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СИНДИКАЛКЕ 
И СИНДИКАЛЦИ!

На кон кра ће па у зе ево
нас по но во ме ђу ва ма,
са на мје ром да на ста -
ви мо за по че ту ми си ју
ши ре ња ин фор ма ци ја

ва жних за син ди кал но дје ло ва ње.
У про шлом бро ју пред ста ви ли смо вам

основ не по сту ла те ко јих ће се др жа ти „Ри -
јеч Син ди ка та“, с ци љем да ин фор ма ци је о
ра ду Са ве за син ди ка та Ре пу бли ке Срп ске до -
ђу до сва ког на шег чла на.

Од вас смо до би ли број не ре ак ци је, од ко јих
су ве ћи на би ле по хва ле. То нас је учвр сти ло
у увје ре њу да смо за по че ли до бар по сао и да -
ло нам ела на да још си сте ма тич ни је и кре -
а тив ни је при сту пи мо овом по слу.

Тру ди ће мо се и у на ред ним бро је ви ма да
оправ да мо ва ше по вје ре ње и да вам по ну ди -
мо што ква ли тет ни је и ко ри сни је ин фор -
ма ци је о ак тив но сти ма Син ди ка та, али и
оне ко је вам мо гу би ти ко ри сне у ва шим
пред у зе ћи ма, уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма.

И у овом из да њу на шег и ва шег ча со пи са
тру ди ли смо се да бу де за сту пље но што ви -
ше ре ги о нал них ор га ни за ци ја, као и да вас
ин фор ми ше мо о све му што се у про те кла
два мје се ца де ша ва ло, а зна чај но је за син ди -
кал но ор га ни зо ва ње и дје ло ва ње.

Та ко ђе смо се по бри ну ли да за би ље жи мо
ак тив но сти гран ских син ди ка та и ста ви мо
их ва ма на увид. На сто ја ли смо и да пред -
ста ви мо ак тив но сти Син ди ка та по пи та -
њу  но вог За ко на о ра ду, ар гу мен то ва но
из но се ћи све чи ње ни це ко ји ма смо пот кри -
је пи ли на ше ста во ве с тим у ве зи.

Овај пут смо се де таљ ни је по за ба ви ли ра -
дом Син ди ка та обра зо ва ња, на у ке и кул ту -
ре, гдје вам у фор ми ин тер вјуа  до но си мо
ре зул та те ра да у по сљед њих не ко ли ко мје -
се ци.

Ње гу ју ћи дух за јед ни штва, ни смо за бо ра ви -
ли ни син ди кал на дру же ња. До но си мо де та -
љан из вје штај са Осмих спорт ских су сре та
за по сле них у здрав ству Ре пу бли ке Срп ске. 

Де таљ но вас ин фор ми ше мо и о раз го во ри -
ма ру ко вод ства Са вез син ди ка та РС са пред -
став ни ци ма пар ла мен тар них и
ван пар ла мен тар них стра на ка, ко је су уче -
ство ва ле на Оп штим из бо ри ма 2014. го ди не.

На да мо се да ће сва ко од вас и у овом бро ју
но ви не про на ћи за ни мљи во шти во за се бе.
Та ко ђе, оче ку је мо да нам се и да ље ја вља те
на наш и-мејл, као и на наш те ле фон, са ва -
шим при је дло зи ма, су ге сти ја ма и иде ја ма.

У же љи да се још ду го дру жи мо на овим
стра ни ца ма, ср дач но вас по здра вља мо и же -
ли мо вам мно го успје ха  у жи во ту и ра ду.  

Велка Оџаковић
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КО СВЕ НАСРЋЕ НА СИНДИКАЛНА И РАДНИЧКА ПРАВА

Радници жељни права и рада!
ПослодавцитраженовиЗаконорадујеримјепостојећисметњапред
судовимадаселакшерјешавајустаријихиболеснихрадникаавластима
збогкредитногаранжманасаММФ.СиндикатРСвећчетиригодине
одолијеваовимпритисцимаипоручује:Недирајтеурадничкаправа,
онасукрвљуизнојемстваранастотинамагодина
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Пише: Велка Оџаковић

Већ ви ше од че ти ри го -
ди не Са вез син ди ка та РС
са гран ским син ди ка ти ма
и пред сјед ни ца лич но
одо ли је ва ју не ви ђе ним
при ти сци ма и на ср та ји ма
на За кон о ра ду, с ци љем
ње го вих из мје на и до пу на
или до но ше њем но вог ко -
дек са ра да.
Најгласнији су, свакако,
послодавци.Онитражепот-
пуноновЗаконораду, јер
тобожеовајиовакавЗакон
јесметњазабољепослова-
ње,недозвољаваимдасе
ослободенерадникапазбог
његагубесвераднеспорове
предсудовима;сметњаим
је за брже отпуштање ста-
рихи запошљавањенових
радника,сметаимидисци-
плинскипоступаккојегмо-
рајупровести...Напросто,не
требаимЗаконкојинедо-
звољавадасеусвомпреду-
зећу, према радницима,
понашају онако како они
миследатребаикакоони
самитопропишу.
Сметњасуимстаријирад-
ници,сметњасуионимла-
дибезискуства,радницеса
маломдјецом,трудницесу
потпунонепожељне,аболе-
снибитребалибитибрига
државе;довољносуихизра-
убовалипанекадругиводи
бригуоњима.

Већина ових послодава-
ца, усудила би се рећи и
преко70одсто,никаданије
прочиталаниједнуодредбу
постојећегЗаконаораду,не
знањеговзначајисмисао,
али им не смета да тако
гласнотраженовиЗакон.
Њимајепотпунонормал-
но да радници раде без
плате и уплаћеног допри-
носа,даумјестоосам,сва-
кодневнорадепо10или12
сати и то без накнаде за

прековременирадиудане
празника,данекористего-
дишњиодмор,даимиспла-
те регрес. Да  радници -
иакоболесни,долазенапо-
саојер,кажу,злоупотребља-
вајуболовањепарадекод
својихкућа.Накрајуимка-
жудабудусрећништоима-
ју било какав посао. Ето,
збогтогасматрајудатреба
радити нов Закон о раду.
Одмах!
Уз раме с послодавцима
идеиМинистарстворадаи
борачко-инвалидске за-
штитеРС,иминистарлич-
но.Ионисугласниусвом
настојањудадођедоновог
Законаораду.Њиховиар-
гументисусвеосимозбиљ-
ни. За Министарство
доношење новог Закона о
радунијепитањепотребеи
неусклађеностисаконвен-
цијамаМОР-аиевропским
стандардима него, прије
свега,испуњењедатогобе-
ћања ММФ-у  и Свјетској
банци,зарадкредитазако-
је власт покорномоли, па
морају смањитирадничка
права.Којасунаводнооста-
такпрошлогсистема,ида
нашираднициимајувисо-
ке плате па то сада треба
довестиуред.
ПредставнициМинистар-
ствачестоистичудасемо-
ра донијети Закон о раду
јерјетопредвиђеноиПро-
грамомНароднескупшти-
неРС,заборављајућидасу
они сами то предложили.
Иако јеуоктобру2013.на
скупусоцијалнихпартнера
ексЈугославијеуЗагребуна
трипартитном скупу по-
моћница министра рада
тврдилакакоРСимаквали-
тетан Законо раду, ускла-

ђенсамеђународнимпро-
писимаипотребаманашег
привредног и економског
амбијента.Али,такодобар
Законсеморамијењати...

