца да се до не се но ви за кон о ра ду и
ка да смо раз го ва ра ли са њи ма ми смо
их упо зна ли са чи ње ни ца ма, упо зна -
ли смо их шта има мо у за ко ну о ра ду
као и са за кон ским рје ше њи ма из
окру же ња и на осно ву то га по ка за ли
да не ма ни ка кве по тре бе за но вим за -
ко ном. Обе ћа ти да не ће ни шта ра ди -
ти без Са ве за си ни ка та, а са да ићи у
про це ду ру без со ци јал них парт не ра,
за пра во без Са ве за син ди ка та, је из у -
зет но нео д го вор но и не до сљед но
оном што су обе ћа ли. Очи глед но је да
је ово го ди на у ко јој се вла да пот пу но
окре ну ла по сло дав ци ма, и ми не ма -
мо ни шта про тив то га да се олак ша
по слов ни ам би јент, али не при хва та -
мо да то иде на ште ту рад ни ка и на -
рав но да ће мо се то ме су прот ста ви ти. 

За ни мљи во је да стран ке на вла -
сти, али и дио опо зи ци је но ви за кон
ви де у по зи тив ном свје тлу, иако је
ње гов са др жај још уви јек не по знат.
За што се та ко од но се пре ма овом
про бле му? 

- Ка да стран ке го во ре о но вом за ко -
ну о ра ду све из гле да као да је то по -
ста ла јед на по пу лар на при ча ка ко
иде мо у до но ше ње но вог за ко на, а ни -
ко од њих за пра во не зна шта у том за -
ко ну тре ба ми је ња ти, од но сно шта је

то но во што ће тај за кон да нам до не -
се. Вла да РС ни ка да ја сно ни је иза шла
да ка же и да об ја сни рад ни ци ма и
гра ђа ни ма, а она је то ду жна, за што
до но си но ви за кон о ра ду. То је на ше
пи та ње на ко је ни ка ко да до би је мо
од го вор. Пи та ли смо и ми ни стра и
пред сјед ни цу вла де, али од го вор ни -
смо до би ли. Оно што смо чу ли од ми -
ни стра је да ће се но вим за ко ном
ри је ши ти за по шља ва ње мла дих, а по -
сло дав ци се ри је ши ти не рад ни ка, што
је вр ло па у шал но и чак сми је шно.

Да ли ће Син ди кат че ка ти рје ше -
ње ко је ће по ну ди ти власт, или ће
иза ћи са не ким сво јим при је дло -
гом, бу ду ћи да ни сте до би ли тај за -
кон ни у рад ној вер зи ји.

- Ми оче ку је мо раз го вор со ци јал них
парт не ра и ко на чан до го вор око овог,
по мом ми шље њу, го ру ћег про бле ма.
Ову при чу тре ба уве сти у ле гал не то -
ко ве со ци јал ног ди ја ло га, ко ји ће,
уко ли ко бу де искре но во ђен, по ка за -
ти да за ко не и ко лек тив не уго во ре
мо ра мо при мје њи ва ти, јер је то нај ве -
ћи про блем на тр жи шту ра да, а не За -
кон о ра ду.

Зна чи ли то да син ди кат оста је и
да ље при сво јим ста во ви ма?

- Да! Син ди кат оста је при сво јим ста -
во ви ма ко ји су вр ло ар гу мен то ва ни,
сна жно ме ђу на род но уте ме ље ни и на -
рав но да и да ље ми сли мо да не ма ни -
ка кве по тре бе за но вим за ко ном о
ра ду. При је би ло ка кве дру ге ак тив но -
сти по треб но је из вр ши ти ана ли зу
при мје не по сто је ћег за ко на, на рав но
и ко лек тив них уго во ра ко ји за јед но са

за ко ном о ра ду чи не је дан рад -
ни ко декс ко ји би мо рао

би ти при ми је њен у РС.
АГЕНДА ПОГУБНА ЗА РАДНИКЕ 

И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ

Си ни ди кат је пр ви упо зо ра вао на по губ не по сље ди це не ја сних
ре фор ми. Шта са да ка да је аген да пот пи са на и при хва ће на од
свих ни воа вла сти у БиХ? 

- Ми слим да је то мо жда и нај ве ћи про блем у Бо сни и Хер це го ви ни, па и у Ре -
пу бли ци Срп ској, што се вла сти ола ко од лу чу ју да пот пи шу не ки до ку мент ко -
ји ни су до вољ но про у чи ли ни ти у пот пу но сти ана ли зи ра ли. Са ма аген да на
пр во чи та ње не из гле да та ко ло ше, ме ђу тим она кри је мно го зам ки и про бле -
ма и иза зва ће то ли ко по сље ди ца да мо жда ни ко од нас у пот пу но сти ни је
свје стан то га. Ми смо упо зо ри ли пред став ни ке вла сти на по сље ди це ко је мо -
же да про из ве де аген да. Не зна мо у ком прав цу ће све те ре фор ме ићи. Ево,
ви ди мо да и на ша власт у по сљед ње ври је ме го во ри да би тре ба ло ре де фи ни -
са ти аген ду и ма ло дру га чи је по ста ви ти, јер ни је исто при ми је ни ти аген ду у
не ком кан то ну, у Ре пу бли ци Срп ској, у Ди стрик ту или би ло гдје. 
Оно че му се ми про ти ви мо и што смо за па зи ли да је по губ но у аген ди, је су
обла сти со ци јал не за шти те и тр жи шта ра да. Све се сво ди на то да се ума ње
пра ва рад ни ка и да се ума ње од ре ђе на пра ва гра ђа на ко ји се на ла зе у со ци -
јал ној по тре би. То је оно што нас је за бри ну ло и о че му смо раз го ва ра ли и са
вла сти ма и са по ли тич ким пар ти ја ма, од но сно са клу бо ви ма по сла ни ка. 

ОД МИНИСТРА СМО ЧУЛИ ДА ЋЕ СЕ
НОВИМ ЗАКОНОМ РИЈЕШИТИ 
ЗАПОШАЉАВАЊЕ МЛАДИХ, 

А ПОСЛОДАВЦИ СЕ РИЈЕШИТИ 
НЕРАДНИКА ЈЕ ВРЛО 

ПАУШАЛНО И ЧАК СМИЈЕШНО

ПРОТИВИМО СЕ НОВОМ ЗАКОНУ БЕЗ
ДЕТАЉНЕ АНАЛИЗЕ ПРИМЈЕНЕ 

ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАКОНА И БЕЗ ДРУГИХ
АНАЛИЗА КОЈЕ ЋЕ ПОКАЗАТИ ДА ЛИ

ИМА, ИЛИ НЕМА ПОТРЕБЕ 
ЗА ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКОНА
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АНАЛИЗА

РЕФОРМСКА АГЕНДА - СПАС
ИЛИ ПРОПАСТ ЗА РАДНИКЕ?

Према Агенди, реформа тржишта рада своди се углавном на захтјеве 
за доношење Закона о раду. Довести у контекст Закон о раду са 
аранжманом  ММФ, неминовно значи смањење радничких права 

Да се не што ве ли ко
спре ма да ло се на слу ти ти
већ у при пре ми Спо ра зу -
ма за раст и за по шља ва ње
у Бо сни и Хер це го ви ни,
ко ји је ра ђен у окви ру Фо -
ру ма за про спе ри тет и за -
по шља ва ње на чи је су
се си је са мо два пу та би ли
по зва ни пред став ни ци
оба ре пре зен та тив на син -
ди ка та у БиХ.   Али ни је
про блем што смо би ли по -
зва ни са мо два пу та, не го
је про блем што нам ни су
да ли при ли ку да ка же мо
би ло шта, јер им је би ло
ја сно да смо схва ти ли ло -
ше на мје ре или не зна ње
кре а то ра но вих по ли ти ка,
по себ но пре ма рад ни ци -
ма и они ма ко ји тек тре ба
да се за по сле.

И да нас по сли је то ли ко
вре ме на пот пу на је не по зна -
ни ца ко је чи нио тај фа мо зни
Фо рум  у чи је име је раз го ва -
рао и чи ја овла ште ња је
имао. У пред го во ру Спо ра зу -
ма за раст и за по шља ва ње у
БиХ ,   Пе тер Со рен сен у то
ври је ме спе ци јал ни пред -
став ник ЕУ и шеф Де ле га ци -
је европ ске уни је за БиХ,
ка же:   ,,Фо рум  је оку пи о ши -
рок спек тар пред став ни ка
гра ђан ског дру штва , као и
ака дем ске, по слов не и по ли -
тич ке за јед ни це“.Да кле, све
осим оних ко јих се ова про -
бле ма ти ка ти че, а то су рад -
ни ци у БиХ и њи хо ви
пред став ни ци. Тај и та кав
Фо рум је утвр дио Спо ра зум
за раст и за по шља ва ње у
БиХ. Ка ко спо ра зум по сво јој
де фи ни ци ји зна чи да се не ко
са не ким спо ра зу мио, пот пи -
сао и то што су пот пи са ли од -
но си се са мо на пот пи сни ке,
пот пу но је не ја сно ка ко  тај
Спо ра зум, до не сен од не ко ги
пот пи сан од не ког, мо ра да
по шту ју рад ни ци у БиХ; да се
од рек ну сво јих пра ва и да бу -
ду срећ ни што ће би ти јеф ти -
на рад на сна га за оне ко ји су
на ре ди ли до но ше ње Спо ра -
зу ма. 

Ме ђу тим, пред ла га чи ни су
баш  на ив ни па да не зна ју
да Спо ра зум ко ји су до ни је -
ли на та кав на чин и ко ји ни -
је пот пи сан ни од ко га, мо же
про из ве сти од ре ђе но деј ство. 

За то су на шим по ли ти ча -
ри ма по ну ди ли да пот пи шу

Из ја ву у ко јој је са др жа на
оба ве за да ће про ве сти Спо -
ра зум за раст и за по шља ва -
ње у БиХ.  На рав но, сви су то
пот пи са ли, не ко од мах, без
раз ми шља ња, а опет не ки
дру ги ни вои вла сти на кон
рас пра ве у Пар ла мен ту,   а
ти ме и оба ве зу да ће до -
сљед но про ве сти Спо ра зум. 

Би ло је ту од ре ђе них ,,до -
тје ри ва ња“  Из ја ве у сми слу
над ле жно сти и оба ве за ко,
шта, ка да и на ко јем ни воу
тре ба про ве сти, али ни ко се
ни је пре тје ра но за ин те ре со -
вао за са др жај Спо ра зу ма, а
мно ги ко ји су гла са ли за Из -
ја ву ( а сви ни вои вла сти су је
при хва ти ли) ни су тај до ку -
мент ни про чи та ли или бар
два ње на по гла вља ко ја су за
нас бит на: по гла вље 2. пре -
пре ка за по шља ва њу и по гла -
вље 6. со ци јал на за шти та. У
то смо се  увје ри ли раз го ва -
ра ју ћи са по сла нич ким клу -
бо ви ма при је на ја вље ног
скуп штин ског за сје да ња на
ко јем је тре ба ло рас пра вља -
ти и до ни је ти од лу ку о пот -
пи си ва њу Из ја ве. 

Сра мот но је и жа ло сно да
при хва та мо Спо ра зум у
ко јем твр де да смо ску па
рад на сна га, па је ваљ да
тре ба по јеф ти ни ти, да по -
сло дав ци мо ра ју има ти
флек си бил ност при је   за -
по шља ва ња, ваљ да ра ди
лак шег от пу шта ња, да рад -
ни ци ко ји ра де тре ба да
оду, а на њи хо ва мје ста ће
се за по сли ти мла ди, ко ји
ће би ти ма ње пла ће ни и
на не си гур ним рад ним
мје сти ма. Да би то про ве ли
тре ба усво ји ти сет ре фор -
ми тр жи шта ра да ка ко би
се по ве ћа ло ства ра ње рад -
них мје ста за мла де, а
исто вре ме но тре ба уве сти
,,ра зум не санк ци је за при -
је вре ме ну пен зи ју и бо ну -
са за ка сно пен зи о ни са ње
у ци љу по ди за ња ста ро сне
гра ни це за пен зи о ни са ње“
, да се ак тив но про мо ви ше
укљу чи ва ње мла дих у рад -
ну сна гу и омо гу ћи ти им
при вре ме но за по сле ње, да
ин ве сти то ри не ма ју до -
вољ ну за шти ту  па их ваљ -
да тре ба и по себ но
шти ти ти, из вр ши ти при ва -
ти за ци ју оно га што је још
оста ло, по бољ ша ти при -
ступ фи нан си ја ма, по себ -
но за но ва пред у зе ћа и
мно го то га још,  али ни ка -
ко о оно ме што је го ру -
ћи   про блем у обла сти
тр жи шта ра да  или бар је -
дан од го ру ћих у БиХ, а то

је (не)при мје њи ва ње про -
пи са, ко руп ци ја, не по ти -
зам, од су ство аде кват не
кон тро ле и санк ци ја. 

На рав но, да су кре а то ри
Спо ра зу ма за раст и за по -
шља ва ње у БиХ то зна ли,
као што су зна ли д се не мо -
гу по у зда ти да ће вла сти у
БиХ про ве сти Спо ра зум у
дје ло, без об зи ра на пот пи -
са не оба ве зе и из ја ве у што
су се мно го пу та увје ри ли.
То је био раз лог што су по -
чет ком ље та по ну ди ли но -
ви до ку мент, ко јим су
оја ча ли Спо ра зум, а при
том и про ши ри ли ли сту за -
хтје ва ко је тре ба про ве сти и
све то по ја ча ли усло вом
одо бра ва ња  или не одо бра -
ва ња  још јед ног за ду же ња
код ММФ-а ко ји, ску по про -
да ју ћи сво је па ре, дик ти ра
ком пле тан еко ном ски, со -
ци јал ни, при вред ни па и
по ли тич ки ам би јент. Тај до -
ку мент се зо ве Ре форм ска
аген да за БиХ за пе ри од
2015- 2018. го ди на, а за што
су то на ше вла сти при хва -
ти ле, на род мо же са мо да
на га ђа.

КАКО  ТO ДА СПОРАЗУМ,
ДОНЕСЕН ОД НЕКОГ 

И ПОТПИСАН ОД НЕКОГ,
МОРАЈУ ДА ПОШТУЈУ СВИ

РАДНИЦИ У БИХ И ДА БУДУ
СРЕЋНИ ШТО ЋЕ БИТИ 
ЈЕФТИНА РАДНА СНАГА

СРАМОТНО ЈЕ И ЖАЛОСНО
ДА ПРИХВАТАМО СПОРАЗУМ

У КОЈЕМ ТВРДЕ ДА СМО
СКУПА РАДНА СНАГА, 

ПА ЈЕ ВАЉДА 
ТРЕБА ПОЈЕФТИНИТИ 
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За Са вез син ди ка та РС Ре -

форм ска аген да ни је ни ка -
кво из не на ђе ње, то смо
оче ки ва ли, прет по ста вља -
ли њен са др жај и на то упо -
зо ра ва ли све у Ре пу бли ци
Срп ској . За што је Вла да РС
при хва ти ла и пот пи са ла
Аген ду, са мо је њој по зна то
ка да је има ла  низ дру гих
мо гућ но сти и пра ва ца да са
што ма ње бол них ре зо -
ва,  по ла ко, али си гур но из -
ву че овај про стор из кри зе.
За што о том до ку мен ту,
при је при хва та ња истог,
ни је рас пра вља ла На род на
скуп шти на РС, за што не ки
пар ла мен ти са да, на кон
при хва та ња, рас пра вља ју о
аген ди и ква ли фи ку ју   је
пра зним па пи ром и мно го,
мно го то га - ЗА ШТО?

Ре форм ска аген да је је дан
на чел ни до ку мент, или ка -
ко ка жу ње ни ауто ри, то су
по чет не мје ре и по ду хва ти
ко ји ће би ти раз ра ђе ни у
кон сул та ци ја ма с ме ђу на -
род ним фи нан сиј ским ин -
сти ту ци ја ма и ЕУ и во ди ће
до даљ них пре ци зних мје ра
ко је ће Ре форм ску аген ду
по мје ри ти са ње не по чет не
фа зе да ље у сред њо роч ни
пе ри од. Ко је ће то пре ци зне
мје ре би ти осје ти ће мо ве о -
ма бр зо. Јед но је ја сно ре че -
но, да се ре форм ска аген да
мо ра по че ти про во ди ти без
од ла га ња, да је усмје ре на
за за шти ту ин ве сти то ра, да
је нео п ход но про ве сти низ
струк ту рал ни ре фор ми у
обла сти рад ног за ко но дав -
ства, ре фор му јав не упра ве
и по ли ти ке за по шља ва ња у
јав ном сек то ру, уна пре ђе ње
по слов не кли ме и кон ку -
рент но сти, ре кон струк ци ју
јав них пред у зе ћа, ре фор му
со ци јал них да ва ња, ре фор -
ме здрав стве ног сек то ра и
на кра ју се сје ти ше  вла да -
ви не пра ва.