Заборавилајепомоћница
министрада јетимистим
Програмомпредвиђенодо-
ношењеиЗаконаоспреча-
вањузлостављањанараду,
којег још немамо и поред
проведене процедуре за
његоводоношење.Такођеје
заборавиладауРСпостоје
контролниорганикојимо-
рајуобезбиједитипримјену
прописанаштоСавезСин-
дикатанепрестаноуказује.
Идругипредстаницивла-
сти,паиопозиције,нелибе
седадоносесвојсудорад-
ничкимправимаипотреби
новогЗаконаораду,адасе
никаданисузапиталикако
иу којојмјери сепоштују
садашњипрописиизобла-
стирада;укључујућиико-
лективнеуговоре.Посебно
имјеовоомиљенатемакад
идуупосјетепослодавци-
ма,ваљдадаимседодворе,
па ударају на радничка
права.Такојепотпредсјед-
ница Владе РС и мини-
старкапородице,омладине
испортаРС,приликомне-
давнепосјетефабрици,,Де-
вић текстил,, у којој је 90
одсто жена, на жалопојке
послодавцадасегубивели-

кибројраднихсатизбогбо-
ловања, изјавила да нико
нијепротивоправданогбо-
ловања, рађања дјеце и
борбе против бијеле куге,
алиунуштавањемпослода-
вацанећебитинифондова
изкојихсеплаћајуодласци
на боловање, а проблем
требарјешаватисистемски
и по угледу на земље из
окружења.
Штозначимијењатипо-
стојеће прописе на штету
радница (читај: смањење
породиљског одсуства и
накнада), јер сиромашна
држава не може да преу-
змебилокаквеобавезеко-
је би се плаћале из
фондова. Ниједну ријеч
министарка не рече како
живе те раднице, колика
имјеплата,какавјеоднос
послодавцапремањима(а
ималосештачути).

УочекивањудаћеЗакон
орадубитиомиљенатема
иновевласти,благовреме-
ноимупућујемосиндикал-
ну поруку: Не дирајте у
радничка и синдикална
права,онасукрвљуизно-
јемрадника стварана сто-
тинамагодина!Копокуша
супротноимаћенасзаже-
стокепротивникечијусна-
гунетребаискушавати.

уз раме с послодаВцима,
за доношење ноВог 

закона о раду, што је 
протиВ радничких 

интереса, иде и 
министарстВо рада 

и борачко-инВалидске
заштите рс, 

и министар лично

ко настаВи 
с покушајима 

угрожаВања радничких
и синдикалних праВа
имаће синдикат рс за
жестоког протиВника

чију снагу не треба 
искушаВати

Власт, па и опозиција,
никада се нису 

запитали како и у
којој мјери се поштују
садашњи прописи из

области рада, 
укључујући и 

колектиВне угоВоре,
а гоВоре о доношењу

ноВог
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ИЗ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

АПЕЛ  ПОСЛОДАВЦИМА:
РИЈЕШИМО СВЕ  ДОГОВОРОМ! 
Сарадњасапослодавцимаизостаје,непоштујусеколективниуговори,
азбогнепостојањадоговора,многислучајевисезавршавајусудским
путем.Радничкаправанепоштујучакнилокалневласти

У Ре ги о нал ном син ди -
кал ном цен тру  Ви ше град
– Фо ча ни је ри јет ка по ја ва
не ра зу мје ва ња и от пoра
по сло да ва ца у ве зи са по -
што ва њем ко лек тив них
уго во ра.
Љубинка Кнежевић , из-

вршнисекретаровогаЦен-
тра, каже да синдикат
покушава мирним путем
пронаћи заједнички дого-
ворсапослодавцем.
-Нажалост,кодпојединих

послодавацаненаилазимо
на добру сарадњу.Постиг-
нутидоговорсенепоштује
па смо приморани да за-
штиту радничких права
остварујемо судским  пу-
тем.Таквеспороведобија-
мо  у корист  радника ,
кажеКнежевићева,штоне
може да избрише осјећај
преварености и неправде
којасенаносирадницима.
НаподручјуРегионалног

синдикалногцентраВише-
град-Фочакршењераднич-
ких права посебно је
изражено у кашњењу ис-
плате плата у распону од
двадоосаммјесеци.Нега-
тивнипримјериуовомслу-
чају су Дом здрављаНово
Горажде,Националнипарк
„Сутјеска“ Фоча и „Жица“
НовоГоражде.Евидентноје
неуплаћивање доприноса,

непоштивање уговорене
цијенерада,којуунеколи-
копримјерапослодавциса-
моиницијативносмањују.
-Такавпримјербиљежи-

мо уОпштинској админи-
стративној службиФоча и
Центру за социјални рад
Вишеград,аевидентирали
смо и неуплаћивање дру-
гихпримањаинакнада.
Најдрастичнији примјер

кршења радничких права
је вишегодишње упућива-
њерадниканачекање,које
Законорадунепознаје.Та-

квипримјериочигледнису
у УТП „Вучево“ и „Жица“
НовоГоражде-кажеизвр-
шни секретар Љубинка
Кнежевић.
Примјераонепоштивању

радничкихправауовојре-
гији која обухвата Више-
град,Фочу,Рудо,Чајничеи
Рогатицу, нажалост има
још,атоседешавакакоу
приватномтакоиујавном
сектору.Неплаћањенакна-
де радницима за државне
празнике у КПЗ Фоча и у
ватрогаснимслужбамавећ

свимаједобропознатпро-
блем,алијошнемарјеше-
ња.
Изовогрегионалногцен-

траупућенјепозивпосло-
давцима на сарадњу и
преговоре, јер је акценат
стављеннарјешавањепро-
блемамирнимпутем.
Уколико сепроблемине

буду рјешавали на такав
начиниовамирнамјеста
са добримиквалитетним
радницима постаће не-
мирна.

Љу бин ка Кне же вић

ШТРАЈК РАДНИКА У ДОБОЈСКОМ  „ТРУДБЕНИКУ“

ОРАГАНИЗОВАНИ РАДНИЦИ ПРИМОРАЛИ 
ПОСЛОДАВЦА ДА ИСПОШТУЈЕ ДИО ЗАХТЈЕВА
Примјердоброорганизованогштрајкау„Трудбенику“потврђујестароправилодадоброорганизованирадници
могудасеизборезасвојаправа.Аконепоштујузаконе,послодавциморајупоштоватиснажансиндикат

Због не ис пла ће них три -
на ест пла та, и не у пла ће них
до при но са за осам го ди на,
рад ни ци до бој ског „Труд бе -
ни ка“ 15. ав гу ста ове го ди не
до ни је ли су од лу ку о штрај -
ку. Рад ни ци су по ка за ли ве -
ли ки ан га жман  на
от кла ња њу  ште те на не се не
пред у зе ћу усљед мај ских
по пла ва, на рав но без би ло
ка кве на кна де. Ка ко на во де
у Ре ги о нал ном син ди кал -
ном цен тру До бој, из о ста ла
је људ ска ри јеч и за хвал но -
сти од стра не по сло дав ца,
што их је до дат но по ра зи ло.
Миленко Станојевић, из-

вршнисекретаруРегионал-
ном синдикалном центру
Добој каже да је одлука о
штрајку донесена у складу
саЗакономоштрајку,теда
су раднички захтјеви са-
свимоправдани.
-Радницитражеисплату

најмањетризаосталеплате,
уплатудоприносазапроте-
кли период, набавку за-
штитнеопреме,обезбјеђење
превоза, исплату путних
трошковаитоплогоброка.
Пошто послодавац до 29.

августаовегодине  године
није ријешио захтјеве рад-
ника,штрајксепочеопро-

водити  првогитрајаодо
деветогсептембраовегоди-
не, уз више неуспјешних
преговора руководства
предузећа и представника
синдикалнеорганизације.

Посљедњег дана штрајка
одржанјесастанакруковод-
ствапредузећасаштрајкач-
ким одбором којем је
присуствоваоиТанеПеулић,

предсједникСиндикатаме-
талскеиндустријеирудар-
стваРС.Догоореноједаседо
19.септрмбра исплати бар
једнаплата,тедасенаставе
преговоризаосталеисплате.
ПредрагЈоргић,предсјед-

ник синдикалне организа-
ције„Трудбеника“јеистакао
даћеједнадоговоренапла-
табитиисплаћена,арадни-
цићенаставитисарадом.
Руководство предузећа и

синдиката наставиће дија-
логорјешавањуосталихза-
хтјева  радника, с циљем
побољшањаправарадникаи
опстанкапредузећа. С.М.

Одлука О штрајку 
дОнесена у складу 

са ЗакОнОм О штрајку, 
а раднички Захтјеви 
сасвим Оправдани



Син ди кат обра зов ња,
на у ке и кул ту ре Ре пу бли -
ке Срп ске у стал ној је бор -
би за по бољ ша ње
ма те ри јал ног и со ци јал -
ног  ста ту са сво јих чла но -
ва у свим дје лат но сти ма.
У отво ре ном раз го во ру са
пред сјед ни ком Син ди ка -
та, Дра га ном Гња ти ћем,
го во ри мо о оправ да но сти
по сто ја ња овог син ди ка та
и ње го вој бор би за ве ћа
пра ва рад ни ка у обра зо -
ва њу, на у ци и кул ту ри.
Ово је је ди ни Син ди кат
ко ри сни ка бу џе та ко ји је
пот пи сао но ви, По себ ни
ко лек тив ни уго вор, на кон
до но ше ња се та За ко на о
пла та ма ко јим су са чу -
ва на сте че на рад нич -
ка пра ва , а не ка су и
по бољ ша на.

У прет ход ном пе -
ри о ду, као по тен -
цијал ни про блем је
спо ме нут мо гу ћи
тех но ло шки ви шак
у обла сти обра зо ва -
ња, на у ке и кул ту ре.
Ко ли ко је си ту а ци ја
за и ста  алар мант на
и на ко ји на чин
сте ри је ши ли

про блем  тех но ло шког ви -
шка у осов ним и сред њим
шко ла ма?

У ав гу сту је по че ла при ча
о пре ра спо дје ли за по сле -
них у основ ним и сред њим
шко ла ма  за но ву школ ску
го ди ну. У рје ша ва њу овог
про бле ма је укљу че но Ми -
ни стар ство про свје те и кул -
ту ре РС, ак ти ви ди рек то ра
основ них и сред њих шко ла
и Син ди кат обра зо ва ња, на -
у ке и кул ту ре РС, ка ко би -
смо про на шли нај бо ље
рје ше ње за све за по сле не.
Оба ве за и ду жност по сло -

дав ца је  да обез би је ди по -
сао за све рад ни ке, а Син -
ди кат је тај ко ји во ди
ра чу на о ма те ри јал но -со -
ци јал ном ста ту су рад ни ка
и усло ви ма ра да. 

По сло да вац (ди рек то ри
шко ла и Минист ar ство про -
свје те и кул ту ре РС) има ју
по дат ке о ви шку или мањ -
ку свих ча со ва и за по сле -
них рад ни ка и на ни воу
ак ти ва ди рек то ра вр ше
пре ра спо дје лу ко ја мо ра
би ти ко рект на и ква ли тет -
на, ка ко би се из бје гао тех -
но ло шки ви шак или
дје ли ми чан тех но ло шки
ви шак (ума ње ње нор ме).
Син ди кат пра ти тај рад,
ука зу је на евен ту ал не про -
пу сте и шти ти ин те ре се
сво јих чла но ва. Ако до ђе до
би ло ка квих про бле ма тра -
жи мо ре ак ци ју ин спек циј -
ских ор га на, али и
од го вор ност над ле жних. 