Све ове ре фор ме ко је се
по ми њу, не ула зе ћи у ана -
ли зу  про це са ко ји ће не ми -
нов но до ћи, ти чу се
углав ном рад ни ка, од но сно
у су шти ни су усмје ре не на
рад ни ке и њи хо ва пра ва.
Ка ко нам ни јед на до са да
про ве де на ре фор ма од при -
ва ти за ци је па на ова мо ни -
је до ни је ла ни шта до бро,
рад ни ци ни од ове не мо гу
оче ки ва ти ни шта,   не го
даљ ње уру ша ва ње рад нич -
ких пра ва, по гор ша ње еко -
ном ско- со ци јал ног
по ло жа ја и на ме та ње ве ћих

оба ве за кроз по ве ћа ње по -
ре за, по ве ћа ње ПДВ-а и
дру гих на ме та у ци љу по ве -
ћа ња јав них при хо да.

Иако не ма обла сти у
окви ру Ре форм ске аген де
ко ја ни је зна чај на за син -
ди кат, ипак тр жи ште ра да
је оно што је син ди кал ни
жи вот и на че му се сва ко -
днев но ра ди. Пре ма аген ди
ре фор ма тр жи шта ра да
сво ди се углав ном на за -
хтје ве за до но ше ње За ко на
о ра ду. До ве сти у кон текст
За кон о ра ду са а ран жма -
ном   ММФ-ане ми нов но -
зна чи  сма ње ње рад нич ких
пра ва.  Да је то тач но мо же -
мо се увје ри ти кроз до са да
про ве де не ре фор ме у свим
др жа ва ма из на шег окру -
же ња ко је су ра ђе не по за -
хтје ви ма и уз кре дит ни
аран жман ММФ-а.

У на шим усло ви ма то је
ди рект но и не скри ве но  на -
ве де но и у са мој ре форм ској
аген ди у ко јој је на ло же но
ен ти тет ским вла да ма, ,,да
мо ра ју по бољ ша ти (ма шта
то зна чи ло) сво је за ко не о
ра ду ка ко би се по ве ћа ла
флек си бил ност рад них
усло ва (укљу чу ју ћи омо гу -
ћа ва ње за по сле ња на по ла
рад ног вре ме на) и омо гу ћи -
ло ди фе рен ци јал но од ре ђи -
ва ње пла та на осно ву
вје шти на, ква ли фи ка ци ја,
ни воа ис ку ства и учин ка“.

Шта се то при пре ма за на -
ше рад ни ке? Па ов дје је све
ре че но. Рад ник ће ди је ли ти
сво је рад но мје сто са дру -
гим рад ни ком, сва ки ће до -
би ти по по ла пла те и то оне
ко ју му утвр ди по сло да вац
по осно ву на ве де них кри те -
ри ја. У на шим усло ви ма
зна се да ће сва ки од ових
рад ни ка ра ди ти пу но рад но
ври је ме, а би ће пла ћен за
по ла, уко ли ко уоп ште бу де
имао пла ту. С дру ге стра не
флек си бил ност рад ног мје -
ста зна чи за по шља ва ње
рад ни ка без ве ли ких про -
це ду ра, али и још лак ше от -
пу шта ње и без от ка зног
ро ка и без от прем ни на. 

Јед но став но, ,,су тра не до -
ла зи на по сао јер ми ви ше
не тре баш,, и то ће би ти до -
вољ но за пре ста нак рад ног
од но са. Ова ко не што на ши
по сло дав ци већ го ди на ма
тра же и са да им се то и да је.
Ујед но и вла де ће би ти у
при ли ци да се по хва ле да су,
за хва љу ју ћи ре фор ма ма и
сво ме ра ду, сма њи ле не за -
по сле ност, јер умје сто јед ног

ра де два рад ни ка на истом
рад ном мје сту. Ка да се ово -
ме до да и мје ра, ко ју та ко ђе
пред ви ђа Аген да, а од но си
се на бри са ње не за по сле них
ли ца из еви ден ци је За во да
за за по шља ва ње ко ји, пре -
ма не зна мо чи јој про цје ни,
ак тив но не тра же по сао,
успјех ће би ти пот пун. Сма -
њи ли смо не за по сле ност са -
мо јед ним по те зом-
гу ми цом на при хва тљи вих
15- 20%.   Ре фор ма, да бо ља
не мо же би ти. То су већ,
кроз но ви За кон о ра ду при -
хва ти ли у ФБиХ.   Рад ни ку
оста је да сва ки дан стра ху -
је  за сво је рад но мје сто и да
при ста је на све са мо да му
не оду зму и оно по ла што
му је оста ло. Оста је пи та ње:
Мо же ли не за до во љан, не -
сре ћан, по ни жен и пре пла -
шен рад ник да ти до бар
рад ни учи нак и ко то мо же
од ње га тра жи ти?

Ни гдје ни ри је чи у аген ди
о пре ва ре ним и опљач ка -
ним рад ни ци ма о њи хо вим
за ра ђе ним, а не ис пла ће -
ним пла та ма, о не у пла ће -
ним   до при но си ма, због
че га су се тај ку ни обо га ти -
ли, а рад ни ци и да нас оби -
ла зе ра зно- раз не шал те ре у
по тра зи за из гу бље ним
пра ви ма.  Оно што је Са вез
син ди ка та РС   кроз Про -
грам со ци јал ног збри ња ва -
ња обез би је дио за рад ни ке
ко ји су због при ва ти за ци је,
сте ча ја   и ли кви да ци је
пред у зе ћа оста ли без по сла,
због не до стат ка сред ста ва у
Бу џе ту, ре а ли зу је се ве о ма
спо ро.

Ако се ра ди ре фор ма он да
мо ра би ти све о бу хват на и
за све под јед на ко и до бра и
ло ша или ка ко ка жу вла сти
бол на. Очи то је да ре фор ма
ко ју на ме ће ММФ је  ра ђе -
на за тај ку не да до би ју јеф -
ти ну рад ну сна гу, да
ис ко ри сте и оно ма ло при -
род ног бо гат ства и енер ги -
је  што има мо и да су ве ре но
вла да ју овим про сто ром, а
да их то ни шта не ко шта.  

Та ко ђе, то ни шта не ће ко -
шта ти ни ММФ ни Свјет ску
бан ку. Они су мо дер ни ко -
ло ни за то ри ко ји ни јед ној
др жа ви ко ју су кре ди ти ра -
ли ни су до ни је ли ни шта до -
бро. Же ле са мо ап со лут ну
еко ном ско- со ци јал ну кон -
тро лу да би обез би је ди ли
си гур но вра ћа ње сво јих
кре ди та, на рав но уз ка ма ту
и пра ће ње свих жи вот них
то ко ва у др жа ви. Све се мо -
ра ра ди ти, ка ко ка жу у
Аген ди, у до го во ру са
ММФ-ом. Шта су ту гра ђа -
ни и рад ни ци ко ји ће, уз
сма ње ње свих пра ва, пла та,
пен зи ја, со ци јал них да ва -
ња, го ди на ма и го ди на ма
вра ћа ти кре ди те. Да ли би -
ло ко у овој др жа ви ра ди на
то ме да се осло бо ди мо

ММФ-а., да се осло ни мо на
се бе, сво ја при род на бо гат -
ства, сво ју па мет и на тај
на чин по сте пе но из ла зи мо
из кан џи оних ко ји за ра ђу -
ју на на шим рад ни ци ма,
на шој дје ци и прак тич но уз
на шу мол бу оти ма ју оно
што још има мо. На рав но
ово је јед но став ни је ре ћи
не го ура ди ти, јер да би се то
ура ди ло тре ба мно го тру да
и на по ра, мно го од ри ца ња.
Ме ђу тим и на овај на чин
од ри че мо се све га и не ма -
мо ни шта, за рад оних ко ји
на на ма за ра ђу ју.

Свје до ци смо да се ових
да на во де же сто ке рас пра -
ве  у Пар ла мен тар ној скуп -
шти ни БиХ о ро ко ви ма за
за вр ше так ак ци о них пла -
но ва за про во ђе ње Ре форм -
ске аген де, ко ће то ура ди ти
и ,,над му дру ју се,, да ли је
то пра зан па пир или је ње -
но про во ђе ње спас, али ни -
ко не го во ри о по сле ди ца ма
ко је ће про во ђе њем исте
има ти рад ни ци.   Ра фор ме
су ну жне, то га је Са вез син -
ди ка та свје стан, али тај
про цес не сми је би ти   на
ште ту рад ни ка, на сма ње ње
њи хо вих пре скром них пра -
ва и пла та, ка ко је то за цр -
та но у Аген ди.  

Тре ба мо кре ну ти од фи -
скал не ди сци пли не, да ко -
нач но пре ста не  бахато и
не кон тро ли са но тро ше ње
јав них сред ста ва, да се об у -
зда рас тро шно по на ша ње,
да се су зби је не по ти зам и
за по шља ва ње по пар тиј ској
и ро ђач кој ли ни ји, да се си -
ва еко но ми ја све де на нај -
ма њу мје ру, да се
ис ко ри је ни рад на цр но, да
се по ја ча од го вор ност на
свим ни во и ма вла сти и да
сва ко истин ски за ра ди сво -
ју пла ту. На овај на чин, без
но вог за ду жи ва ња, би се
бар  за у ста ви ло да ље про па -
да ње, а на пре дак и про спе -
ри тет ни ји жи вот мо ра мо
са ми кре и ра ти. 

Очи то пла но ви и про гра -
ми  на ших вла да, да ти кроз
еко ном ске по ли ти ке и дру -
га до ку мен та ни су до бра и
до вољ но ре форм ска по ми -
шље њу стра них ту то ра па
су осми сли ли ова кве ре -
фор ме ко је се без по го во ра
мо ра ју про ве сти

Про во ђе ње Ре форм ске
аген де ће, нас рад ни ке, до -
дат но   еко ном ски и со ци -
јал но ис цр пи ти, а  шта иза
то га сли је ди, спас или про -
паст, би ће  по зна то већ иду -
ће го ди не. 

ЗА САВЕЗ СИНДИКАТА РС
AГЕНДА НИЈЕ НИКАКВО 

ИЗНЕНАЂЕЊЕ, 
ТО СМО ОЧЕКИВАЛИ, 
ПРЕТПОСТАВЉАЛИ 

ЊЕН САДРЖАЈ 
И НА ТО УПОЗОРАВАЛИ СВЕ

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

И ДАНАС ПОСЛИЈЕ ТОЛИКО
ВРЕМЕНА ПОТПУНА ЈЕ 
НЕПОЗНАНИЦА КО ЈЕ
ЧИНИО ТАЈ ФАМОЗНИ
ФОРУМ  У ЧИЈЕ ИМЕ ЈЕ 
РАЗГОВАРАО И ЧИЈА 

ОВЛАШТЕЊА ЈЕ ИМАО

У НАШИМ УСЛОВИМА ЗНА
СЕ ДА ЋЕ СВАКИ ОД ОВИХ
РАДНИКА РАДИТИ ПУНО
РАДНО ВРИЈЕМЕ, А БИЋЕ

ПЛАЋЕН ЗА ПОЛА, УКОЛИКО
УОПШТЕ БУДЕ ИМАО ПЛАТУ



ВЕЋИНА ПОЛИТИЧАРА 
ПРОТИВ НОВОГ ЗАКОНА О РАДУ 
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РАЗГОВОРИ СА ЛИДЕРИМА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА И НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА О РЕФОРМСКОЈ АГЕНДИ

СДС НЕ ЋЕ ПО ДР ЖА ТИ НО ВИ ЗА КОН
БЕЗ СА ГЛА СНО СТИ СИН ДИ КА ТА 

Пред сјед ни ца Са ве за син ди ка та Ре пу бли ке Срп ске Ран -
ка Ми шић, раз го ва ра ла је  10.ав гу ста у До му син ди ка та у
Ба ња лу ци са пред сјед ни ком Срп ске де мо крат ске стран ке
Мла де ном Бо си ћем и пред сјед ни ком Клу ба СДС-а у На -
род ној скуп шти ни РС Ву ко том Го ве да ри цом o Рефо рмск -
oj аген ди.

Пред сјед ни ца Ми шић је упо зо ри ла да је су шти на ре -
форм ске аген де, ко ју су усво ји ли сви ни вои вла сти у БиХ,
до но ше ње но вог За ко на о ра ду, по сли је че га би до шло на
ред усва ја ње се та за ко на у Срп ској и сви би они би ли на
ште ту рад ни ка, а у ко рист ка пи та ла.

- Оче ки ва ли смо вла да ви ну пра ва, да се пре ста не кра -
сти, бор бу про тив ко руп ци је, си ве еко но ми је, из ми ре ње
ду га рад ни ци ма Срп ске по осно ву не ис пла ће них пла та и
не у пла ће них до при но са у из но су од 1,5 ми ли јар ду КМ и
по ли тич ку ста бил ност. Умје сто то га до би ли смо та ко зва -
ну ре форм ску аген ду, ко ја има за циљ но ви За кон о ра ду
РС и сма ње ње свих сте че них рад нич ких и син ди кал них
пра ва, на гла си ла је пред сјед ни ца Ми шић. 

Пред сјед ни ца Ми шић се за пи та ла от ку да мо рал ни ман -
дат они ма ко ји Срп ску по ре де за зе мља ма Европ ске уни -
је, ка да се зна да је про сјеч на пла та у ЕУ пре ко дви је
хи ља де ЕВРА, да та мо сат ни ца ра да ко шта пре ко 12 ЕВРА,
док у Срп ској про сјеч на пла та из но си 420 ЕВРА, а сат ни -
ца ми зер них 1,1 до 2,5 ЕВРА.

Пред сјед ник Срп ске де мо крат ске стран ке Мла ден Бо -
сић, је под сје тио да је ова стран ка де кла ра тив но при хва -

ти ла ре форм ску аген ду, али да то не зна чи да ће СДС по -
др жа ти до но ше ње би ло ко јег за ко на, а по го то во не За ко -
на о ра ду РС ко ји би био на ште ту рад ни ка и ко ји не би
био уса гла шен са Са ве зом син ди ка та РС.

- СДС ће же сто ко би ти про тив би ло ка квих хит них про -
це ду ра у до но ше њу За ко на о ра ду РС, те умје сто то га, тра -
жи ће мо јав ну рас пра ву, ка ко би син ди кат и рад ни ци на
ко ји се овај за кон нај ви ше од но си, о ње му ја сно и гла сно
из ни је ли сво је ста во ве, на гла сио је Бо сић.

Бо сић је пре ци зи рао да је Срп ска у ве ли кој еко ном ској
и мо рал ној кри зи, да је пре за ду же на, да ће спољ ни ду го -
ви из го ди не у го ди ну ра сти, да нас че ка грч ки сце на рио,
а као из лаз из ова ко те шке си ту а ци је ак ту ел на власт на -
ла зи у до но ше њу но вих за ко на ко ји би би ли на ште ту рад -
ни ка и гра ђа на, а ко ји су услов за но ва за ду же ња од
ММФ-а и Свјет ске бан ке.

Током серије састанака са лидерима политичких странака и народним
посланицима у парламенту Српске, предсједница Мишић је јасно ставила
до знања да Савез синдиката никада неће пристати на доношење новог
Закона о раду Републике Српске

БО РЕ НО ВИЋ: НЕ МА 
НО ВОГ ЗА КО НА БЕЗ СИН ДИ КА ТА

Ре форм ска аген да ко ју на ту ра ју ме ђу на род не фи нан -
сиј ске ин сти ту ци је, при је све га ММФ, рад ни ци ма и гра -
ђа ни ма РС и БиХ не ну де из ла зак из еко ном ске и
со ци јал не кри зе, не го има ју за циљ до но ше ње но вог За -

ко на о ра ду, од но сно сма ње ње пла та и пен зи ја те сма -
ње ње со ци јал них да ва ња, из ја ви ла је пред сјед ни ца Са -
ве за син ди ка та РС Ран ка Ми шић у раз го во ру са
де ле га ци јом ПДП-а ко ју је пред во дио шеф Клу ба по сла -
ни ка ове стра не у НС РС Бра ни слав Бо ре но вић.

На са стан ку одр жа ном 18. ав гу ста у До му син ди ка та
у Ба ња лу ци, пред сјед ни ца Ми шић је од ба ци ла сва ки
по ку шај по ли ти за ци је раз го во ра са ли де ри ма по ли тич -
ких стра на ка и ше фо ви ма по сла нич ких клу бо ва о ре -
форм ској аген ди , ко ји је у то ку, а чи ја је су шти на
на ја ва до но ше ња но вог За ко на о ра ду и сма ње ње сте -
че них рад нич ких и син ди кал них пра ва у Срп ској.

- Су гур но је да иза ове не скри ве не на мје ре сто ји ка -
пи тал, од но сно Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, чи ји
но вац ни јед ну зе мљу у сви је ту ни је из ву као из еко ном -
ске кри зе, на гла си ла је пред сјед ни ца Ми шић и по но ви -
ла да је овај про цес упе рен про тив рад ни ка.

Пред сјед ник Клу ба ПДП-а у НС РС Бра ни слав Бо ре но -
вић, ре као да ова пар ти ја не ће по др жа ти до но ше ње но -
вог За ко на о ра ду РС без са гла сно сти Са ве за син ди ка та
РС.

ПДП ни ка да ни је при хва тио ре форм ску аген ду као
плат фор му за бу ду ће ре фор ме у РС и БиХ, не го се ра ди
о из ја ви ко ја је прихвaћена у Пар ла мен ту Срп ске, а у
ко јој се ни гдје не спо ми ње до но ше ње но вог За ко на о
ра ду РС, за кљу чио је Бо ре но вић.