Ве ли ки про блем има мо
са пред ме том Де мо кра ти ја
и људ ска пра ва у основ ном
обра зо ва њу на кон Од лу ке
Устав ног су да РС , ко јом је
од лу че но да овај пред мет
не мо гу пре да ва ти ко ле ге
про свјет ни рад ни ци (нај че -

шће на став ни ци исто ри је
и ге о гра фи је)ко ји су

сер ти фи ко ва ни у
прет ход ном пе ри о -

ду, већ са мо про -
ф е  с о  р и

фи ло зо фи је
и со ци о ло -

ги је. Овај
про блем

тре ба да ри је ши Ми ни стар -
ство про свје те и кул ту ре РС
до но ше њем од го ва ра ју ћег
пра вил ни ка, или из мје ном
већ по сто је ћег, ко јим би би -
ли за шти ће ни ин те ре си
ових рад ни ка.

У сред њем обра зо ва њу
овај про блем је ри је шен на
тај на чин да  сви за те че ни
рад ни ци оста ју на свом
рад ном мје сту, што би мо -
гао би ти пу то каз и за основ -
но обра зо ва ње. Од ре ђе них
про бле ма има са дру гим
пред ме ти ма, као што су
исто ри ја, ге о гра фи ја, фи -
зич ко вас пи та ње и слич но,
гдје су не ки од  ко ле га оста -
ли са ума ње ном нор мом.
Ти про бле ми су углав ном
ри је ше ни та ко  да они сво ју
нор му до пу њу ју у не кој
дру гој шко ли. Син ди кат у
пре го во ри ма са Ми ни са тр -
ством ин си сти ра да се ови
про бле ми рје ша ва ју у хо ду,
пре ква ли фи ка ци јом, до -
ква ли фи ка ци јом, за кон -
ским пен зи о ни са њем и
пра вил ним пла ни ра њем за
на ред не го ди не. Слич них
про бле ма има мо и у ин сти -
ту ци ја ма кул ту ре, пр вен -
стве но са фи нан си ра њем, а
сва ко днев но ука зу је мо на
про бле ме и ну ди мо мо гу ћа
рје ше ња.

НаШУ оДлУЧНосТ И сНагУ
НИко НЕ ТРЕба Да ТЕсТИРа
У протеклом периоду Синдикат ОНК је успио једини да потпише нови
колективни уговор и тако очува стечена права запослених, али и да их
дијелом унаприједи. У наредном периоду фокус ће бити усмјерен на
изједначавање платних коефицијената са осталим буџетским корис-
ницима са вишом и високом стручном спремом

Синдикат образовања,
науке и културе рС је

перјаница Синдикалног
покрета на овим про-

Сторима, а то ће оСтати
и у наредном периоду

ИНТЕРВЈУ: ДРагаН гњаТИћ, пРЕДсЈЕДНИк сИНДИкаТа обРазоВања, НаУкЕ И кУлТУРЕ Рс 
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Нашу одлучност и снагу нико не треба да тестира, а то је уједно
и порука коју упућујемо будућим властима, ма ко год то био 



РИЈЕЧ СИНДИКАТА6
Ваш Син ди кат је је ди ни

од син ди ка та бу џет ских
ко ри сни ка пот пи сао но ви
По се бан ко лек тив ни уго -
вор, ко ји је на сна зи од  ју ла
2014. го ди не. Ка ко ко ме на -
три ше те но ви ко лек тив ни
уго вор за за по сле не у обла -
сти обра зо ва ња и кул ту ре?

Мо гу  ре ћи да је пот пи си -
ва ње но вог ко лек тив ног
уго во ра ве ли ки успјех у ра -
ду овог Син ди ка та, јер су
сте че на рад нич ка пра ва
очу ва на , а не ка и по бољ -
ша на. Овом при ли ком за -
хва љу јем сво јим
са рад ни ци ма и свим чла -
но ви ма Син ди ка та обра зо -
ва ња, на у ке и кул ту ре РС
ко ји су сво јим ква ли тет ним
при мјед ба ма, су ге сти ја ма и
рје ше њи ма до при ни је ли
из ра ди По себ ног ко лек тив -
ног уго во ра. Од лу ком
Устав ног су да из ок то бра
про шле го ди не пред сјед ни -
ци син ди кал них ор га ни за -
ци ја из про свје те и кул ту ре
су оста ли ус кра ће ни за од -
ре ђе ну на кна ду пла те. Тај
про блем је ри је шен до но -
ше њем но вог За ко на о пла -
та ма у про свје ти и кул ту ри,
гдје је ова на кна да увр ште -
на у За кон, а ви си на те на -
кна де је утвр ђе на но вим
По себ ним ко лек тив ним
уго во ром. По себ ним ко лек -
тив ним уго во ром су ре гу -
ли са не ју би лар не на гра де
за три де сет го ди на ра да код
по сло дав ца, на кна де у слу -
ча ју смр ти  чла на уже по ро -
ди це, на кна да за ро ђе ње
дје те та и слич но. Ми ни -

стар ство про свје те и кул ту -
ре РС је пре ста ло ис пла ћи -
ва ти ове на кна де још 2011.
го ди не, али смо их сво јом
бор бом на тје ра ли да ис пла -
те на кна де за ро ђе ње дје те -
та и смрт ни слу чај, а оста ло
је да ре сор но Ми ни стар ство
ис пла ти  ју би лар не на гра -
де. Син ди кат ОНК РС ће ин -
си сти ра ти на ис пла ти свих
за о ста лих ду го ва ња и во ди -
ти ра чу на да убу ду ће не до -
ђе  до ка шње ња. 

Шта су при о ри те ти Син -
ди ка та обра зо ва ња, на у ке
и кул ту ре у на ред ном пе -
ри о ду, на кон кон сти ту и -
са ња но ве вла сти по сли је
оп штих из бо ра?

При о ри тет у на ред ном
пе ри о ду у бор би за по бољ -
ша ње ма те ри јал ног и со ци -
јал ног ста ту са чла но ва
син ди ка та и свих за по сле -
них у обла сти обра зо ва ња,
на у ке и кул ту ре РС је из јед -
на ча ва ње плат них ко е фи -
ци је на та са оста лим
бу џет ским ко ри сни ци ма на
по зи ци ја ма ви ше и ви со ке
струч не спре ме. То не зна -
чи да за не ма ру је мо оста ле
ко ле ге. Про свјет ни и рад ни -
ци у ин сти ту ци ја ма кул ту -

ре су већ не ко ли ко го ди на
ус кра ће ни за од ре ђе не
плат не ко е фи ци јен те у од -
но су на оста ле бу џет ске ко -
ри сни ке и Син ди кат
на ста вља бор бу за из јед на -
чав ње истих. Ко ле ге из
сред њег, спе ци јал ног и
умјет нич ког обра зо ва ња су
гре шком над ле жних у Ми -
ни стар ству про свје те и кул -
ту ре РС оста ли ус кра ће ни
за од ре ђе ни ко е фи ци јент
(0,5) при ли ком до но ше ња
За ко на о пла та ма и ову не -
прав ду мо ра мо ис пра ви ти
што при је, из мје ном и до -
пу ном по ме ну тог За ко на
по хит ном по ступ ку у На -
род ној скуп шти ни Ре пу бли -
ке Срп ске.

У на ред ном пе ри о ду оче -
ку је мо из мје не За ко на о
дје лат но сти ма (пред школ -
ско, основ но, сред ње и ви со -
ко обра зо ва ње), те ће мо се
ак тив но  укљу чи ти у њи хо -
во до но ше ње као и у из ра ду
под за кон ских ака та, ка ко
би смо до би ли ква ли тет на
рје ше ња и бо ље усло ве ра -
да. Од Ми ни стар ства про -
свје те и кул ту ре РС уви јек
тра жи мо да вр ши квали -
тет ну ана ли зу бро ја за по -
сле них по пи та њу го ди на
рад ног ста жа и свим на -
став ним пред ме ти ма, ка ко
би смо из бје гли по ја ву тех -
но ло шког ви шка у би ло ком
об ли ку.

Обра зо ва ње је мо тор раз -
во ја сва ког дру штва и то су
раз ви је не зе мље дав но пре -
по зна ле, те од над ле жних
ин сти ту ци ја оче ку је мо да

вра те до сто јан ство про -
свјет ним рад ни ци ма, као и
они ма у ин сти ту ци ја ма
кул ту ре. У обра зо ва ње, на у -
ку и кул ту ру се мо ра ула га -
ти ви ше сред ста ва, јер то
ни је тро шак, већ ин ве сти -
ци ја за бо љу бу дућ ност
свих нас. Но ва школ ска го -
ди на тра жи но ву бор бу, бо -
ље иде је, ври јед не љу де на
свим по зи ци ја ма, не са мо у
Син ди ка ту већ и у свим
обла сти ма обра зов ног си -
сте ма.

Син ди кат обра зо ва ња, на -
у ке и кул ту ре РС је пер ја ни -
ца син ди кал ног по кре та на
овим про сто ри ма, а то ће
оста ти и у на ред ном пе ро -
ду. На ше нај ве ће ври јед но -
сти су ма сов ност, је дин ство,
ху ма ност, али и од луч ност
у бор би за очу ва ње рад нич -
ких и син ди кал них пра ва.

На шу од луч ност и сна гу
ни ко не тре ба да те сти ра, а
то је ујед но и по ру ка ко ју
упу ћу је мо бу ду ћим вла сти -
ма, ма ко то био.

По зи вам све чла но ве на -
шег Син ди ка та да чу ва мо
до стиг ну те ври јед но сти, јер
ни ко не ће бо ље и ква ли тет -
ни је шти ти ти на ша пра ва и
ин те ре се  од нас са мих. 

приоритет у периоду
који долази је 

изједначавање платних
коефицијената Са 

оСталим буџетСким 
кориСницима на 

позицијама више и 
виСоке Стручне Спреме

потпиСивање новог 
колективног уговора 

је велики уСпјех у раду
овог Синдиката, 

јер Су Стечена радничка
права очувана , 

а нека и побољшана

Синдикат образовања, науке и
културе Републике Српске и ове
године, обиљежио је 5. октобар,
Свјетски дан просвјетних радника.

Тим поводом у присуству
представника просвјетних радника из
цијеле РС, представника Савеза
синдиката РС, Министарства просвјете
и културе, Педагошког завода,
просвјетне инспекције, јавних
универзитета, актива директора
основних и средњих школа и медија,  5.
октобра 2014 године у Дому
пензионера у Бањалуци, одржан је
„Час за квалитетније образовање у РС“.

Обраћајући се присутним,
предсједник Синдиката образовања,
науке и културе Републике Српске
Драган Гњатић је рекао да је овај дан
прилика да се истакну сви проблеми
ове професије.

-Желимо да представимо  сву
сложеност и тежину наставничког
позива и одговорности са којима са
наставници сусрећу у раду са
ученицима, сарадњи са родитељима,
локалном заједницом и одговорним
просвјетним властима, од припремања
за наставу до стручног усавршавања, тј.

сталног ( доживотног) образовања.
-На свјетски дан просвјетних

радника морамо се сјетити колики је
изазов за наставнике да ученицима
пруже добро и квалитетно образовање,
утемељено на високим стандардима. 

И зато, не само на овај дан, већ цијелу
годину, покажимо да разумијемо
племенити  и тежак рад просвјетних
радника, те да цијенимо и уважавамо
њихово залагање за што боље услове за
подучавање и усвајање знања! 

Гњатић је додао да неће одустати од
захтјева за уједначавање
коефицијената свих буџетских
корисника тако да и просвјетни
радници буду вредновани као и остали
запослени који се финансирају из
Буџета Републике Српске.    

Предсједница Савеза синдиката РС
Ранка Мишић, истичући значај
образовања у друштву, нагласила је  да
су просвјетни радници у РС често
препуштени сами себи и да се сусрећу
са бројним проблемима у чијем
рјешавању синдикат има посебну
улогу.

-Жртве свих до сада проведених
реформи у образовању, углавном су

били просвјетни радници, тако што су
гурнути на маргину друштвених
збивања, а да се ништа битно није
десило у побољшању квалитета
образовног система, рекла је
предсједница Мишић и додала да ће
друштво годинама осјећати негативне
посљедице због „лошег производа“ који
је настао у образовању.

Ниједна држава ту врсту луксуза не
смије себи дозволити, поручила је
предсједница Мишић.

Пети октобар свјетски дан
просвјетних радника, присутним и
свим просвјетним радницима у
Српској, честитала је Радмила Коцић,
помоћник  министра просвјете и
културе РС.

Она је изразила оптимизам да ће се у
циљу изградње бољег и квалитетнијег
образовања на свим нивоима у
Српској,  у интересу друштва и свих
запослених у овој области, наставити
сарадња између Министарства
просвјете и културе и Синдиката
образовања, науке и културе Репуб-
лике Српске и осталих институција
образовања.