-Ре форм ску аген ду су при хва ти ла два ен ти тет ска
пре ми је ра и пред сје да ва ју ћи Са вје та ми ни ста ра БиХ да
би тим чи ном РС, ФБиХ и БиХ на ста ви ле са да љим за -
ду жи ва њем и кр пље њем бу џе та, кон ста то вао је Бо ре но -
вић.
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ЂО КИЋ: НО ВИ ЗА КОН,

НЕ СМИЈЕ БИТИ НА 
ШТЕ ТУ РАД НИ КА

Су шти на ре форм ске аген де је до но -
ше ња но вог За ко на о ра ду РС, те сма -
ње ње сте че них рад нич ких и
син ди кал них пра ва, што Са вез син -
ди ка та РС ни ка да не ће при хва ти ти,
на гла си ла је пред сјед ни ца Ран ка Ми -
шић у раз го во ру са де ле га ци јом Со -
ци ја ли стич ке пар ти је РС, ко ју је
пред во дио пред сјед ник пар ти је Пе -
тар Ђо кић, одр жа ном 21. ав гу ста ове
го ди не у До му син ди ка та у Ба ња лу -
ци.

Ис ку ства зе ма ља из окру же ња су
по ка за ла да про во ђе ње ре форм ске
аген де и до но ше ње но вог за ко на о
ра ду ни су би ли у функ ци ји рје ша ва -
ња про бле ма и да сви па ра ме три по -
ка зу ју да је до шло до њи хо вог да љег
усло жња ва ња, под сје ти ла је пред -
сјед ни ца Ми шић. 

- Не ма ни јед ног су штин ског раз ло -
га за до но ше ње но вог За ко на о ра ду
РС, ни ти је ура ђе на струч на ана ли за
при мје не по сто је ћег за ко на у скла ду
са до го во ром са Мра ко ви це из мар та
ове го ди не, пре ци зи ра ла је пред сјед -
ни ца Ми шић.

Пред сјед ник Со ци ја ли стич ке пар -
ти је РС Пе тар Ђо кић, је под сје тио да
њи хо вим до ла ском на са ста нак у
ова ко ви со ком са ста ву са мо по ка зу је

ко ли ко ува жа ва Са вез син ди ка та РС,
јер се ра ди о озбиљ ном и ре пре зен та -
тив ном парт не ру са ко јим је ова пар -
ти ја уви јек раз го ва ра ла.Иако уви јек
ни смо има ли по ду дар не ста во ве, ни -
ка да ни шта ни смо ра ди ли на ште ту
рад ни ка, ре као је Ђо кић. 

- Со ци ја ли стич ка пар ти ја РС ни ка -
да не ће уче ство ва ти у кре и ра њу би ло
ка квих за кон ских рје ше ња, па и За ко -
на о ра ду РС, ко ји ће би ти на ште ту
рад ни ка и на ро да, ре као је Пе тар Ђо -
кић и од ба цио сва ку мо гућ ност да се
овај ва жан си стем ски за кон у Срп ској

до но си пре ко ко ље на.
Ђо кић је ре као да За кон о ра ду РС

мо ра до ни је ти због за ко на ко ји су до -
не се ни у окру же њу, а по себ но у Фе де -
ра ци ји БиХ.

- Но вим За ко ном о ра ду, РС ће ри је -
ши ти пи та ње пла те, за тим же ли мо да
се уре ди пи та ње па у зе у то ку рад ног
вре ме на, уве ћа ње пла те по осно ву
рад ног ста жа, пла ћа ње тро шко ва
пре во за уко ли ко по сло да вац има
сред ста ва, пи та ње при ја вљи ва ња
рад ни ка на фон до ве и слич но, ре као
је Ђо кић.

МИ ХАЈ ЛИ ЦА: 
ИЗ МЈЕ НЕ 

УМЈЕ СТО НО ВОГ
ЗА КО НА

Са вез син ди ка та Ре пу бли ке
Срп ске је за ди ја лог са сви ма,
ни је де струк ти ван, не ру ши
ни ко га, по го то во не РС, али
ни ка да не ће при ста ти на до -
но ше ње но вог За ко на о ра ду

ко ји би ума њио сте че на рад -
нич ка и син ди кал на пра ва,
из ја ви ла је пред сјед ни ца
Ран ка Ми шић у раз го во ру о
ре форм ској аген ди са де ле га -
ци јом Срп ске ра ди кал не

стран ке ко ју је пред во дио
пред сјед ник Ми лан ко Ми -
хај ли ца.

На са стан ку одр жа ном 18.
ав гу ста 2015 у До му син ди ка -
та у Ба ња лу ци, пред сјед ни ца
Ми шић је под сје ти ла да је у
свим зе мља ма у окру же њу
ко је су до ни је ле но ви За кон о
ра ду, умје сто обе ћа них ин ве -
сти ци ја, раз во ја и за по шља -
ва ња, до шло до сма ње ња
пла та и пен зи ја, по ра ста сто -
пе ПДВ-а и да љег си ро ма ше -
ња рад ни ка и гра ђа на.

Пред сјед ник Срп ске ра ди -
кал не стран ке Ми лан ко Ми -
хај ли ца је ја сно ста вио до
зна ња да је ова стран ка про -
тив до но ше ња но вог За ко на
о ра ду у РС, али ће по др жа ти
ње го ве из мје не уко ли ко оне
бу ду ре зул тат пре го во ра и
кон сен зу са свих со ци јал них
парт не ра.

Но ви за кон о ра ду рад ни ке,
пен зи о не ре и гра ђа не Срп ске
до вео би у још те жи ма те ри -
јал ни и со ци јал ни по ло жај,
због че га је по треб но ра ди ти
на очу ва њу до стиг ну тих пра -
ва из ра да.

Ми хај ли ца се за ло жио да
се Ре форм ска аген да о ко јој
рад ни ци и гра ђа ни ма ло
или го то во ни шта не зна ју,
вра ти у Пар ла мент Срп ске,
ка ко би о овом ва жном до ку -
мен ту рас пра вља ло јав но и
ар гу ман то ва но уз ди рек тан
пре нос на јав ном РТВ сер ви -
су РС, ка ко би се гра ђа ни
увје ри ли да им ни шта до бро
не до но си.
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БА ЊАЦ И СТЕ ВАН ДИЋ
ЗА КОМ ПРО МИС 

О НО ВОМ ЗА КО НУ
Пред сјед ни ца Са ве за син ди ка та РС

Ран ка Ми шић, из ја ви ла је да нас да
не ма ни ка кве по тре бе за до но ше њем
но вог За ко на о ра ду, јер је по сто је ћи
мо де ран и флек си би лан и да је кључ
про бле ма у ње го вој не при мје ни.

У раз го во ру са ше фом Клу ба по сла -
ни ка Сло бод ног срп ског де мо крат -
ског клу ба Дар ком Бањ цем,
одр жа ним у До му син ди ка та у Ба ња -
лу ци24. ав гу ста, пред сјед ни ца Ми -

шић је под сје ти ла да je За кон о ра ду
РС је до вољ но флек си би лан, да ни је
пре пре ка еко ном ском на прет ку и за -
по шља ва њу, ни ти до ла ску стра них
ин ве сти ци ја.

Шеф по сла ни ка Сло бод ног срп ског
де мо крат ског клу ба у НС РС Дар ко Ба -
њац је оци је нио да је не дав но усво је -
ни За кон о ра ду Фе де ра ци је БиХ,
на нио огром ну ште ту рад ни ци ма тог
ен ти те та, те из нио став клу ба по сла -
ни ка да се та ко не што ни ка да у РС не -
ће де си ти.

Ба њац је на гла сио да о За ко ну ра ду
РС тре ба раз го ва ра ти и да то тре ба би -
ти пред мет раз го во ра Са ве за син ди -
ка та РС, Вла де и по сло да ва ца и

из ра зио на ду да не ће ли чи ти на За -
кон о ра ду Ф БиХ, те пре ци зи рао да
ни ка да, у евен ту ал но но вом За ко ну о
ра ду РС, ни у јед ном сег мен ту не сми -
ју би ти ума ње на сте че на пра ва рад -
ни ка.

Он је по др жао став Са ве за син ди ка -
та РС да ни јед ним за ко ном, па ни За -
ко ном о ра ду РС, рад ни ци не сми ју
би ти до ве де ни у по зи ци ју ро ба 21. ви -
је ка.

На род ни по сла ник и члан овог по -
сла нич ког клу ба Не над Сте ван дић, је
из ја вио да ће се овај по сла нич ки
клуб, ка да је у пи та њу За кон о ра ду,
за ла га ти за ди ја лог и ком про мис.

ШУ КА ЛО: НЕ ЋЕ МО 
ПО ДР ЖА ТИ НО ВИ 

ЗА КОН О РА ДУ
Са вез син ди ка та РС је пу них пет го -

ди на, сна гом нео бо ри вих ар гу ме на та,
бра нио и од бра нио За кон о ра ду Срп -
ске и ни ка да не ће при хва ти ти до но -
ше ње но вог за ко на ко ји би сма њио
сте че на рад нич ка и син ди кал на пра -
ва, по ру чи ла је пред сјед ни ца Ран ка
Ми шић са да на шњег са стан ка са
пред сјед ни ком На пред не Срп ске Ада -
мом Шу ка лом у раз го во ру на те му ре -
форм ска аген да, еко ном ске и
со ци јал не ре фор ме и тр жи ште ра да.

На са стан ку одр жа ном 24.ав гу ста у
До му син ди ка та у Ба ња лу ци, пред -
сјед ни ца Ми шић је под сје ти ла да у
зе мља ма Европ ске уни је не ма уни -
вер зал ног мо де ла за ко на о ра ду, те да
су у За ко ну о ра ду РС угра ђе ни мно ги
прин ци пи Ме ђу на род не ор га ни за ци -
је ра да.

Ре форм ска аген да, по ред но вог за -
ко на о ра ду, под ра зу мје ва те ме љи ту
про мје ну ком плет ног рад ног за ко но -
дав ства, ко је ни шта до бро не ће до ни -
је ти рад ни ци ма РС, на гла си ла је
пред сјед ни ца Ми шић и до да ла да ни -
је про блем у ва же ћем За ко ну о ра ду
не го у ње го вом не про во ђе њу.

Пред сјед ник На пред не Срп ске Адам
Шу ка ло је из ја вио да ова стран ка не -

ће по др жа ти до но ше ње но вог За ко на
о ра ду РС и да се за ла же за про во ђе -
ње по сто је ћег за ко на о ра ду.

Прав ни тим На пред не Срп ске ура -
дио је струч ну ана ли зу За ко на о ра ду
Фе де ра ци је БИХ и ми смо про тив та -
квог за ко на јер је ште тан за рад ни ке

и за по сло дав це и ми га не ће мо по др -
жа ти, ре као је Шу ка ло.

Вла да РС је при хва ти ла ре форм ску
аген ду и ње на је оба ве за да сви по те зи
ко је бу де по вла чи ла, укљу чу ју ћи до но -
ше ње и но вог За ко на о ра ду РС, бу ду
тран спа рент ни, из ја вио је Шу ка ло.
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ДНС: ПР ВО АНА ЛИ ЗА,
ПА ОНДА ДО НО ШЕ ЊЕ 

НО ВОГ ЗА КО НА 
Пред сјед ни ца Са ве за син ди ка та РС

Ран ка Ми шић, по зва ла је да нас Вла -
ду, да уме сто до но ше ња но вог За ко на
о ра ду Срп ске, а у ин те ре су до брих по -
сло да ва ца и рад ни ка, со ци јал ни
парт не ри пот пи шу нај ни жу, пла ту,
ко ја би у скла ду са Европ ском со ци -
јал ном по ве љом из но си ла 50 од сто од
про сјеч не пла те у на шој Ре пу бли ци,
те да се тај из нос осло бо ди пла ћа ња
по ре за.

На раз го во ри ма одр жа ним 20. ав гу -
ста у До му син ди ка та у Ба ња лу ци са
пред сјед ни цом Клу ба по сла ни ка
ДНС-а у НС РС Спо мен ком Сте ва но вић
и ге не рал ним се кре та ром Пар ла мен -
та Срп ске Мар ком Аћи ћем о ре форм -
ској аген ди, пред сјед ни ца Ми шић је
на гла си ла да би ова кав по тез Вла де
био нај кон крет ни ја по др шка раз во ју
при вре де, но вом за по шља ва њу и из -
ла ску Срп ске из ви ше го ди шње еко -
ном ске и со ци јал не кри зе.

Пред сјед ни ца Ми шић је још јед ном
по ру чи ла да Са вез син ди ка та РС тре -
нут но не ма ни ка кве по ли тич ке ам би -
ци је, да раз го ва ра са сви ма,
по зи ци јом и опо зи ци јом, те да ни ка -
да ни са ким не ће при ста ти на до но -
ше ње За ко на о ра ду РС, ко ји би на
би ло ко ји на чин сма њио до стиг ну та
пра ва из ра да у Срп ској 

Пред сјед ни ца Клу ба по сла ни ка
ДНС- а у НС РС Спо мен ка Сте ва но вић,
је из ја ви ла да ова стран ка по др жа ва
до но ше ње но вог За ко на о ра ду РС јер
је то са став ни дио ре форм ске аген де
ко је су пот пи са ле све по ли тич ке пар -

ти је уБиХ, али не по сва ку ци је ну и
ни ка да не ће гла са ти за За кон о ра ду
ко ји би у зна чај ној мје ри уру шио до -
стиг ну та пра ва рад ни ка у Срп ској.

Члан ДНС и ге не рал ни се кре тар НС
РС Мар ко Аћић је ре као да тре нут но
не ма на цр та или би ло ко је дру ге фор -

ме но вог За ко на о ра ду, те да ће ова
стран ка без у слов но тра жи ти да евен -
ту ал но до но ше ње овог за ко на иде
кроз ре дов ну скуп штин ску про це ду -
ру, а да при је то га со ци јал ни парт не -
ри ура де те ме љи ту ана ли зу при мје не
ва же ћег За ко на о ра ду РС.

ЖУНИЋ: ЈА САМ НА
СТРАНИ РАДНИКА

Реформска агенда је списак жеља
ММФ-а и Свјетске банке, која није
добра за раднике и грађане РС, јер
подразумјева доношење новог закона
о раду и смањење стечених
радничких права, те доношење сета
нових закона који би били на штету

радника, што Савез синдиката РС
никада неће прихватити.

Ово је изјавила предсједница
Савеза синдиката РС Ранка Мишић,
послије састанка са замјеником шефа
Клуба посланика СНСД у НС РС
Игором Жунићем оджаном 17.
августа 2015. године у Дому
синдиката у Бањалуци.

Предсједница Мишић је нагласила
да је Савез синдиката РС увијек био
спреман да са социјалним

партнерима, разговора о анализи
непримјене Закона о раду РС, те да у
складу са закључцима са Мраковице,
од члана до члана изврши анализу
овог закона, што никада није урађено.

Предсједник гранског Синдиката
металске индустрије и рударства РС
Тане Пеулић, констатовао је да
важећи Закон раду РС није препрека
новом запошљавању и развоју, што
показују многе успјешне команије,
али смета оним послодавцима који
по 17 и више мјесеци не исплаћују
плате радницима. Није проблем у
Закону о раду већ у његовој
непримјени, закључио је предсједник
Пеулић. 

Игор Жунић, замјеник шефа Клуба
посланика СНСД у НС РС је изјавио да
је потиче из радничке породице, да
ће увијек бити на страни радника, те
да никада не би подржао доношење
новог Закона о раду РС или било кога
другог закона који би био на штету
радника РС.

Он је рекао да је дошао у Савез
синдиката да чује какве проблеме
доноси провођење реформске агенде
у РС, те изнио став како је увјерен да
ће Српска, кроз дијалог и сагласност
социјалних партнера доћи до
прихватљивих рјешења. 

Не могу да замислим да ће у
парламентарну процедуру ући било
каква верзија закона о раду који не би
био усаглашен са Савезом синдиката
РС, изјавио је Жунић.



Ре форм ска аген да за БиХ
за пе ри од 2015-2018. го ди на

Са вјет ми ни ста ра БиХ 10. ју на усво јио је Еко ном ску ре форм -
ску аген ду. Дан ра ни је учи ни ла је то Вла да ФБиХ, а на кон кра -
ћег „про ти вље ња“ и Вла да РС је то учи ни ла 23. ју ла.

Ри јеч је о до ку мен ту у ко јем се вла сти БиХ на свим ни во и ма
оба ве зу ју на бит не за кон ске про мје не у ви ше сек то ра, од јав -
них фи нан си ја, вла да ви не пра ва, све до тр жи шног окру же ња
и при ва ти за ци је јав них пред у зе ћа.