Секул М. Поповић

поВоДом сВЈЕТског ДаНа пРосВЈЕТНИх РаДНИка

Час за кВалИТЕТНИЈЕ обРазоВањЕ У Рс
Жртве свих до сада проведених реформи у образовању, углавном су били просвјетни радници, тако што су гурнути
на маргину друштвених збивања, а да се ништа битно није десило у побољшању квалитета образовног система
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АНАЛИЗА ПРИЈЕДЛОГА УНИЈЕ УДРУЖЕЊА ПОСЛОДАВАЦА РС ЗА НОВИ ЗАКОН О РАДУ

Ако би се до зво ли ло 
по сло дав ци ма да уре ђу ју
уври је же не прин ци пе из
рад ног од но са, при том
да не тра же би ло чи ју
са гла сност, па ни 
син ди ка та, то би 
зна чи ло да са ми 
од лу чу ју о пра ви ма 
и оба ве за ма рад ни ка,
што не ма ни у јед ној 
зе мљи
Пише: Велка Оџаковић

Већ ду же од че ти ри го ди не по сло -
дав ци Ре пу бли ке Срп ске удру же ни
у Уни ју удру же ња по сло да ва ца РС
(УУПРС) на све мо гу ће на чи не по ку -
ша ва ју да уки ну пра ва ко ја има ју
рад ни ци у РС, уте ме ље не кроз За кон
о ра ду, а до дат но, за хва љу ју ћи Са ве -
зу син ди ка та РС и ње го вим гран -
ским син ди ка ти ма, по ве ћа на и
про ши ре на Оп штим и гран ским ко -
лек тив ним уго во ром. Те сво је же ље
пре до чи ли су на Окру глом сто лу -
Ана ли за при мје не За ко на о ра ду -
ко јег је ор га ни зо ва ло Ми ни стар ство
ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
РС. И, умје сто да се по све те при мје -
ни по сто је ћих про пи са, по сло дав ци
из ри чи то зах ти је ва ју нов за кон, из -
но се ћи на но во спи сак сво јих не ма -
лих же ља. А, по зна та је чи ње ни ца
да на ши по сло дав ци, уз ма ле из у -
зет ке, за ко не при мје њу ју се лек тив -
но, у мје ри ко ја њи ма од го ва ра. 
Послодавцисууззахтјеведавалии

коментарнараднитекстЗаконаораду
пројектовануМинистарствурада;за
СавезсиндикатаРСнепознат.Саговор-
никазатаконештонаОкругломстолу
су имали у представницима Мини-
старствараданачелусаминистром.
Типриједлозисутаквида,уколикоби
случајнобилиусвојени,одрадничких
праванебиостаонинаслов.
АкопосматрамоставовеУУПРСна

радниматеријалкојијеМинистарство
радапласиралокаораднитекстЗако-
наораду,каопрво,имапогрешанна-
зив - Закон о раду. С обзиром на
примједбеисугестије.Таконештони
приближнонепостојениуједномЗа-
конуораду,убилокојојдржавиреги-
она,паишире.Првенствено,толика
слободапослодаваца,маргинализова-
њеулогесиндиката,ограниченогко-
лективног преговарања, слободе
послодавцакоддоношењаинтерних
аката,слободекодотпуштањарадни-
ка,итд.

ОвакавЗаконодступаоддостигну-
тихсоцијално-економскихвриједно-
сти,дијалогаиповјерењасоцијалних
партнера, ограничава права синди-
калних организација, на другачији
начинрегулишеважењеколективних
уговора...
Уводесеновиинститути,каоштосу

умјестоплата-зараде,илиАгенција
запривременозапошљавање.Нама-
лавратаиминистарствоипослодав-
ци озакоњују рад на црно,
нормирајући–радванрадногодно-
са, смањујеседоњаграницановча-
нихказнизапрекршајпослодавца...

Суштински,проблемјескривенпа
примједбенараднитекстМинистар-
ства,каоипримједбеУУПРС,морају
се посматрати кроз ове чињенице.
Министарствопредвиђадасеправа,
обавезеиодговорностимогурегули-
сатиколективнимуговорима,аоба-
везноправилникомораду,наначин
да,акопреговоринеуспију,инеза-
кључисеколективниуговор,послода-
вацморададонесеправилникораду
ирегулишеправа,обавезеиодговор-
ностиизрадногодноса.Притомене
морадатражибилочијусагласност
илимишљење,панисиндиката!?

Конкретне примједбе

Дефиниција радног односа за по-
слодавце јеочитокомпликованапа
тражевећумогућносткодрегулиса-
њаправаизрадногодноса,атозна-
чи већу могућност да сами уређују
раднеодносеиодлучујуоправимаи
обавезамарадника.Отудатраже:да

седефинишусвеврстеколективних
уговора!ДасеискључивоПравилни-
коморадудефинишуправаиобаве-
зе из радног односа, а да тај акт
доносипослодавацсам,безбилочије
сагласностиилимишљења.Правил-
никораду,поприједлогупослодавца,
има обавезу да доноси послодавац
којизапошљава15радникаивише,
алинеиосталисубјекти(сзр,стр,и
сл.).Каквабитотекбилаправарад-
ника,кадсезнадајеуправонајвише
послодавацакојизапошљавајудо15
радника.
НаводедауЗаконунијејаснокоји

послодавац,уодносунабројрадника,
морададонесеПравилникоунутра-
шњојорганизацијиисистематизаци-
јипослова.Далисвипослодавциили
самооникојизапошљавајувишеод
15.радника,штобизањихбилопри-
хватљивије,натајначинсенебизна-
ло колико је радника потребно за
обављањерегистрованедјелатности,
дајемогућностангажовањарадника
путем агенција (изнајмљивањем) и
низдругихзлоупотребакојевећкори-
сте,самоихтребаозаконити.
Да се поред прописаних обавеза

радника,пропишејошиобавезарад-
ника,којемјепослодавацдаоотказ
илијеотказдаосамрадник,дауот-
казномрокуизмирисвеобавезепре-
мапослодавцу.
Предлажудапослодавацнемани-

каквуобавезудатражимишљењеили
даконсултујесиндикат,већискључи-
водасамосталнодоносисвојеопште
актеиодлучујеоправимаиобавеза-
марадникаускладусазаконом.
Према ставу послодаваца предло-

женоједачланствоилинечланство
усиндикатуможебитиосновзадис-
криминацију,адасетјелесноиду-
шевно здравље радника размотри,
каоосновдискриминације.Кодтере-
та доказивања дискриминације,
предлажудатеретодговорностибуде
нараднику(тужиоцу),аненапосло-
давцукаоштојесад.

Послодавци траже да се 
искључиво Правилником о раду

дефинишу Права и обавезе 
из радног односа, а да тај 

акт доноси надлежни орган 
Послодавца сам, без ичије 
сагласности или мишљења
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Заснивање радног односа

Приједлогједауговорзакључујерад-
ник и надлежни орган послодавца
(министарвоупућујенауправукодпо-
слодавца).
Немапретпоставкедарадникнакон

двијегодинерадакодпослодавцана
одређеновријемедобијастатусрадни-
кананеодређеновријеме(тражедасе
тобрише),негодараднаодређеноври-
јемебудедопетгодина.
Да предузетници немају обавезу

овјереуговораорадукодлокалних
самоуправа(министарствопредлаже

даимају).Дауговорорадусадржипо-
даткеоплатиинакнади,алинеио
осталим примањима радника. Да су
прекидизавријеметрајањауговорадо
двијеседмице,ане30дана.
Данепостојебилокавиразлози,си-

туацијеилиограничењазапослодавца
дазакључиуговорорадунаодређено
вријеме(министарвонаводиситуаци-
јекадсеможезасноватирадниоднос
наодређеновријеме),даклеможеуви-
јек,безбилокаквихразлогаизасвепо-
слове.
Дапослодавациприправникзакљу-

чујууговороприправничкомстажу,а
неуговорорадуприправникакаодо
сада (министарствопредвидјелоуго-
ворорадуприправника);дасепосеб-
норегулишерадрадниканаобуци.

Обра зо ва ње, струч но оспо со бља ва -
ње и уса вр ша ва ње

ПремаприједлогуУУПРСтрошкови
образовањаи усавршавањане смију
битисамотеретпослодавца,већтраже
дасерадникипослодавацотомедого-
воре,идазакључепосебануговороме-
ђусобним правима и обавезама.
Сасвимјејаснодаакотонијеобавеза
послодавца,ондаможебитисамона
теретрадника.Садајетообавезапо-
слодавца.

Радно вријеме

ПремаприједлогуМинистарствако-
лективним уговором или правилни-
коморадусерегулишупитањаувези
сараднимвременом(радкраћиодпу-
ноградногвремена,радсанепуним
раднимвременом,скраћеним,преко-
времени,итд.).УУПРСпредлажеисто.
Међутим,аконемаколективногугово-
раизнекогразлоганијезакључен,он-
дајединосеторегулишеПравилником
орадупослодавца,којиондоносисам,
безобавезедатражимишљењеилида
секонсултујесабилокиме.
Прековременирад,умјестоосамсати

предлажудаизноси10сатиседмично,
плусјош10сатиуздобровољнипри-
станак радника; прековремени рад
максималноможетрајатидо180часо-
вагодишње,додатнојош50часовауз
добровољнипристанакрадника.
Услучајудапрековременирадтраје

дужеодтриседмицепослодавацнема
обавезудатопријављујеинспекцији
(као сада). Увећање плате по основу
прековременоградаседефинишеко-
лективнимуговоромодносноправил-
никомораду.
Премаприједлогупослодавца,узса-

гласнострадника,прековременирад
семожеодредитиималољетнимрад-
ницима,труднимженамаимајкамаса
дјецомдотригодине,самохраномро-

дитељу или усвојиоцу дјетета које је
млађеодшестгодина(садасуовека-
тегоријерадникаизузетеодноћногра-
да).
Распоредрадногвременавршипо-

слодавацзасамоседамданаунапри-
једане30дана,каоштојесада.
Данемаевиденцијераспоредарад-

ногвремена(евиденцијепочеткаиза-
вршеткадневноградасвакоградника).
Радници према приједлогу посло-

давцабимоглидадјелимичносваки
данраденоћу,безобавезедаимсесра-
змјернообезбједиираддању,илида
имсе сразмјерно тој дужининоћног
радаобезбиједисразмјернидиорада
дању(министарсвопредлажедаимају
обавезу).
Оувођењуноћноградаодлучујесам

послодаваца,безобавезедаконсулту-
јенеког,аштозависиодосновнедје-
латности послодавца. Да се мајкама
самодопрве(нетреће)годинеживота
дјететазабраниноћнирад.Дарадник
можеидужеодједнеседмицедаради
искључивоноћу,безобзирадалинато
пристаје.
Паузаод30минута сенерачунау

радновријеме,значитовријеменеће
битиплаћено,арадникћесвакидан
моратидарадидужеполасата.Распо-
редпаузавршипослодавца.Годишњи
одмордатрајеминималночетирирад-
неседмице,ане20дана.Увећањего-
дишњегодморасевршипоосновама
којимогубитипредвиђениколектив-
нимуговоромилиправилникомора-
ду.Годишњиодморсекористеувише
оддвадијела,првидиоминимумдви-
јеседмице,анетрикаоштопредлаже
министарство.Укидасерегресзакори-
шћењегодишњегодмора.

Плаћеноодсуствосерегулишеколек-
тивнимуговоромилиправилникомо
раду,штоопетзначидатогправанеће
бити.Уводисеинститутчекања,дотри
мјесецагодишње,саправомнанакна-
дуплатеуизносуод50одсто.
Да раднику престане радни однос,

без права на отпремнину и отказни
рок,услучајумировањаправаизрад-
ногодноса,акорадникнаконпротека
мировања се враћа код послодавца,
алинеприхватипонуђенипосао,нај-
чешћезатоштомунеодговара;уовом
случајубипослодавцинамјернонуди-
липословекојерадницинебимогли
прихватитиинатајначинбисе,безби-
локаквихобавеза,ријешилирадника.

Заштита радника

Послодавац није одговоран према
раднику ако нестручно или неовла-
штенорукујесредствимакојасекори-
стеупроцесурада.
Предлажудапословинакојимамо-

гурадитималољетницибудупрописа-
ни законом а не колективним
уговором.
Посебна заштита жена и материн-

ства(пореднормиузакону)иправаиз
породиљског одсуства (мислимо на
распоредженерадичувањатрудноће,
радизаштитездрављаженеидјетета,

старањаодјетету)бисерегулисалоко-
лективнимуговоромодносноправил-
никомораду.
Послодавацможераспоредитижену

удругомјесторадапослиједругегоди-
нестаростидјетета(садаједотригоди-
недјетета).
Да,уколикоједјететупреманалазу

овлаштеногдокторамедицинепотреб-
напојачанањега,односнодарадиса
половиномрадногвременанаконис-
тека породиљског одсуства, то право
једномродитељуможетрајатидодру-
гегодинестаростидјетета(анетрикао
сада).
ДасеобезбједиизФондадјечијеза-

штитенакнадабрутоплатеродитељу
којирадисаполовиномпуноградног
временарадибригеодјеци.Накнада
брутоплатезапородиљскоодсуствона
теретФондазадјечијузаштиту.
Даседефинишеправопослодавцуна

накнадуштете,акосеженанаконис-
текапородиљскогодсустваневратина
посао.