До ку мент је ду го био не до сту пан за јав ност и об ја вљи ван је
у сег мен ти ма. Бу ду ћи да се зна чај ним ди је лом од но си на рад -
ни ке и њи хо ва пра ва, об ја вљу је мо ком пле тан са др жај аген де:

1. Са вјет ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не, Вла да Фе де ра ци је
Бо сне и Хер це го ви не, Вла да Ре пу бли ке Срп ске, вла де: Ун ско-
сан ског кан то на, По сав ског кан то на, Ту злан ског кан то на, Зе -
нич ко-до бој ског кан то на, Бо сан ско-под рињ ског кан то на,
Сред њо бо сан ског кан то на, Хер це го вач ко-не ре тван ског кан то -
на, За пад но-хер це го вач ког кан то на, Кан то на Са ра је во, Хер цег-
бо сан ског кан то на и Вла ду Брч ко Ди стрик та пре по зна је мо
хит ну по тре бу по кре та ња про це са опо рав ка и мо дер ни зи ра ња
еко но ми је у ци љу ја ча ња одр жи вог, ефи ка сног, со ци јал но пра -
вед ног и ста бил ног еко ном ског ра ста, отва ра ња рад них мје ста,
по ве ћа ња и бо ље ци ља не рас по дје ле со ци јал них да ва ња те
ства ра ња одр жи вог и пра вич ног дру штве ног окру же ња. Кон -
крет не ак ци је у ци љу фи скал не и фи нан сиј ске одр жи во сти и
со цио-еко ном ске ре фор ме ће би ти до пу ње не циљ ним мје ра -
ма, да би се оја ча ла вла да ви на пра ва и бор ба про тив ко руп ци -
је, уз ја ча ње управ них ка па ци те та и по ве ћа ње ефи ка сно сти
јав них ин сти ту ци ја на свим ни во ма вла сти (по јам „сви ни вои
вла сти“ ов дје и у даљ њем тек сту под ра зу ми је ва др жав ни, ен -
ти тет ски и кан то нал ни ни во вла сти те Брч ко Ди стрикт).

2. Oва ре форм ска аген да утвр ђу је глав не пла но ве Ви је ћа ми -
ни ста ра БиХ, Вла де Фе де ра ци је БиХ, Вла де Ре пу бли ке Срп ске,
вла да Ун ско-сан ског кан то на, По сав ског кан то на, Ту злан ског
кан то на, Зе нич ко-до бој ског кан то на, Бо сан ско-под рињ ског
кан то на, Сред њо бо сан ског кан то на, Хер це го вач ко-не ре тван -
ског кан то на, За пад но-хер це го вач ког кан то на, Кан то на Са ра -
је во, Хер цег-бо сан ског кан то на и Вла де Брч ко Ди стрик та за
со цио-еко ном ске и по ве за не ре фор ме то ком пре о ста лог њи хо -
вог де мо крат ски по вје ре ног им ман да та и уве ли ко од ра жа ва
про гра ме ко је су Ви је ће ми ни ста ра БиХ, Вла да Фе де ра ци је БиХ,
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, вла де Ун ско-сан ског кан то на, По сав -
ског кан то на, Ту злан ског кан то на, Зе нич ко-до бој ског кан то на,
Бо сан ско по дрињ ског кан то на, Сред њо бо сан ског кан то на, Хер -
це го вач ко-не ре тван ског кан то на, За пад но хер це го вач ког кан -
то на, Кан то на Са ра је во, Хер цег-бо сан ског кан то на и Вла да
Брч ко Ди стрик та већ за по че ле. Ре форм ска аген да је та ко ђе, на -
ми је ње на да од го во ри на по зив Ви је ћа за вањ ске по сло ве, из
де цем бра 2014, за усва ја њем ини ци јал не аген де за ре фор ме, у
скла ду с прав ном сте че ви ном ЕУ. Свје сни смо да ће зна ча јан
на пре дак у про во ђе њу ове аген де би ти нео п хо дан за апли ка -
ци ју за члан ство ко ју ће раз ма тра ти ЕУ.

3. О при о ри те ти ма ко ји су пред ви ђе ни овом аген дом раз го -
ва ра но је са ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и у
прет ход ном пе ри о ду. Ре фор ме би тре ба ло да ус по ста ве осно ву
за пре го во ре о по је ди нач ним про гра ми ма фи нан сиј ске и тех -
нич ке по мо ћи ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и ЕУ,
као и са дру гим до на то ри ма и парт не ри ма ко ји евен ту ал но же -
ле по др жа ти Ре форм ску аген ду. Сва ка од ин сти ту ци ја пре го ва -
ра о по је ди нач ним про гра ми ма и пра ти на пре дак по сво јим
при о ри те ти ма, а ја сно је да ће про грам би ти ти је сно ко ор ди -
ни ран и ускла ђен с укуп ним ре форм ским на по ри ма.

4. На да ље, Ре фом ска аген да је ти је сно по ве за на с ци ље ви ма
но вог при сту па ЕУ еко ном ском упра вља њу на За пад ном Бал -
ка ну и у скла ду је с про гра мом еко ном ских ре фор ми, као те -
мељ ним еле мен том ко ји тре ба да под стак не све о бу хват не
струк ту рал не ре фор ме да би се одр жа ла ма кро е ко ном ска ста -
бил ност и по спје шио раст и кон ку рет ност.

5. Про во ђе ње Ре форм ске аген де ће за по че ти без од ла га ња.
Ши рок сет сред њо роч них при о ри те та, ка ко је на зна че но у на -
став ку, ће би ти пре ра ђен у кон крет не ини ци јал не мје ре и по -
ду хва те, ко ји ће би ти при пре мље ни и про ве де ни у
пред сто је ћим мје се ци ма 2015. и по чет ком 2016. го ди не, са сва -
ком ин сти ту ци јом по је ди нач но. Од но сно, ове по чет не мје ре и

по ду хва ти ће би ти раз ра ђе ни у кон сул та ци ја ма с ме ђу на род -
ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и ЕУ и во ди ће до даљ њих
пре ци зни јих мје ра ко је ће ре форм ску аген ду по мје ри ти са ње -
не по чет не фа зе да ље у сред њо роч ни пе ри од.

6. Ста ње јав них фи нан си ја свих ни воа вла сти у БиХ је та кво
да је нео п ход но про ве сти фи скал ну кон со ли да ци ју ко ја ће по -
сте пе но до ве сти до сма ње ња бу џет ског де фи ци та и сред ње роч -
но до ве сти до сма ње ња ни воа јав ног ду га. Због то га су се вла сти
у БиХ опре ди је ли ле за сна жан тро го ди шњи про грам фи скал -
не кон со ли да ци је. У по гле ду овог ци ља, а ра ди из бје га ва ња не -
по вољ них екс тер них усло ва фи нан си ра ња вла сти у БиХ оче ку ју
за кљу чи ва ње фи нан сиј ских аран жма на са Ме ђу на род ним мо -
не тар ним фон дом, Свјет ском бан ком и Европ ском ко ми си јом,
ко је ће то ком про во ђе ња мје ра фи скал не кон со ли да ци је оси -
гу ра ти фи нан сиј ску по др шку.

7. Фи скал на кон со ли да ци ја има за циљ да оси гу ра ста бил но
ма кро е ко ном ско окру же ње, али за ста би лан, по зи ти ван ре ал -
ни раст у сред њем и ду гом ро ку нео п ход но је про ве сти низ
струк ту рал них ре фор ми у обла сти ма рад ног за ко но дав ства, ре -
фор ме јав не упра ве и по ли ти ке за по шља ва ња у јав ном сек то -
ру, уна пре ђе ња по слов не кли ме и кон ку рент но сти,
ре струк ту ри ра ња јав них пред у зе ћа, ре фор ме со ци јал них да ва -
ња, ре фор ме здрав стве ног сек то ра, те вла да ви не пра ва.

Ре форм ска аген да је при ка за на у шест зна чај них обла сти и то:

Јав не фи нан си је, опо ре зи ва ње и фи скал на одр жи вост

8. Бу џе ти ће би ти утвр ђе ни и одр жа ва ни на чвр стим сред ње -
роч ним те ме љи ма, до го во ре ним с ММФ-ом у аран жма ну ко ји
ће усли је ди ти на кон са да шњег стенд-бај аран жма на. Овај но -
ви фи скал ни оквир ће по ста ви ти ни во јав ног ду га на си ла зну
пу та њу, а ство ри ће и про стор за по ве ћа ње јав них ин ве сти ци ја
и исто вре ме но сма њи ти уче шће вла ди ног сек то ра у еко но ми -
ји. Фи скал на кон со ли да ци ја ће би ти про ве де на сма њи ва њем
јав не по тро шње, те по ве ћа њем јав них при хо да. По ве ћа ње јав -
них при хо да ће се по сти ћи по ве ћа њем при хо да од по ре за, про -
ши ри ва њем по ре ске ба зе, сма ње њем си ве еко но ми је,
сма ње њем по ре ских осло ба ђа ња и уна пре ђе њем ра да по ре -
ских упра ва. Уко ли ко се ове мје ре по ка жу не до вољ ним до кра -
ја 2015. го ди не, до дат не мје ре, укљу чу ју ћи и по ве ћа ње ПДВ-а,
ће се раз ма тра ти, у до го во ру са ММФ-ом, на осно ву де таљ них
про цје на, на са стан ку на ви со ком ни воу: 

• Док ће ре фор ме по ре ских си сте ма и јав них рас хо да мо -
ра ти би ти про ве де не уну тар ци је лог фи скал ног па ке та ко ји ће
оси гу ра ти сред ње роч ну фи скал ну одр жи вост, по сто ји и ја сна
по тре ба за сма ње њем вла ди ног сек то ра у еко но ми ји и знат ног
сма ње ња по ре ског оп те ре ће ња на рад и ин ве сти ци је. Ови им -
пе ра ти ви ука зу ју на по тре бу да се зна чај но сма ње јав ни рас хо -
ди на свим ни во и ма вла сти и уна при је ди ње на ефи ка сност.

• Фи скал на кон со ли да ци ја мо ра да до ве де до сма ње ња
бу џет ског де фи ци та и до за у ста вља ња ра ста јав ног ду га. Про -
ве шће мо ре фор ме си сте ма опо ре зи ва ња, у ци љу сма ње ња оп -
те ре ће ња ра да, али исте ни је мо гу ће спро ве сти уну тар
по сто је ћег фи скал ног окви ра.

• По треб но је спро ве сти сма ње ње оп те ре ће ња ра да, кроз
сма ње ње до при но са за здрав стве но оси гу ра ње, али је исто вре -
ме но по треб но оси гу ра ти до дат не при хо де ван бу џет ским фон -
до ви ма за по кри ће гу би та ка ко ји ће на ста ти због сма ње ња
сто пе до при но са.

• По треб но је утвр ди ти уку пан фонд пла та и свих те ку -
ћих рас хо да на свим ни во и ма вла сти, ко ји се не ће мо ћи по ве -
ћа ва ти без об зи ра на раст по ре ских при хо да.

• Мје ре за по бољ ша ње на пла те по ре за ће се ак тив но про -
во ди ти. То ће укљу чи ти на по ре на раз мје ни ин фор ма ци ја из -
ме ђу че ти ри по ре ске упра ве и при хва та ње при сту па ре ви зи је
и ин спек ци је за сно ва ног на ри зи ку, а све у скла ду са устав ним
уре ђе њем и над ле жно сти ма сва ке од по ре ских аген ци ја и у
окви ру за кљу че ног ме мо ран ду ма о са рад њи, као и по ве ћа ње
на по ра на на пла ти не пла ће них по ре ских ду го ва ња. Пла ни ра -
ће мо е-услу ге за ПДВ и по рез на до хо дак.

• Сма ње ње рас хо да ће нај ве ћим ди је лом би ти ре зул тат
про во ђе ња ре фор ми јав не упра ве, укљу чу ју ћи стро ге кон тро ле
за по шља ва ња и укуп ног фон да пла та у јав ном сек то ру те пен -
зи о не и ре фор ме со ци јал не за шти те, као и од тран спа рент ни јег
при о ри тет ни јег пла ни ра ња и про во ђе ња јав них ин ве сти ци ја.
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• Ен ти те ти, кан то ни и Брч ко Ди стрикт ће уна при је ди ти
фи скал не кон тро ле и фи нан сиј ско упра вља ња кроз до но ше ње
но вих за ко на о фи скал ној од го вор но сти (у РС-у) и фи нан циј -
ској кон тро ли и упра вља њу (у ФБиХ) и вла сти на свим ни во и -
ма ће усво ји ти но ве раз вој не стра те ги је јав не уну тра шње
фи нан сиј ске кон тро ле.

• Мје ре за ја ча ње кон тро ле над ни жим ни во и ма вла сти,
ван бу џет ским фон до ви ма, као и јав ним пред у зе ћи ма ће би ти
ак тив но про во ђе не (ка ко је до го во ре но с ММФ-ом и Свјет ском
бан ком). Ен ти тет ске вла де, вла де кан то на и Брч ко Ди стрик та
ће усво ји ти и про ве сти све о бу хват не стра те ги је за рје ша ва ње
пи та ња пре о ста лих гу би та ша у јав ном вла сни штву, ко ја та ко -
ђер има ју ве ли ки за о ста так не пла ће них со ци јал них до при но -
са.

• Вла де ен ти те та, кан то на и Брч ко Ди стрик та ће тра жи -
ти фи нан сиј ску и тех нич ку по моћ Свјет ске бан ке, ка ко би спро -
ве ли ре фор му здрав стве ног сек то ра. Ре фор ма под ра зу ми је ва
рје ше ње ду го ва ња здрав стве ног сек то ра, уво ђе ње тре зор ског
си сте ма по сло ва ња, те де фи ни са ње но вих мо де ла и из во ра фи -
нан си ра ња, уз пре ци зно нор ми ра ње мре же здрав стве них уста -
но ва. Од Свјет ске бан ке ће мо кроз про грам ДПЛ тра жи ти да
оси гу ра тех нич ку и фи нан сиј ску по др шку за ре ор га ни за ци ју
здрав стве ног сек то ра. Ен ти тет ске вла де, вла де кан то на и Брч -
ко Ди стрик та ће ова сред ства ко ри сти ти за из ми ре ње не из ми -
ре них оба ве за у здрав стве ном сек то ру (по себ но до при но са) до
кра ја 2015. го ди не. Па ра лел но, вла сти у БиХ ће по др жа ти по ве -
ћа ње ак ци за на ду ван и ал ко хол ко ји ће би ти ди рект ни при хо -
ди фон да здрав стве ног оси гу ра ња РС и фон до ва здрав стве ног
оси гу ра ња у ФБиХ и кан то ни ма и Брч ко Ди стрик ту до кра ја
2015. го ди не.

• Оси гу ра ње одр жи во сти јав ног ду га је од кључ не ва жно -
сти за одр жа ва ње ста бил но сти јав них фи нан си ја, али је исто
мо гу ће оси гу ра ти са мо уз сма ње ње бу џет ског де фи ци та. Раз -
мје не ин фор ма ци ја ме ђу вла да ма на свим ни во и ма вла сти о
струк ту ри ду га, бру то по тре ба ма за за ду жи ва њем и пла но ви -
ма и при зна њу не ис пла ће них оба ве за и кли рин гу оси гу ра ће
ре ал ност сред ње роч ног фи скал ног окви ра.

По слов на кли ма и кон ку рен тост

9.  Да љи раст и про спе ри тет мо ра ју би ти за сно ва ни на при -
вла че њу ин ве сти ци ја. По сто ји по тре ба да се уна при је ди кон ку -
рент ност ели ми ни ра њем већ до бро по зна тих и
до ку мен то ва них пре пре ка ин ве сти ци ја ма. Осим то га, по сто ји
по тре ба да се ујед на чи и из рав на те рен за ин ве сти ци је укла -
ња њем скри ве них до та ци ја и оста лих ви до ва по мо ћи мно гим
ве ли ким пред у зе ћи ма и по бољ ша њем сте чај них про це ду ра те
на став ком ак тив но сти на рје ша ва њу про бле ма с не ким од нео -
др жи вих пред у зе ћа. Уз то, по сто је не до сљед но сти и за мр ше но -
сти у ре гу ла тор ним окви ри ма и по ре ским си сте ми ма ко ји
пред ста вља ју глав не про бле ме по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма
у еко но ми ју, а пра ће ни су ви со ким ад ми ни стра тив ним пре пре -
ка ма:

• Ре фор ме по слов ног окру же ња ће укљу чи ти: у ФБиХ,
кан то ни ма и Брч ко Ди стрик ту но ве за ко не о при вред ним дру -
штви ма и ди рект ним стра ним ула га њи ма и по јед но ста вље ње
и ауто ма ти зо ва ње ре ги стра ци је по слов них су бје ка та; убр за ће
про це ду ре за при ба вља ње гра ђе вин ских до зво ла и при кљу ча -
ка за стру ју; олак ша ће из воз на став ком ре фор ми ин спек ци ја и
ја ча њем на ци о нал не кон тро ле ква ли те та, ускла ђе не у скла ду
с за хтје ви ма ЕУ, ис пи та ће из во дљи вост про во ђе ња фи скал но
одр жи вих јав но-при ват них парт нер ства и оства ри ва ња ве ћег
уче шћа при ват ног сек то ра у раз во ју ин фра струк ту ре, сви ни -
вои вла сти ће са чи ни ти (и об ја ви ти) све о бу хва тан по пис па ра -
фи скал них на ме та у ци љу оси гу ра ва ња њи хо ве
тран спа рент но сти и сма ње ња у скла ду са по дје лом над ле жно -
сти.

• По треб ни су бо љи за ко ни и прак се за за шти ту ин ве сти -
то ра, укљу чу ју ћи бо ље кор по ра тив но упра вља ње, осна же не
прак се упра вља ња ри зи ком ра ди по бољ ша ња при сту па фи нан -
си ја ма (по себ но за но ва пред у зе ћа), бо љу за шти ту ма њин ских
ди о ни ча ра и ефи ка сни је окви ре за ин сол вент ност из мје ном
за ко на о сте ча ју ко јим ће се уве сти но ви ин сти тут „пред сте чај -
ни по сту пак“ с ци љем фи нан сиј ског ре струк ту ри ра ња ду жни -
ка ка ко би се из бје гао сте чај у ци љу очу ва ња рад них мје ста и
на ста вак оба вља ња основ не дје лат но сти при вред ног дру штва.
Оба ен ти те та, кан то ни и Брч ко Ди стрикт ће из вр ши ти ре ви зи -
ју свог сте чај ног за ко но дав ства у ци љу скра ћи ва ња сте чај ног
по ступ ка. У ФБиХ ће се уве сти при вред ни су до ви.

• Јав на пред у зе ћа ће би ти по ди је ље на на она ко ја су одр -
жи ва (с ма њим или ве ћим по тре ба ма за пре струк ту и ра њем) и
она ко ја то ни су, уз пред ви ђе ну об ја ву по пи са та квих пред у зе -
ћа. Ови по пи си ће фор ми ра ти осно ву за све о бу хват не про гра -
ме пре струк ту и ра ња и про грам при ва ти за ци је/ли кви да ци је у
сред њо роч ном пе ри о ду. Вла де ен ти те та, кан то на и Брч ко Ди -
стрик та ће тра жи ти фи нан сиј ску и тех нич ку по моћ Свјет ске

бан ке ка ко би при пре ми ли и ре а ли зо ва ли про грам ре струк ту -
ри ра ња јав них пред у зе ћа. По себ на па жња ће се по све ти ти ре -
струк ту ри ра њу же ље зни ца (у оба ен ти те та), те руд ни ка (у
Фе де ра ци ји БиХ), ко ји под ра зу ми је ва но ву ор га ни за ци ју и број
за по сле них. Пред ви ђа се из ра да пре ли ми нар них пла но ва у ци -
љу при пре ме БХ Те ле ко ма за дје ли мич ну при ва ти за ци ју у
ФБиХ.

• Да љи на по ри да се очу ва ста бил ност фи нан сиј ског сек -
то ра и ство ре усло ви по треб ни за ожи вља ва ње бан кар ског кре -
ди ти ра ња ће се ак тив но про во ди ти у кон сул та ци ја ма с
Цен трал ном бан ком Бо сне и Хер це го ви не и ММФ-ом. У скло -
пу то га, при ла го ђа ва ће мо за ко не из фи нан сиј ског сек то ра с ди -
рек ти ва ма ЕУ и усло ви ма из Ба зе ла, при мјен љи вим за сте пен
раз ви је но сти до ма ћег фи нан сиј ског тр жи шта исто вре ме но ја -
ча ју ћи над зор над бан ка ма од стра не ен ти тет ских аген ци ја за
бан кар ство.

• Оси гу ра ће мо про во ђе ње но вог на цр та за ко на о ца рин -
ској по ли ти ци, ко ји ће по јед но ста ви ти ца рин ску об ра ду и сма -
њи ти ад ми ни стра тив не за хтје ве, чи ме ће се олак ша ти
тр го ви на.

Тр жи ште ра да

10. Ка ко би се ста бил но кре ну ло пу тем одр жи вог ра ста, Бо -
сна и Хер це го ви на се мо ра при хва ти ти сво јих стра те шких
пред но сти. Оне укљу чу ју зна ча јан по тен ци јал у рад ној сна зи
ко ји тре нут но ни је до вољ но ис ко ри штен. Ни ска сто па ак тив -
но сти рад но спо соб ног ста но ви штва и ви со ка сто па не за по -
сле но сти ко ја је у зна чај ној мје ри по сље ди ца не ус кла ђе но сти
по ну де и по тра жње за ква ли фи ко ва ном рад ном сна гом огра -
ни ча ва мо гућ но сти раз во ја. У БиХ по сто ји и зна ча јан број ду -
го роч но не за по сле них ко ји су обес хра бре ни да тра же
за по сле ње. По сто је ћи за ко ни о ра ду у зна чај ној мје ри ви ше не
од ра жа ва ју дру штве не и еко ном ске од но се у БиХ, те су у по је -
ди ним од ред ба ма кон тра дик тор ни са дру гим за ко ни ма и у
не ким од ред ба ма не ја сни и не до вољ но флек си бил ни. Кул ту -
ра ко лек тив ног пре го ва ра ња и со ци јал ног ди ја ло га је не до -
вољ но раз ви је на и че сто оп те ре ће на не ре ал ним за хтје ви ма
со ци јал них парт не ра. 

• Зна чај но сма ње ње до при но са со ци јал не за шти те (по -
себ но за оне с ма њим при ма њи ма) би сма њи ло тро шко ве ра -
да, по мо гло да се при ву ку ин ве сти то ри и до ве ло би ви ше
за по сле них у фор мал ни сек тор (и сма њи ло до ми нант ност за -
по сле ња у не фор мал ном сек то ру), али је исто не мо гу ће спро -
ве сти без оси гу ра ња до дат них сред ста ва за ван бу џет ске
фон до ве.

• У сред ње роч ном пе ри о ду ре фор ми са ти си стем обра зо -
ва ња у ци љу ње го ве ве ће по ве за но сти са тр жи штем ра да.

• Раз мо три ће мо уво ђе ње схе ма по др шке за тра жи о це пр -
вог за по сле ња.

• Ак тив но ће се те жи ти обес хра бри ва њу ра да у си вој еко -
но ми ји, укљу чу ју ћи пу тем спре ча ва ња при ја ва ни жег до хот ка
као осно ва за об ра чун и пла ћа ње по ре за и до при но са.

• Оста ле ре фор ме тр жи шта ра да ће би ти до не се не ка ко
је до го во ре но с ММФ-ом и Свјет ском бан ком и уз кон сул та ци -
је са со ци јал ним парт не ри ма. Ен ти тет ске вла де, вла де кан то -
на и Брч ко Ди стрик та ће по бољ ша ти на цр те сво јих за ко на о
ра ду, уз кон сул та ци је са со ци јал ним парт не ри ма, ка ко би се по -
ве ћа ла флек си бил ност рад них усло ва (укљу чу ју ћи омо гу ћа ва -
ње за по сле ња на по ла рад ног вре ме на) и омо гу ћи ло
ди фе рен ци јал но од ре ђи ва ње пла та на осно ву вје шти на, ква -
ли фи ка ци ја, ни во ис ку ства и учин ка.

о У исто ври је ме, ен ти те ти, кан то ни и Брч ко Ди стрикт ће
по ја ча ти сво је ин спек ци је ра да и по ве ћа ти ка зне за кр ше ње за -
ко на о ра ду и по тру ди ће се да за шти те пра ва рад ни ка у скла ду
са стан дар ди ма ра да Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да и ЕУ ди -
рек ти ва ма о ра ду. За во ди/слу жбе за за по шља ва ње ће уве сти
упра вљач ке прак се да би по бољ ша ли вра ћа ње љу ди у рад ни
ста тус и оси гу ра ли раз два ја ње оба ве зног здрав стве ног оси гу -
ра ња од функ ци је по сре до ва ња у за по шља ва њу.

Ре фор ма со ци јал не за шти те и пен зи ја

11. Уз уна пре ђи ва ње ини ци ја ти ве и ефи ка сне ин ду стри је, мо -
дер но и бри жно дру штво се мо ра по бри ну ти за оне ко ји не мо -
гу бри ну ти са ми о се би. Исто вре ме но,си сте ми со ци јал не
за шти те не сми ју исто вре ме но ре ме ти ти под стре ке у еко но ми -
ји и мо ра ју би ти фи скал но одр жи ви. Да би се ти ци ље ви по сти -
гли, ен ти тет ске вла де, вла де кан то на и Брч ко Ди стрик та мо ра ју
по бољ ша ти ци ља ње со ци јал не по мо ћи пу тем па ке та мје ра ко -
ји ма ће учи ни ти по ли ти ке со ци јал не за ши те ефи ка сни јим,
ефек тив ни јим и пра вич ни јим. Со ци јал на за шти та тре ба да је
у функ ци ји оних ко ји ма је за и ста по треб на или ко ји је пла ћа ју
и мо ра би ти по ста вље на на ста бил не фи нан сиј ске осно ве. Пен -
зи о ни си сте ми би та ко ђе тре ба ло да су на ста бил ним фи нан -
сиј ским осно ва ма, уко ли ко се то ком сред њо роч ног пе ри о да
же ли ри је ши ти про блем на го ми ла них пра ва рад ни ка.

РИЈЕЧ СИНДИКАТА16



• Си сте ми со ци јал не за шти те ће би ти ре фор ми ра ни (у
кон сул та ци ја ма са Свјет ском бан ком и ММФ-ом), укљу чу ју ћи
и по бољ ша но ци ља ње со ци јал не за шти те ко ја се не фи нан си -
ра из до при но са и ус по ста вља ње цен тра ли зи ра не ба зе по да -
тка свих ко ри сни ка со ци јал них да ва ња у ФБИХ и кан то ни ма.
Ре форм ски на по ри ће има ти за циљ да под стак ну ко ри сни ке
да бу ду ак тив ни уче сни ци у еко но ми ји, а уз за шти ту и по ве -
ћа ње со ци јал не по мо ћи за оне ко ји ма је нај по треб ни ја. 

• У ФБиХ и кан то ни ма си сте ми оси гу ра ња мо ра ју би -
ти по ста вље ни на чвр сте фи нан сиј ске осно ве и то: за мр за ва -
њем тро шко ва за при ви ле го ва не пен зи је и сма ње њем оп ци ја
при је вре ме ног пен зи о ни ра ња за ри зич на за ни ма ња, уво ђе -
њем ра зум них санк ци ја за при је вре ме но пен зи о ни ра ње и
бо ну са за ка сни је пен зи о ни са ње ка ко би се про ду жи ла доб за
ефек тив но пен зи о ни ра ње и уво ђе ње одр жи вог ин дек си ра ња
при ма ња.

• Ре ви зи ја ра ди ве ри фи ко ва ња при хва тљи во сти по сто -
је ћих ко ри сни ка ће би ти убр за на у ци је лој ФБиХ и кан то ни -
ма, а Вла да ФБиХ и вла де кан то на ће оја ча ти за кон ски оквир
за по бољ ша ње по ступ ка ре ви зи је. Убр за ће се про во ђе ње пен -
зи о них ре фор ми на осно ву но вог за ко на о пен зи ја ма у ФБиХ.

• ФБиХ и кан то ни ће тра жи ти по моћ Свјет ске бан ке у
рје ша ва њу пи та ња не ис пла ће них оба ве за пре ма со ци јал ним
фон до ви ма за до при но се из рад ног од но са. 

• У РС, Вла да ће ис пи та ти по тре бу за ре фор мом па ра -
ме та ра пен зиј ског си сте ма.

• Оба ен ти те та, кан то ни и Брч ко Ди стрикт ће енер гич -
ни је ра ди ти на из ра ди при је дло га схе ма за до бро вољ но пен -
зи о ни са ње. ФБиХ и кан то ни ће се по све ти ти из ра ди
по треб них за кон ских про пи са, док ће РС на ста ви ти са ак тив -
но сти ма на осни ва њу пр вог до бро вољ ног пен зиј ског фон да.

Вла да ви на пра ва и до бро упра вља ње

12. По сто ји по тре ба да се оси гу ра не по врат но осна жи ва ње
вла да ви не пра ва, ко ја мо ра би ти из гра ђе на на осно ва ма кон -
крет ног на прет ка у бор би про тив ор га ни зи ра ног кри ми на ла,
те ро ри зма и ко руп ци је. Све опе ра тив не и ин сти ту ци о нал не
ак тив но сти ће има ти за циљ да оси гу ра ју гра ђа ни ма у ци је -
лој Бо сни и Хер це го ви ни си гур ни је окру же ње без ко руп ци је.
У исто ври је ме, вла сти н свим ни во и ма у БиХ ће по ве ћа ти
сво је за ла га ње да се по вра ти по вје ре ње гра ђа на у ин сти ту -
ци је од го вор не за вла да ви ну пра ва, раз во јем ка па ци те та, од -
го вор но сти, про фе си о на ли зма и ин те гри те та.

• Би ће усво је на стра те ги ја ре фор ме суд ског си сте -
ма/план ак ци је (2014-2018), ус по ста ви ти ефи ка сну пре вен ци -
ју ко руп ци је и су ко ба ин те ре са у пра во су ђу, по ве ћа ти
про фе си о на ли зам и ин те гри тет пу тем про пи си ва ња објек тив -
них кри те ри ју ма за име но ва ње но си ла ца пра во суд них функ -
ци ја и усва ја њу мје ра ин те гри те та ци је лог пра во суд ног
си сте ма у БиХ; по ја ча ти ди сци плин ску од го вор ност но си ла ца
пра во суд них функ ци ја усва ја њем но вих пра ви ла ди сци плин -
ског по ступ ка и уво ђе њем но вих ди сци плин ских мје ра. Ин си -
сти ра ти да су до ви до но се од лу ке у ра зум ном ро ку, а са гле да ти
мо гућ ност да се ко му нал ни пред ме ти рје ша ва ју ван суд ским
пу тем. По бољ ша ће се про це ду ру про да је за пли је ње не имо ви -
не те уна при је ди ти уло га суд ских из вр ши о ца ка ко би се сма -
њи ло оп те ре ће ње су до ва у из вр шном по ступ ку.

• Про фе си о на лан, ефек ти ван и ефи ка сан рад по ли циј -
ских слу жби је кључ за су о ча ва ње са си гур но сним иза зо ви -
ма. Про цје на ће се вр ши ти ра ди иден ти фи ко ва ња мје ра ка ко
би се до дат но уна при је дио ин те гри тет по ли циј ских аген ци -
ја на свим ни во и ма. Бли ска са рад ња по ли ци је на свим ни -
во и ма ће би ти уна при је ђе на, у скла ду са утвр ђе ним
устав ним над ле жно сти ма. Ре ги о нал на и ме ђу на род на по ли -
циј ска са рад ња ће на ста ви ти да се раз ви ја, укљу чу ју ћи и сту -
па ња на сна гу опе ра тив ног спо ра зу ма са Еуро по лом, у
скла ду са При вре ме ном од лу ком о ус по ста вља њу си сте ма са -
рад ње и раз мје не ин фор ма ци ја над ле жних ор га на за спро -
во ђе ње за ко на у Бо сни и Хер це го ви ни и ЕУРО ПОЛ-а.

• Усво ји ће се стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је и
би ће ус по ста вље не ефи ка сне струк ту ре за пре вен ци ју и над -
зор у скла ду са ре ле вант ним ме ђу на род ним стан дар ди ма и
по шту ју ћи устав не над ле жно сти и усво је не до ку мен те на
свим ни во и ма вла сти. Са ме ин сти ту ци је вла да ви не пра ва ће
се при др жа ва ти нај ви ших стан дар да ин те гри те та, док ће аде -
кват не мје ре ин те гри те та би ти ус по ста вље не на свим ни во -
и ма вла сти ка ко би се оси гу ра ло оне мо гу ћа ва ње ко руп ци је
и санк ци је ефи ка сно при ми је ни ле. Бор ба про тив озбиљ ног
кри ми на ла и ко руп ци је, по ред ефи ка сни је ис тра ге, кри вич -
ног го ње ња и осу де ће та ко ђе би ти за сно ва на на чвр шћим
прав ним и ин сти ту ци о нал ним окви ри ма ко ји ре гу ли ше од -
у зи ма ња имо ви не, пра ња нов ца и по врат на свим ни во и ма
вла сти у БиХ.

• По ред усво је не стра те ги је за бор бу про тив те ро ри зма
у БиХ и пра те ћих ак ци о них пла но ва, би ће за кљу чен и опе -
ра тив ни спо ра зум са Еуро по лом ка ко би се на тај на чин оси -

гу рао дво смјер ни про ток по вјер љи вих ин фор ма ци ја о кри -
ми на лу из ме ђу БиХ и зе ма ља чла ни ца; по бољ ша ти про ток
ин фор ма ци ја из ме ђу по ли ци је и ту жи ла ца по ве ћа њем ефи -
ка сно сти си сте ма раз мје не по да та ка; усво ји ће мо но ву стра -
те ги ју ин те гри са ног упра вља ња гра ни цом ко ја оси гу ра ва
бо љу са рад њу из ме ђу свих срод них аген ци ја у БиХ и пре ко
ње них гра ни ца; ускла ђи ва њем свих за ко на о ци вил ном по -
сје до ва њу оруж ја.

• Ра ди ће мо на ускла ђи ва њу на шег пра вог и ре гу ла тор -
ног окви ра за бор бу про тив пра ња нов ца и фи нан си ра ња те -
ро ри зма у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма и
пре по ру ка ма са Фи нан ци ал Ац ти он Таск Фор це (Рад не гру -
пе за фи нан сиј ско дје ло ва ње).

Ре фор ма јав не упра ве

13. Ре фор ма јав не упра ве је је дан од кључ них при о ри те та за
оси гу ра ње фи скал не одр жи во сти и ква ли тет но пру жа ње услу -
га гра ђа ни ма. Ре фор му је по треб но про во ди ти у ти је сној ве зи
с ре фор ма ма у со ци о е ко ном ском си сте му и вла да ви ни пра ва.

• Ви је ће ми ни ста ра БиХ,ен ти тет ске Вла де, вла де кан -
то на и Брч ко Ди стрик та ће усво ји ти кључ не прин ци пе, ко ји
су осно ва за сље де ћи ци клус ре фо ме јав не упра ве. Мо дер ни -
ја, ком пе тент ни ја, тран спа рент ни ја, ефи ка сни ја, еко но мич -
ни ја и од го вор ни ја јав на упра ва ће по бољ ша ти пру жа ње
јав них услу га и оства ри ти уште де. Ови пла но ви ће укљу чи ти
основ не, су штин ски ва жне ре фор ме за упра вља ње јав ним
фи нан си ја ма.

• По сто ји по др шка за сна жни ју ре фор му јав не упра ве
на свим ни во и ма вла сти. Сви ни вои вла сти ће из ра ди ти но -
ве за ко не о др жав ним слу жбе ни ци ма и за по сле ни ци ма, уз
по моћ Свјет ске бан ке и СИГ МА-е, да би олак ша ли ре фор му
јав не упра ве и уве ли ве ћу флек си бил ност рад них аран жма -
на. Ови за ко ни ће би ти усво је ни убр зо на кон усва ја ња но вих
за ко на о ра ду у ен ти те ти ма, кан то ни ма и Брч ко Ди стрик ту.
Кан ди да ти за за по шља ва ње у др жав ној слу жби ће би ти оцје -
њи ва ни на осно ву прет ход но од ре ђе них кри те ри ја ква ли фи -
ко ва но сти и ре зул та та те сто ва ком пе тент но сти и ор га ни
упра ве ће оси гу ра ти за по шља ва ње нај бо ље ран ги ра них. 

• Ви је ће Ми ни ста ра БиХ , ен ти тет ске вла де, вла де кан -
то на и Брч ко Ди стрик та ће уве сти огра ни че ња на за по шља -
ва ње у јав ној упра ви све док ре ви ди ра ни ка дров ски си сте ми
не бу ду до не се ни и про ве де ни (укљу чу ју ћи и ко ри ште ње нор -
ме), а уку пан фонд пла та у јав ном сек то ру ће би ти за мр знут
до до но ше ња ре ви ди ра ног си сте ма од ре ђи ва ња пла та на
осно ву ври јед но сти.

• Об ја вљи ва ње од лу ка о жал ба ма у по ступ ци ма јав них
на бав ки (као за кон ска оба ве за) ће би ти од сре ди шње ва жно -
сти за оси гу ра ње тран спа рент но сти у про це ду ра ма на бав ки,
од лу чи ва њем о жал ба ма и оси гу ра ним при сту пом јав но сти
од лу ка ма Ти је ла за ре ви зи ју на бав ки.

14. Ви је ће ми ни ста ра БиХ, ен ти тет ске вла де, вла де кан то на
и Брч ко Ди стри ка ће се и да ље бли ско кон сул то ва ти с ЕУ о овој
аген ди, ко ја ће се раз ви ја ти и тра жи ће да се по ја сне и обра -
зло же би ло ко ја зна чај на од сту па ња од до го во ре ног, та ко да
се на пре дак мо же ја сно ре дов но мје ри ти, ра зу ми је ва ти и
оцје њи ва ти. Ре дов ни из вје шта ји о на прет ку би ће до ста вља ни
Де ле га ци ји ЕУ у Са ра је ву. Из вје шта ји ће би ти те ме ље ни на чи -
ње ни ца ма и по при ро ди тех нич ки и крат ки (док ће исто вре -
ме но оси гу ра ти да ти са др жај свих усво је них мје ра и
окол но сти ка шње ња и про мје на пла но ва). Пр ви из вје штај би
тре ба ло да бу де до ста вљен 15. но вем бра 2015. го ди не.

15. Би ће да та пу на по др шка за успје шну ре а ли за ци ју ак -
тив но сти у ве зи са про во ђе њем по пи са ста нов ни штва, до ма -
ћин ста ва и ста но ва, уз пу но по шти ва ње од ред би За ко на о
по пи су, под за кон ских про пи са и еуроп ских ста ти стич ких
стан дар да у по пи сним ак тив но сти ма.

16. Са зи ва ће мо ре дов не ко ор ди на ци о не са стан ке са пред -
став ни ци ма ЕУ и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја,
ра ди по ја шње ња тех нич ких де та ља и по мо ћи у при пре ми из -
вје шта ја. Осим то га, пред ла же мо да пре гле да мо на пре дак у
про во ђе њу ре форм ске аген де с ЕУ и ме ђу на род ним фи нан -
сиј ским ин сти ту ци ја ма на са стан ку на ви со ком ни воу, ко ји
би се ор га ни зо вао кра јем но вем бра. То ће би ти при ли ка да се
са гле да цје ло ку пан на пре дак и по стиг не до го во ро свим су -
штин ски ва жним ре ви зи ја ма.

17. Оба ве зу ју се др жав ни, ен ти тет ски, кан то нал ни ни во
вла сти и Брч ко Ди стрик та да ни на ко ји на чин не ће оспо ра -
ва ти, оме та ти и бло ки ра ти ре а ли за ци ју аран жма на са ме ђу -
на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма ко ји су ди рект но и
ин ди рект но ве за ни за ре форм ске про це се, а ко је је од ре ђе ни
ни во вла сти спро вео или спро во ди у окви ру сво јих устав них
над ле жно сти.
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КОР ПА У АВГУСТУ „ЛАК ША“
ОД ЈУЛСКЕ ЗА 5 МАРАКА 

Син ди кал на по тро шач ка кор па у августу ове го ди не из но си ла је 
1.839,23 КМ и за око 5 КМ или 0,3 од сто је ма ња од јул ске. У од но су 
на августу про шле го ди не, ве ћа је за око 38 КМ или 2,1 од сто

Че тво ро чла ној рад нич -
кој по ро ди ци у августу
ове го ди не би ло је по треб -
но 690 КМ за ку по ви ну
пре храм бе них про из во да,
193,10 КМ за пре воз,
559,26 КМ за ста но ва ње и
ко му нал не услу ге, 130,36
КМ за оди је ва ње, 103,91
КМ за те ку ће одр жа ва ње
до ма ћин ства, 82,10 КМ за
обра зо ва ње и кул ту ру, те
80,50 КМ за хи ги је ну и
ње гу здра вља. То је оно
основ но што је нео п ход но
јед ној по ро ди ци на мје -
сеч ном ни воу, а што је де -
фи ни са но до ма ћим и
ме ђу на род ним стан дар -
ди ма.

У августу ове го ди не про -
сјеч на не то пла та је из но -

си ла 834,00 КМ. Слич но
као и прет ход них мје се ци,
па и го ди на, и у августу
ове го ди не про сјеч ном
пла том мо гло се по кри ти
све га 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.

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 2/3 рад ни ка не мо же
сво јом пла том по кри ти ни
ових 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. Још је по ра зни ји по -
да так да ви ше од 150.000
рад ни ка за по сле них у 11
дје лат но сти пла том не мо -

же обез бје ди ти ни основ не
пре храм бе не про из во де.

Ово све ја сно упу ћу је да је
звук школ ског зво на зна чио
уз бу ну у пра зним џе по ви -
ма ро ди те ља, јер је и ове го -
ди не школ ска тор ба
„пре те шка“ за ро ди те ље ко -
ји сво ју пла ту за ра ђу ју у Ре -
пу бли ци Срп ској.

На и ме, и ове школ ске
2015/2016. го ди не, као и
прет ход них го ди на, рад -
нич ка по ро ди ца мо ра ла је
из дво ји ти нај ма ње јед ну
пла ту за опре ма ње основ ца
или сред њо школ ца.

Очи глед но је да је рад -
нич кој по ро ди ци из го ди не
у го ди ну све те же опре ми ти
ди је те за шко лу, а по себ но
ви шеч ла ним по ро ди ца ма

са дво је и ви ше дје це школ -
ског уз ра ста.

Та ко ђе, ово мо же би ти од -
го вор и на пи та ње за што
да нас, у 21. ви је ку, ве ли ки
број дје це оста је из ван
сред њо школ ског обра зо ва -
ња у Ре пу бли ци Срп ској,
или на кон крат ког вре ме на
на пу шта ју сред ње шко ле.
Ко ји су ствар ни раз ло зи да
сва дје ца не упи шу и не за -
вр ше сред ње шко ле?

Је дан од раз ло га ле жи и у
чи ње ни ци да ро ди те љи,
због сво је те шке еко ном ске
си ту а ци је, не мо гу  ис фи -
нан си ра ти шко ло ва ње сво -
је дје це.

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

еко ном ска пи та ња
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СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 
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БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

РАДНИЦИ НАМИРИЛИ
СВОЈА ПОТРАЖИВАЊА

„Технички ремонт“ се обавезао да ће исплатити потраживања у
највише 10 мјесечних рата, а радници пристали да се одрекну камата
на своја потраживања

Бра ту нач ки „Тех нич ки
ре монт“ а.д. јед но је од
пред у зе ћа из обла сти на -
мјен ске ин ду стри је, при -
ва ти зо ва но је у ав гу сту
2013. го ди не про да јом ве -
ћин ског па ке та ак ци ја од
стра не Вла де Ре пу бли ке
Срп ске. Од мах на кон ула -
ска у по сјед но вог вла сни -
ка, фир ме „ELW Glo bal“,
оства рен је кон такт и раз -
ви јен со ци јал ни ди ја лог
из ме ђу но вог ру ко вод ства
и Син ди ка та овог пред у зе -
ћа. У „Тех нич ком ре мон ту“
је тре нут но за по сле но око
140 рад ни ка.

Нај ве ћи про блем у овом
пред у зе ћу при је при ва ти за -
ци је, са ста но ви шта рад ни -
ка, по ред не до стат ка по сла
и не у пла ћи ва ња до при но -
са, био је ве ли ки за о ста ли
дуг из прет ход ног пе ри о да
по осно ву не ис пла ће них
пла та и дру гих нов ча них
по тра жи ва ња про пи са них
За ко ном о ра ду и Ко лек тив -
ним уго во ром. По тра жи ва -

ња рад ни ка по осно ву за о -
ста лог ду га из рад ног од но -
са за кључ но са 31. мар том
2014. из но си ла су око 1. 700.
000 КМ.

У ма ју 2015. Син ди кал на
ор га ни за ци ја пред у зе ћа је
на при је длог пред сјед ни ка
Гран ског син ди ка та ме тал -
ске ин ду стри је и ру дар ства
РС, Та не Пе у ли ћа, под ни је -
ла ру ко вод ству пред у зе ћа
при је длог да се ис пла та
ових по тра жи ва ња ре гу ли -
ше пу тем Аген ци је за мир -
но рје ша ва ње рад них
спо ро ва РС пот пи си ва њем
Спо ра зу ма о из ми ре њу
оба ве за. У то ку мје се ца ма -
ја и ју на усли је ди ла је се -
ри ја са ста на ка на ко ји ма су
уса гла ша ва ни усло ви за
по сти за ње Спо ра зу ма. Кра -
јем ју на, уз по сре до ва ње
ми ри те ља из Аген ци је, по -
стиг нут је до го вор о ко нач -
ној вер зи ји овог до ку мен та,
и пот пи сан је Спо ра зум из -

ме ђу Син ди кал не ор га ни -
за ци је и ди рек то ра „Тех -
нич ког ре мон та“ Бра ту нац.
На кон то га је из вр ше но
пот пи си ва ње Спо ра зу ма за
сва ког рад ни ка по је ди нач -
но. Укуп но је пот пи са но
пре ко 170 по је ди нач них
спо ра зу ма са рад ни ци ма,
пен зи о не ри ма и бив шим
рад ни ци ма  „Тех нич ког ре -
мон та“, о из ми ре њу за о ста -
лих ду го ва ња.

Бит но је ис та ћи да су рад -
ни ци овим спо ра зу мом, ко -
ји има сна гу из вр шне
ис пра ве, за шти ти ли сво ја
по тра жи ва ња, а да је пред -
у зе ће ри је ши ло про бле ме
ко је је има ло у сми слу бло -
ка де ра чу на од стра не рад -
ни ка због на пла те
из вр шних суд ских пре су да.
Пред у зе ће се оба ве за ло да
ће ис пла ту по тра жи ва ња
из вр ши ти у 10 мје сеч них
ра та (за рад ни ке са ма њим
из но си ма по тра жи ва ња ће
би ти ис пла ће на и у ма њем
бро ју ра та), по чев ши од ју -
ла 2015. го ди не, а рад ни ци
су при ста ли да се од рек ну
ка ма та на сво ја по тра жи ва -
ња, те да по ву ку при је дло ге
за из вр ше ње по пра во сна -
жним суд ским пре су да ма.
Пред у зе ћу је омо гу ће на и
до дат на уште да у сми слу
ели ми ни са ња суд ских тро -
шко ва.

Ова кав на чин рје ша ва ња
про бле ма ис пла те за о ста лих
по тра жи ва ња рад ни ка је ре -
зул тат до бре са рад ње из ме -
ђу Син ди ка та и ру ко вод ства
пред у зе ћа, уз обо стра но ува -
жа ва ње ин те ре са, ка ко рад -
ни ка, та ко и пред у зе ћа. У
Син ди кал ној ор га ни за ци ји
су пре по зна ли на по ре ко је
ру ко вод ство а.д. Тех нич ки
ре монт Бра ту нац у до са да -
шњем пе ри о ду чи ни да
пред у зе ће по ста ви на здра ве
осно ве, те су спрем ни да и у
на ред ном пе ри о ду, уз ува -
жа ва ње ин те ре са рад ни ка,
да ју свој до при нос раз во ју и
до бро би ти пред у зе ћа.

Ру ко вод ство пред у зе ћа и
Син ди кат ис та кли су зна чај
Аген ци је за мир но рје ша -
ва ње рад них спо ро ва РС,
пре ко ко је су успје ли да на
ми ран на чин ри је ше на ста -
ли спор. Услу ге Аген ци је,
по ру чу ју, ко ри сти ће и у на -
ред ном пе ри о ду.

ПОТРАЖИВАЊА РАДНИКА
ПО ОСНОВУ ЗАОСТАЛОГ

ДУГА ИЗ РАДНОГ 
ОДНОСА ЗАКЉУЧНО 
СА 31. МАРТОМ 2014. 
ГОДИНЕ, ИЗНОСИЛА 

СУ ОКО 1. 700. 000 КМ

ПОТПИСАНО ЈЕ ПРЕКО 
170 ПОЈЕДИНАЧНИХ 

СПОРАЗУМА СА 
РАДНИЦИМА, 

ПЕНЗИОНЕРИМА 
И БИВШИМ РАДНИЦИМА

О ИЗМИРЕЊУ ЗАОСТАЛИХ
ДУГОВАЊА

PЈЕШАВАЊE ПРОБЛЕМА
ИСПЛАТЕ ЗАОСТАЛИХ 

ПОТРАЖИВАЊА РАДНИКА
ЈЕ РЕЗУЛТАТ ДОБРЕ 
САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

СИНДИКАТА И
РУКОВОДСТВА 
ПРЕДУЗЕЋА

РАДНИЦИ РЕМОНТНОГ ЗАВОДА ТОКОМ ПРОТЕСТА У ПАРКУ МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ
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Са вез син ди ка та РС је по -
чет ком 2015. го ди не про вео
ис тра жи ва ње о ре дов но сти
ис пла те пла та и до при но са
и по што ва њу рад нич ких
пра ва. Ис тра жи ва ње је про -
ве де но на ба зи ре пре зен та -
тив ног, слу чај ног узор ка од
1.669 рад ни ка, чла но ва
гран ских син ди ка та при -
вред них, про из вод них и
услу жних дје лат но сти, као
и рад ни ка у здрав ству и со -
ци јал ној за шти ти на под -
руч ју ци је ле Ре пу бли ке
Срп ске. Циљ ис тра жи ва ња
је био да се до ђе до исти ни -
тих и ствар них по ка за те ља
о:  

- ре дов но сти при ма ња
рад ни ка, од но сно да ли им
по сло дав ци ре дов но ис пла -
ћу ју пла те и упла ћу ју при -
па да ју ће до при но се на
пла те, те

- о сте пе ну угро же но сти
здра вља рад ни ка на рад -
ном мје сту усљед за ко ни -
тих или не за ко ни ти тих
ак тив но сти и по сту па ка по -
сло да ва ца.

Ис тра жи ва ње је из вр ше но
код по сло да ва ца гдје има -
мо ор га ни зо ван син ди кат.

У ци љу до би ја ња што ком -
плет ни је и пот пу ни је сли ке
о ствар ном по ло жа ју рад -
ни ка у Ре пу бли ци Срп ској
из вр ше но је и по ре ђе ње са
ре зул та ти ма прет ход них
ис тра жи ва ња. Еви дент но је
да ни у 2014. го ди ни ни је
до шло до зна чај ни јег по -
бољ ша ња по ло жа ја рад ни -
ка, јер су ег зи стен ци ја,
здра вље и рад не спо соб но -
сти рад ни ка у ве ли кој мје ри
угро же ни, бу ду ћи да су по -
сло дав ци у при вред ним
про из вод ним и услу жним
сек то ри ма на ста ви ли са не -
за ко ни тим рад ња ма и ак -
тив но сти ма из ра ни јих
го ди на.

Ана ли зом при ку пље них
по да та ка уста но вље но је
сле де ће:

И овим ис тра жи ва њем се
из но ва по твр ди ла до са да -
шња, не за ко ни та прак са
по сло да ва ца у при вред ним
про из вод ним и услу жним
дје лат но сти ма, да су на ста -
ви ли да не ре дов но ис пла -
ћу ју пла те и не ре дов но
упла ћу ју до при но се.

На и ме, ис тра жи ва ње по -
ка зу је да око 27% рад ни ка,

чла но ва при вред них про -
из вод них и услу жних гран -
ских син ди ка та, у то ку
2014. го ди не ни је ре дов но
при ма ло пла ту и до при но -
си им ни су ре дов но упла -
ћи ва ни, док је у то ку 2013.
го ди не то био слу чај код
29% рад ни ка. Ра ни јих го ди -
на, од но сно у то ку 2012. го -
ди не са овим про бле мом је
би ло су о че но око 30% рад -
ни ка, а у то ку 2010. и 2011.
го ди не, то је био слу чај са
око 33% рад ни ка. 

Ка да се про блем не ре дов -
них при ма ња по сма тра по
по је ди ним дје лат но сти ма и
из вр ши по ре ђе ње са ста -
њем ко је је би ло прет ход -
них го ди на, си ту а ци ја је
сле де ћа:

- У обла сти по љо при вре де
и пре храм бе не ин ду стри је
око 40% рад ни ка ни је ре -
дов но при ма ло пла ту и ни -
је има ло ре дов но упла ће не
до при но се у то ку 2014. го -
ди не, док се у то ку 2013. го -
ди не са овим про бле мом
су о ча ва ло око 45% рад ни ка.
Ра ни јих го ди на, у то ку
2012. го ди не, око 41% рад -
ни ка се су о ча ва ло са про -

бле мом не ре дов них при ма -
ња, а у 2011. го ди ни го то во
50% рад ни ка је има ло не ре -
дов на при ма ња.

- У обла сти шу мар ства и
дрв не ин ду стри је око 37%
рад ни ка ни је ре дов но при -
ма ло пла ту и до при но си им
ни су ре дов но упла ћи ва ни у
то ку 2014. го ди не и си ту а -
ци ја је слич на оној из 2010.
и 2011. го ди не. У то ку 2013.
и 2012. го ди не с про бле мом
не ре дов них при ма ња су о -
ча ва ло се 48%, од но сно 43%
рад ни ка.

- У обла сти ме тал ске ин ду -
стри је и ру др ства са про бле -
мом не ре дов них при ма ња у
то ку 2014. го ди не се су о ча ва -
ло око 33% што је био слу чај
и у 2013. го ди ни ка да 33%
рад ни ка ни је има ло ре дов на
при ма ња. У 2010. и 2011. го -
ди ни око 42% рад ни ка у
обла сти ме тал ске ин ду стри -
је и ру дар ства се су о ча ва ло
са про бле мом не ре дов них
при ма ња.

- У обла сти ме ди ја и гра -
фич ке дје лат но сти у 2014.
го ди ни око 44% рад ни ка
ни је ре дов но при ма ло пла -
ту и до при но си им ни су ре -

КАКАВ ЈЕ БИО ПОЛОЖАЈ
РАДНИКА У 2014. ГОДИНИ

У при вред ним про из вод ним и услу жним дје лат но сти ма по сло дав ци 
за бра њу ју сва ком осмом рад ни ку да ис ко ри сти ти све да не го ди шњег 
од мо ра, пре ко вре ме ни рад не пла ћа ју
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дов но упла ћи ва ни, док се
ра ни јих го ди на овим про -
бле мом су о ча ва ло 20-30%
рад ни ка.

- У обла сти ма гра ђе ви -
нар ства, стам бе но-ко мул -
не дје лат но сти, тр го ви не,
уго сти тељ ства, са о бра ћа ја
и ве за, те фи нан сиј ских ор -
га ни за ци ја 18%-30% рад -
ни ка ни је ре до но при ма ло
пла ту и има ло упла ће не
до при но се у то ку 2014. го -
ди не. 

- За раз ли ку од ра ни јих
го ди на у обла сти тек стил -
не, обу ћар ске и ко жар ске
ин ду стри је, ка да су се
рад ни ци су о ча ва ли са
про бле мом не ре дов но сти
при ма ња, у то ку 2014. го -
ди не сви рад ни ци су ре -
дов но при ма ли пла ту и
до при но си су им ре дов но
упла ћи ва ни. 

Та ко ђе, из но ва се по твр -
ди ла и не за ко ни та прак са
не ких по сло да ва ца, да при -
ли ком ис пла те пла те не
упла ћу ју ре дов но до при но -
се за око 15% рад ни ка, што
до дат но усло жња ва и она ко
те жак еко ном ско-со ци јал -
ни по ло жај ових рад ни ка. 

Про блем не у пла ћи ва ња
до при но са и он да кад се
пла та ис пла ти при су тан је
у ве ћи ни дје лат но сти, али
по себ но је из ра жен у дје -
лат но сти ма:

- Са о бра ћа ја и ве за гдје
око 52% рад ни ка ни је има -
ло ре дов но упла ће не при -
па да ју ће до при но се
при ли ком сва ке ис пла те
пла те у 2014. го ди ни, што је
за око 12% ви ше рад ни ка
не го је то био слу чај у 2013.
го ди ни. 

- Ме тал ске ин ду стри је
гдје за око 9% рад ни ка по -
сло дав ци су ис пла ћи ва ли
пла те без упла те при па да -
ју ћих до при но са у 2014. го -
ди ни.  

- По љо при вре де и пре -
храм бе не ин ду стри је гдје
око 23% рад ни ка у 2014. го -
ди ни ни је има ло упла ће не
до при но се при ли ком ис -
пла те пла те. 

- Та ко ђе, у то ку 2014. го ди -
не, са про бле мом не ре дов -
них пла та и не у пла ће них
до при но са су о чи ло се око
36% рад ни ка у сек то ру
здрав ства, а у то ку 2013. го -
ди не око 42% рад ни ка, док
је у 2012. го ди ни то био слу -
чај са око 10% рад ни ка. Та -
ко ђе, по ка за ло се да за 32%
рад ни ка у овом сек то ру ни -
су ре дов но упла ћи ва ни
при па да ју ћи до при но си
при ли ком ис пла те сва ке
пла те, док у 2013. го ди ни за
око 50% рад ни ка ни су ре -
дов но упла ћи ва ни до при -
но си при ли ком ис пла те
пла те. У ра ни јим го ди на ма
у овој дје лат но сти ско ро да
ни је би ло ових про бле ма.

Ис тра жи ва њем се из но ва
по твр ди ло да су здра вље
рад ни ка и рад не спо соб но -
сти у ве ли кој мје ри угро же -
не јер, по ред то га што
ве ли ки број рад ни ка сва ко -
днев но стра ху је да ће оста -
ти без по сла и при ма ња
ко ја су не ре дов на и не до -
вољ на за при сто јан жи вот,
за го то во 3/5 рад ни ка по сао
ко ји ра де је стре сан, сва ки
пе ти или ше сти ан ке ти ра -
ни рад ник тр пи пси хич ке и
дру ге об ли ке при ти са ка од
стра не по сло да ва ца и прет -
по ста вље них, те око 14%
рад ни ка пи је ан ти де пре си -
ве због си ту а ци је на по слу
и у ве зи по сла.

На и ме, по сао је стре сан за
око 73% - 79% рад ни ка у сек -
то ру здрав ства, са о бра ћа ја и
ве за, те у фи нан сиј ским ор -
га ни за ци ја ма,  63-70% рад -
ни ка у ме ди ји ма, гра фич кој
дје лат но сти, као и по љо при -
вре ди и пре храм бе ној ин ду -
стри ји и фи нан сиј ским
ор га ни за ци ја ма, док у оста -
лим сек то ри ма по сао ко ји
ра де је стре сан за 40% - 60%
рад ни ка. 

Сек тор ски по сма тра но,
раз не вр сте при ти са ка тр пи
26% рад ни ка у сек то ру са о -
бра ћа ја и ве за, 21% рад ни -
ка у сек то ру по љо при вре де
и пре храм бе не ин ду стри је,
око 18% рад ни ка у сек то ру
ме тал ске ин ду стри је, око
15% у сек то ру здрав ства, те
7-12% рад ни ка у сек то ри ма
тр го ви не, уго сти тељ ства,
шу мар ства, дрв не ин ду -
стри је, гра ђе ви нар ства, фи -
нан сиј ских ор га ни за ци ја,
као и сек то ру ме ди ја и гра -
фич ке дје лат но сти. 

Са си гур но шћу се мо же
ре ћи, ду го роч но по сма -
тра но, да је већ са да упит -

но здра вље око 14% рад -
ни ка ко ји су ис та кли да
због си ту а ци је на по слу и
у ве зи по сла пи ју ан ти де -
пре си ве.

Сек тор ски по сма тра но, у
сек то ру ме тал ске ин ду -
стри је око 25% рад ни ка пи -
је ан ти де пре си ве, у сек то ру
ме ди ја и гра фич ке дје лат -
но сти око 20% рад ни ка, у
сек то ри ма тр го ви не, уго -
сти тењ ства, као и са о бра -
ћа ју и ве за ма око 19%
рад ни ка, сек то ру здрав ства
око 18% рад ни ка, те 7-15%
рад ни ка у дру гим сек то ри -
ма.

Нај че шће ан ти де пре си ве
пи ју рад ни ци ста ро сти од
35 до 55 го ди на.

Ре зул та ти и ових ис тра -
жи ва ња су из но ва по ка за -
ли да око 46% рад ни ка у
при вред ним про из вод ним
и услу жним дје лат но сти ма
ра ди пре ко вре ме но (ви ше
од 40 ча со ва сед мич но, у
да не ви кен да или пра зни -
ка) и ве ћи на ових рад ни ка
ни је пла ће на за пре ко вре -
ме ни рад. 

Ана ли за по да та ка је по ка -
за ла да, укуп но по сма тра но,
у при вред ним про из вод -
ним и услу жним дје лат но -
сти ма 73% рад ни ка ни је
пла ће но за пре ко вре ме ни
рад.

Ка да се ови по да ци сек -
тор ски по сма тра ју си ту а ци -
ја је сле де ћа:

- у сек то ру са о бра ћа ја и
ве за 92% рад ни ка ни је
пла ће но за пре ко вре ме ни
рад,

- у сек то ру фи нан сиј ских
ор га ни за ци ја и по љо при -
вре де и пре храм бе не ин ду -
стри је 89% рад ни ка ни је
пла ће но за пре ко вре ме ни
рад,

- у сек то ру тр го ви не, уго -
сти тељ ства и услу жних дје -
лат но сти 85% рад ни ка ни је
пла ће но за пре ко вре ме ни
рад итд.

Исто та ко, ре зул та ти ис -
тра жи ва ња су по ка за ли да
у сек то ру здрав ства сва ки
тре ћи рад ник ра ди пре ко -
вре ме но и да је тек сва ки
де се ти рад ник пла ћен за
овај рад.

По ред то га што ови рад -
ни ци ни су пла ће ни за пре -
ко вре ме ни рад у скла ду са
про пи си ма из рад но-прав -
не обла сти, ова кав рад уз -
не ми ра ва и ства ра до дат ни
при ти сак на 75-98% ових
рад ни ка. 

Та ко ђе, ре зул та ти по твр ђу -
ју и по сто ја ње не за ко ни те
прак се не ких по сло да ва ца да
рад ни ци ма за бра њу ју ко ри -
ште ње свих да на го ди шњег
од мо ра. Укуп но по сма тра но,
у при вред ним про из вод ним
и услу жним дје лат но сти ма
по сло дав ци за бра њу ју сва -
ком осмом рад ни ку да ис ко -
ри сти ти све да не го ди шњег
од мо ра. 

При мје ра ра ди, ова не за -
ко ни та прак са је по себ но
из ра же на у обла сти тек -
стил не, ко жар ске и обу ћар -
ске ин ду стри је, гдје
по сло дав ци не до зво ља ва ју
сва ком тре ћем рад ни ку да
ис ко ри сти све да не го ди -
шњег од мо ра у скла ду са
за кон ским про пи си ма, те у
сек то ру ме тал ске ин ду стри -
је, гдје по сло дав ци за бра -
њу ју сва ком че твр том
рад ни ку да ко ри сти све да -
не го ди шњег од мо ра.

Божана Радошевић,
стручни сарадник 

за економска питања

Преглед прековременог рада по појединим секторима:



23 ГОДИНЕ СА РАДНИЦИМА
ЈУБИЛЕЈ САВЕЗА СИНДИКАТА РС

РИЈЕЧ СИНДИКАТА22

· 25. аугу ста 1992. осно ван је  Син ди кат Ре пу бли ке Срп ске, као из раз по -
тре бе рад ни ка да бу ду по ве за ни и да до би ју ле гал ног за ступ ни ка сво јих пра ва и
ин те ре са. 

· 1993. и 1994. го ди не се укљу чу је мо у до но ше ње ни за за ко на из обла -
сти ра да: За кон о рад ним од но си ма, За кон о ПИО , За кон о за шти ти на ра ду, За -
кон о др жав ној упра ви, За кон о за по шља ва њу и дру ги.

· 1993. го ди не до но ше њем За ко на о рад ним од но си ма ство ре ни су усло -
ви за со ци јал ни ди ја лог и ко лек тив но пре го ва ра ње и пот пи си ва ње ОКУ –а;

· 1994/1995 го ди ну Вла да, Са вез син ди ка та и При вред на ко мо ра РС (та -
да пред став ник по сло да ва ца) от по че ли су пре го во ре о ОКУ-у. Тај про цес је то ком
1995. пре ки нут због уво ђе ња рат ног ста ња, али је на кон Деј тон ског спо ра зу ма на -
ста вљен.

· 1996. до не се на је Од лу ка о бро ју гран ских син ди ка та по осно ву ко је је
би ло пред ви ђе но осни ва ње 12 гран ских син ди ка та и Упут ство о њи хо вом ор га ни -
зо ва њу .

· 1996. и 1997. осно ва ни су сви гран ски син ди ка ти у окви ру ССРС.
· 12. мар та 1997. го ди не пот пи сан је ОКУ.
· Пот пи си ва њем ОКУ –а сви гран ски син ди ка ти кроз ко лек тив но пре го ва -

ра ње са сво јим со ци јал ним парт не ри ма су пот пи са ли ко лек тив не уго во ре у пе ри -
о ду 1997. и 1998. го ди не.

· 21. 10. 1997. го ди не пот пи сан Спо ра зум о обра зо ва њу Еко ном ско со ци -
јал ног са вје та РС, пр ви на под руч ју бив ше Југославије.

· Пот пи са на је нај ни жа ци је на ра да у из но су од 150 ди на ра за 1997., а
кра јем го ди не је по ве ћа на на 200 ди на ра.

· На кон пре ла ска на кон вер ти бил ну мар ку 1998. со ци јал ни парт не ри су
утвр ди ли нај ни жу ци је ну ра да у из но су од 60 КМ.

· 22. де цем бра 1999. со ци јал ни парт не ри су пот пи са ли Из мје не и до пу не
ОКУ и но ву ци је ну ра да у из но су од 80 КМ, а пла те по ве ћа не за 33,3%.

· 1998. до не сен је За кон о при ва ти за ци ји др жав ног ка пи та ла у пред у зе -
ћи ма, јед но гла сно и по зи ци ја и опо зи ци ја, а ни јед на, од мно го број них при мјед би
ССРС ни је при хва ће на. 

· 2000. до не сен је За кон о ра ду, при ла го ђен но вим дру штве но- еко ном -
ским од но си ма, на ста лим на кон при ва ти за ци је, ко јим се пре шло на уго вор ни рад -
ни од нос. 

· У пе ри о ду 2000. до 2006. тра ја ли су пре го во ри со ци јал них парт не ра
око но вог ОКУ-а и то је ујед но био нај ду жи пе ри од ко лек тив ног пре го ва ра ња без
ре зул та та. 

· 21. мар та 2006. пот пи сан је ОКУ, ускла ђен са За ко ном о ра ду. Ни смо
из гу би ли ни јед но рад нич ко пра во, не го смо по ве ћа ли то пли оброк, ре грес, от -
прем ни не у слу ча ју тех но ло шког ви шка и пен зи о ни са ња, от ка зни рок и сл.

· Уз ОКУ до го во ри ли смо и пот пи са ли нај ни жу пла ту у из но су од 205 КМ.
· 2008. го ди не пот пи са ли смо нај ни жу пла ту у из но су од 250 КМ.
· 2009. го ди не по но во смо пот пи са ли и по ве ћа ли нај ни жу пла ту на из нос

од 320 КМ.
· У пе ри о ду од 2000. до 2007. го ди не За кон о ра ду је  шест пу та ми је њан

и до пу ња ван што је зах ти је ва ло од ре ђе на ускла ђи ва ња у ОКУ.
· 5. ма ја 2010. го ди не, уз изу  зет но ан га жо ва ње свих син ди ка ла ца, а по -

себ но пред сјед ни це Ран ке Ми шић, пот пи сан је но ви ОКУ,  у ко јем смо и по ред
огром ног про ти вље ња по сло да ва ца и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, у пот пу но сти
са чу ва ли сте че на рад нич ка и син ди кал на пра ва. 

· 5. ма ја 2010. го ди не пот пи са ли смо и нај ни жу пла ту у из но су од 370 КМ,
ко ја је и да нас у при мје ни.

· Од тог да на тра ју ак тив но сти ССРС на очу ва њу рад нич ких пра ва ко ја су
уте ме ље на у За ко ну о ра ду и ОКУ. 

· 2013. – 2015. го ди не је пе ри од нај ве ћег при ти ска по сло да ва ца усмје рен
на до но ше ње но вог За ко на о ра ду, а са мим тим и уки да ње ко лек тив них уго во ра.

· 1. ма ја 2015. ор га ни зо ва ли смо про тест ну шет њу под на зи вом ,,Не но -
вом За ко ну о ра ду“.

· Од 2015. го ди не по сло дав ци ма су се при дру жи ли го то во сви: Вла да РС,
ММФ, WB,

ЕК, по ли тич ке пар ти је, пред сјед ник РС. 

ШТА  СМО ОБЕЗ БЈЕ ДИ ЛИ – ШТА ТО ЧУ ВА МО ?

· Уго вор о ра ду на нео д ре ђе но ври је ме као пра ви ло;
· Уго вор о ра ду на од ре ђе но ври је ме нај ду же на дви је го ди не и то са мо у

че ти ри слу ча ја;
· 40-ча сов но сед мич но рад но ври је ме;
· Пла ће ну па у зу од 30 ми ну та;
· Го ди шњи од мор од 18 до 30 да на;
· Пла ће но од су ство до пет рад них  у од ре ђе ним слу ча је ви ма;
· Прaво на по ро диљ ско од су ству од јед не го ди не, од но сно дви је го ди не

за дво је и ви ше дје це;
· Пра во на утвр ђи ва ње из но са пла те са по сло дав цем;
· Уве ћа ње пла те по осно ву ми ну лог ра да за 0,50% по го ди ни ста жа.
· Огра ни чен пре ко вре ме ни рад на мак си мал но 10 ча со ва сед мич но, од -

но сно 150 са ти го ди шње;
· Уве ћа ње пла те по осно ву пре ко вре ме ног ра да (30%), ра да но ћу (35%)

и др жав ног пра зни ка ( 50%).

· Нај ни жу пла ту, ко ја се три пар тит но до го ва ра;
· Ис пла та пла те у ро ко ви ма утвр ђе ним ко лек тив ним уго во ром, али не

ду жем од 30 да на;
· Оба ве за по сло дав ца да рад ни ку уру чи об ра чун пла те у пи са ном

об ли ку;
· Ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра;
· На кна ду за то пли оброк у ви си ни 50% од нај ни же пла те;
· Тро шко ве пре во за код до ла ска и од ла ска са по сла;
· Те рен ски до да так;
· От ка зни рок код пре стан ка рад ног од но са;
· От прем ни ну у слу ча ју пре стан ка рад ног од но са због тех но ло шког

ви шка;
· От прем ни ну при ли ком од ла ска у пен зи ју;
· По моћ рад ни ку или ње го вој по ро ди ци у слу ча ју: смр ти рад ни ка, смр ти

чла на уже по ро ди це, те шке ин ва лид но сти и ду го трај не бо ле сти рад ни ка;
· За шти ту од мо бин га;
· По себ ну за шти ту же на и мла дих;
· Пра во рад ни ка да му се омо гу ћи од бра на кроз ди сци плин ски по сту пак;
· Пра во на за шти ту пра ва на су ду уз бес плат но за сту па ње од стра не

син ди ка та;
· Осло ба ђа ње рад них спо ро ва од суд ске так се;
· Пра во на мир но рје ша ва ње рад них спо ро ва;
· Пра во на штрајк без би ло ка квог и чи јег одо бре ња уз ми ни мал на огра -

ни че ња у дје лат но сти ма од оп штег ин те ре са;

У  ЧЕ МУ ЈЕ ПРО БЛЕМ ?

· За кон о ра ду РС је мо де ран, флек си би лан, тр жи шту ра да и еко ном ско
– со ци јал ним усло ви ма РС при ла го ђен за кон, ускла ђен са Кон вен ци ја ма МОР-а и
од ред ба ма Европ ске со ци јал не по ве ље ко је је  БиХ ра ти фи ко ва ла;

· О ускла ђе ности свих за ко на из обла сти ра да, па и За ко на о ра ду, во ди -
ли смо ра чу на свих ових го ди на, не ма обла сти ко ја ни је нор ми ра на и ко ја од сту -
па ме ђу на род них нор ми;

· Од Европ ских пра ви ла од сту па је ди но на чин од ре ђи ва ња нај ни же пла -
те и ви си на над ни ца, а што се од ра жа ва на укуп ну за ра ду рад ни ка и на ви си ну
оста лих ма те ри јал них да ва ња;

· Је ди ни про блем је у не до сљед ној при мје ни про пи са;
· Не за ин те ре со ва ност вла сти и по хле па по сло да ва ца до ве ли су рад ни ке

у го то во по ни жа ва ју ћи по ло жај;
· Са да све про ма ша је же ле на док на ди ти кроз но ви За кон о ра ду;

ГДЈЕ СМО СА ДА – НА КОН 23 ГО ДИ НЕ?

· На по чет ку, као и оне 1993. го ди не ка да су та да шње вла сти по ку ша ле
за бра ни ти рад син ди ка та, кфа ли фи ку ју ћи га оста та ком ко му ни зма и ре ме ти лач -
ким фак то ром у та да мла дој др жа ви.

· 1993. го ди не, кроз За кон до не сен по хит ном по ступ ку, ко ји је имао са мо
де вет чла но ва, сва дру штве на имо ви на пре тво рена је у др жав ну, по том рас крч -
мљена а хи ља де рад ни ка оста ју без по сла и би ло ка квих пра ва;

· Да нас сме та со ци јал ни ди ја лог, сме та Са вез син ди ка та РС ко ји не при -
хва та ре форм ску аген ду, ко ја је на ште ту рад ни ка и гра ђа на.

· Смет ња је Са вез син ди ка та РС ко ји не до зво ља ва сма ње ње рад нич ких
и син ди кал них пра ва;

· Уда ри ла си ла на скром на рад нич ка пра ва, на Са вез син ди ка та РС, на
де мо крат ске ври јед но сти му ком и рад нич ким зно јем сте че не, а све за рад про фи -
та, рас ко ши и бо гат ства оних ко ји су нас опљач ка ли и то и да ље ра де.

· Ми бра ни мо са мо сво ју прав ну сте че ви ну, као што то Евро па ра ди.
· Уса мље ни смо у од бра ни, јер и они ко ји су твр ди ли да не ће до но си ти

но ви За кон о ра ду без са гла сно сти Са ве за син ди ка та РС, на кон из бо ра, про гла -
ша ва ју нас из дај ни ци ма, ру ши те љи ма Устав ног уре ђе ња РС, опо нен ти ма со ци -
јал ног ди ја ло га и ре тро град ним сна га ма ко ји се бо ре са мо за свој ин те рес.

ШТА НАМ ЈЕ ЧИ НИ ТИ ?

· Од рад ни ка смо до би ли ман дат да у овом тур бу лент ном вре ме ну са чу -
ва мо сте че на рад нич ка и син ди кал на пра ва, кад већ не по сто је усло ви за њи хо во
по ве ћа ње.

· Пред сјед ни штво и Ге не рал но ви је ће је утвр ди ло пра вац и на чин дје ло -
ва ња;

· Од лу ке тих ор га на су на ша оба ве за да их про ве де мо и да бра ни мо нај -
ве ћу син ди кал ну све ти њу, а то су: сте че на рад нич ка и син ди кал на пра ва.

· Ни ко не ма пра во да иде на зад, ка ко су то ура ди ли по ли ти ча ри пот пи су -
ју ћи Спо ра зум и Ре форм ску аген ду ко ју су кре и ра ле моћ не фи нан сиј ске ор га ни -
за ци је са ци љем да  нам узму још  оно ма ло што нам је при ро да по да ри ла, а нас
и на шу дје цу пре тво ре  у си ро ти њу.

· Мо жда по сто ји страх, али сје ти мо се дав но ре че ног : ,,Не одлучујемо да
ли ћемо ићи у бит ку по томе колика је си ла ко ја нам при је ти, не го због све ти ње
ко ју бра ни мо“.

Пред сјед ни штво ССРС, у по во ду 23. го ди шњи це Са ве за

У те шким рат ним и по рат ним вре ме ни ма Син ди кат је успио да за др жи 
сте че на и уве ћа пра ва рад ни ка у скла ду са до ма ћим и ме ђу на род ним за ко ни ма



ХИТНО МИЈЕЊАТИ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

РИЈЕЧ СИНДИКАТА 23

МЕЂУНАРОДНА СИНДИКАЛНА САРАДЊА

Hеформално запошљавање је и код нас посебно изражено у грађевинарству,
трговини, пољопривреди и на пословима у домаћинству 

У ор га ни за ци ји Ме ђу на род не ор -
га ни за ци је ра да и Ми ни стар ства
ра да и со ци јал ног ста ра ња Цр не Го -
ре, у Бе чи ћи ма је 15 – 16. сеп тем бра
одр жа на Ре ги о нал на кон фе рен ци -
ја о фор ма ли за ци ји не фор мал не
еко но ми је.

На по чет ку кон фе рен ци је уче сни ци -
ма је пре зен то ва на Пре по ру ка 204 о
пре ла зу из не фор мал не у фор мал ну
еко но ми ју, ко ја је усво је на на 104. Кон -
фе рен ци ји МОР-а у Же не ви 12. ју на
2015. го ди не. Зе мље чла ни це МОР-а ће
у на ред ном пе ри о ду мо ра ти са ве ћом
па жњом и по ја ча ном ак тив но шћу
при сту пи ти рје ша ва њу све рас про -
стра ње ни је не фор мал но сти ка ко на
еко ном ском та ко и на по љу тр жи шта
ра да.

Про сјеч но уче шће не фор мал не еко -
но ми је у Евро пи и цен трал ној Ази ји
се про цје њу је на око 36% зва нич ног
на ци о нал ног бру то дру штве ног про -
из во да (BDP), ма да са озна че ним под-
ре ги о нал ним раз ли ка ма из ме ђу ЕУ
(18,5%) и зе ма ља ју го и сточ не Евро пе,
ис точ не Евро пе и зе ма ља За јед ни це
Не за ви сних Др жа ва ( ЗНД) до 40%. У
цен трал ној и ју го и сточ ној Евро пи (зе -
мље ко је ни су чла ни це ЕУ) и ЗНД зе -
ма ља, не фор мал на за по сле ност се
про цје њу је на из ме ђу 15 и 30 % укуп -
ног бро ја за по сле них. У ве ћи ни бал -
кан ских зе ма ља не фор мал на
за по сле ност је рав но мјер но по ди је -
ље на из ме ђу оних ко ји су без уго во ра
о ра ду и са мо за по сле них, док је у ис -
точ ној и ју жној Евро пи не фор мал но
са мо за по шља ва ње до ми нан тан об -
лик не ре гу ли са ног ра да.

Ве ћи на рад ни ка у не фор мал ној за -
по сле но сти има ју за ра де ко је су ис под
про сје ка и ли ше ни су ста бил ног и си -
гур ног по сла. На њих се не од но се мје -
ре со ци јал не за шти те, из ло же ни су
ло шим усло ви ма ра да, укљу чу ју ћи и
ви со ком ри зи ку без бјед но сти на ра ду
и ни су у мо гућ но сти да оства ре сво ја
основ на рад нич ка пра ва. По себ но су
ус кра ће ни за мо гућ ност син ди кал ног
ор га ни зо ва ња, што би им омо гу ћи ло
да се чу је и њи хов глас, да бу ду за сту -
пље ни на рад ном мје сту и да има ју
син ди кал ну за шти ту и по др шку. Ра њи -
ве ка те го ри је рад ни ка, мла ди љу ди,
же не и ми гран ти су ви ше из ло же ни
овим ри зи ци ма, јер не фор мал на за по -
сле ност у ве ћи ни слу ча је ва за њих
пред ста вља је ди ни на чин за ула зак на
тр жи ште ра да. Не фор мал ност је по себ -
но рас про стра ње на у ма њим еко ном -
ским је ди ни ца ма, ма лим
пред у зе ћи ма и услу жним дје лат но -
сти ма, као и код са мо за по шња ва ња.
Сек тор ски по сма тра но не фор мал но
за по шља ва ње је по себ но из ра же но у
гра ђе ви нар ству, тр го ви ни, по љо при -
вре ди и на по сло ви ма у до ма ћин ству.

У том кон тек сту, по сто ји хит на по тре -
ба у ре ги о ну за пре фор му ли са њем ин -
тер вен ци о них по ли ти ка, ка ко би се
олак шао пре ла зак из не фор мал не у
фор мал ну сфе ру ра да, а што би има ло
по зи тив не ефек те на отва ра ње но вих
рад них мје ста, за по шља ва ње мла дих,
сма ње ње си ро ма штва, рад ну про дук -
тив ност, усло ве ра да и ста бил ност фи -
скал них при хо да.

Те шко ће у олак ша ва њу пре ла ска у
фор мал но за по шља ва ње по ти чу дје -
ли мич но из хе те ро ге но сти не фор мал -
не еко но ми је и ра зно вр сно сти ње них
узро ка. Сход но то ме, циљ не тре ба да
бу де са мо ја ча ње ка па ци те та ин спек -
ци ја ра да, већ и по ве ћа ње бро ја по ну -
да фор мал них рад них мје ста и
ства ра ње под сти ца ја за фор ма ли за ци -
ју, са рад ња и уче шће со ци јал них парт -
не ра, са рад ња и дру гих ак те ра као што
су по ре ске упра ве, слу жбе за за по шља -
ва ње и со ци јал ну за шти ту и сл.

У Европ ској уни ји и у не ким дру гим
зе мља ма рас пра ва о не фор мал ној еко -
но ми ји је углав ном фо ку си ра на на те -
му  не при ја вље ног ра да, ко ји се по
де фи ни ци ји Европ ске ко ми си је од но -
си на за ко нит рад, ко ји се оба вља че сто
у фор мал ном сек то ру, али ко ји ни је
при ја вљен јав ним др жав ним ор га ни -
ма ка ко би се сма њи ли тро шко ви ра да
и из бје гло пла ћа ње по ре за. 

Узи ма ју ћи у об зир ра зно ли кост не -
фор мал не еко но ми је и раз ли чи те на ци -
о нал не окол но сти у мар ту 2013. го ди не
кнсти у тен ти МОР-а (пред став ни ци вла -
да, по сло да ва ца и рад ни ка) су се сло жи -
ли да у днев ни ред Кон фе рен ци је МОР-а
ко ја је одр жа на 2014. го ди не увр сте став -
ку - Омо гу ћа ва ње пре ла ска из не фор -
мал не у фор мал ну еко но ми ју. 

У БиХ, од но сно ње ним ен ти те ти ма
(ова пи та ња су у над ле жно сти ен ти -
те та) про блем не фор мал не еко но ми -
је и не при ја вље ног ра да је по ра сту и
вла сти у до го во ру са со ци јал ним
парт не ри ма мо ра ју пред у зе ти хит не
мје ре и при сту пи ти рје ша ва њу овог
про бле ма. Пре ма не ким про цје на ма
до ма ћих еко ном ских струч ња ка,
обим си ве еко но ми је у БиХ пре ма шу -
је 8,6 ми ли јар ди КМ (по да так из 2013.
го ди не), што пред ста вља ви ше од тре -
ћи не бру то до ма ћег про из во да зе мље.
Та ко ђе, пре ма про цје на ма струч ња ка
из обла сти ра да и еко но ми је број рад -
ни ка ко ји ра де на цр но у БиХ је око
240.000 (150.000 у ФБиХ и око 80.000 у
РС). 

О овим и дру гим об ли ци ма не фор -
мал ног ра да и еко но ми је при сут не на
Ре ги о нал ној кон фе рен ци ји упо зна ла
је Вел ка Оџа ко вић ко ја је као члан три -
пар тит не де ле га ци је уче ство ва ла у ње -
ном ра ду.

Ис та кла је да је овај про блем одав но
пре по знат од стра не ССРС и СССБиХ,
ко ји су по кре та ли низ ак ци ја и ак тив -
но сти у ци љу су зби ја ња ра да на цр но,
али на жа лост, све је оста ло на по ку ша -
ју. Кан це ла ри ја МОР-а у Бу дим пе шти
спро во ди про је кат у БиХ чи ји је циљ
ја ча ње ка па ци те та вла да и со ци јал них
парт не ра да осми сле и спро ве ду по ли -
ти ке и мје ре ко је про мо ви шу фор ма -
ли за ци ју еко но ми је. 

На кон фе рен ци ји су уче ство ва ле
три пар тит не де ле га ци је из Цр не Го ре,
Ср би је, БиХ , Ма ке до ни је, Јер ме ни је,
Бу гар ске, Ал ба ни је, Мол да ви је, Пор ту -
га ла, Та џи ки ста на, Укра ји не, Ру си је,
Ру му ни је и Тур ске, као и број на де ле -
га ци ја пред став ни ка МОР-а.



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

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

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

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

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

-Чланица смо европских и међународних синдикалних асоцијација

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

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

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

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

Savez Sindikata Republike Srpske

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СИНДИКАТ УПРАВЕ РС
тел./факс: 051 214 681

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

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

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

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

e-mail: 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