Кодпосебнезаштитеболеснихиин-
валиднихрадника,приједлогједасе
ријечиповреданапослумијењарије-
чимаповредаутокурада.Наовајна-
чинрадницибибилизаштићенисамо
докфактичкиизвршавајусвојерадне
дужности,утокурада.Путдопослаи
сапосла,паузаиодмори,одсустваи
осталереалномогућеситуацијеукоји-
марадникможебитиповијеђен,неби
биломогућеподвестиподпојамутоку
рада.
Кадасуупитањурадницисасмање-

номрадомспособношћу(насталукод
послодавцазбогболестиилиповреде
нараду)ињиховограспореданадруго
радномјестосамањомплатом,разли-
ку плате траже да сноси Фонд ПИО.
Уколикокодпослодавцанемарадног
мјеста,радникупрестајерадниоднос
саотпремниномодшестбрутоплата
радника,закојунекажукобитоис-
платио.
ФормиратипосебнудржавнуКоми-

сијукојабисебавилапитањимакако
дасезаштитепослодавцизбогзлоупо-
требаболовања?

Плате, накнаде и друга примања

ДасесамнасловмијењауЗарадеи
накнаде,бездругихпримања,јернема
другимпримања.Радникостварујеза-
раду(нетоизносплате),докплатапре-
ма послодавцима и њиховим
примједбамајебрутоплата.
Немаједнакихплатазаистирадили

радистевриједности,штостварамогућ-
ностодређивањеплатепосимпатијама
илидругимусловима.
Немадефиницијестандардногучин-

ка,већсепредвиђадатобудерегулиса-
но колективним уговором или
правилникомораду.
Немаувећањаплатепоосновурадног

стажарадника.Немаувећањаплатапо
основуотежанихусловарада,већсамо
запрековременирад,радноћу,удане
празникаидругеданекадасенеради,
штоћесерегулисатиколективнимуго-
воромилиправилникомораду.
Најнижаплатанеможеизносити50

одстопросјечнеплате(штојеприједлог

Послодавци траже да радник
након двије године рада 

на одређено вријеме не добије
статус радника на неодређено

вријеме, као што је сада, 
него да то буде до Пет година

Послодавци траже да радна 
седмица не траје Пет дана, 

већ може и шест дана 
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министарства)тепредлажудасеодре-
ђујекаоидосада.Правонанакнаду
плате,односнослучајевикадарадник
имаправонанакнадуплате,ближесе
регулишуколективнимуговоромили
правилникомпослодавца.
Накнадуплатезбогболовања–до30

данасносипослодавац,преко30дана
доједнегодиненакнадусноси(испла-
ћује)Фондздравственогосигурања,а
преко 12 мјесеци Фонд пензијског и
инвалидскогосигурања.Поднакнадом
платесеподразумијевабрутонакнада.
Даклепослодавацнесносиништа.

Од го вор ност за по вре ду оба ве за из
Уго во ра о ра ду и ма те ри јал на од го -
вор ност

Утврђивање одговорности радника
(поступак) да се регулише колектив-
нимуговоромиправилникомораду
(значиуређујепослодавац).
Удаљењесарада,тражедатрајешест

мјесеци,(садатримјесеца),адаоснов
заудаљењебудеисамасумњапосло-
давцадајерадникучиниотежуповре-
ду радне дужности. Ако послодавац
сампроцијенидапостојеолакшавају-
ћеоколностинастранирадникаида
повредадисциплиненијетаквеприро-
де да запосленом треба да престане
радниоднос,можемуумјестоотказа
изрећимјерупривременогудаљењаса
посла,безнакнадеплате.

Вишак радника

Тражедасеомогућивећаслободау
отпуштањурадника,дапослодавацса-
мосталноибезпревеликихформално-
сти отпушта раднике. Да се вишак
може прогласити у било ком дјелу
предузећа.Притомнемаобавезукод
доношењаПрограмадасеконсултује
сабилокиме(органима,институција-
ма,синдикатима,радницима).
Радницинаболовањубимоглибити

проглашенизатехнолошкивишак!
Укидасеправорадникудасеврати

напосао,уколикопослодавацнамјера-
вапоноводазапослирадниканамје-
сто на којем је радио радник који је
проглашенкаотехнолошкивишак.

Измјена Уговора о раду

Предлажудаодбијањезакључивања
уговораорадуподизмијењенимусло-
вимабудеосновзапрестанакрадног
односа.Даприликомпонудезазакљу-
чивање уговора о радуподизмјење-

нимоколностимапослодавцадостава-
вљасамоправниосновзатуизмјене,
алинеиразлогеизмјенесадржаја(за-
раде,плате,исл.)тражи.
Премјештајудругомјесторадауда-

љенодо60км,можеодредитипосло-
давацсвакомраднику.

Престанак радног односа

Предлажубрисањестажаосигурања
(15)којисагодинамаживота(65)чини
кумулативниусловазапрестанакрад-
ногодноса.,такодарадникупрестаје

радниодносса65годинаживота.
Послодавацрадникуимаправодати

отказуслучајудапостојеекономски,
организациониилитехнолошкиразло-
зи. А те разлоге утврђује искључиво
сампослодавацинемаобавезурадни-
кудапонудидругипосао.
ПредлажубрисањеизЗаконаораду

одредбе,премакојојрадникилипред-
ставникрадника, завријеметрајања
спораспослодавцем,акојеочитодасе
радионезаконитомотказу,можебити
враћенодлукомсуданапосао.
Предлажу,надаље,даакоизгубеспор

сарадникомзбогнезаконитоготказа,
послодавацрадниканебивраћаона
посао,већбимусамоисплатионакна-
ду на име изгубљених плата. Радни
спорбисемораоокончатиурокуод
тригодине.

Тражеограничењесиндикалногиму-
нитетаимогућностотказасиндикал-
нимпредсједницима.
Тражедефинисањеновчанеказнеза

радникакојинепоштујеотказнирок.
Кодотпремнинепредлажу,дасепри-

ликом исплате отпремнина утврђује
безпорезаидоприноса,штозначида
бипорезеидоприносеплаћаорадник.

За шти та пра ва рад ни ка

Предлажударадникзаштитуправа
можетражитисамописанимпутем.
Министарство предлаже скраћење

субјективнихиобјективнихроковаза
заштитуправа.
Указујудајепотребнопрописатида

се радници за заштиту прво морају
обратитипослодавцупатекондасуду.
Овобинеминовноималозапосљеди-
цуодуговлачењапоступка,атимесе
доводеупитањероковизаобраћање
суду.

Рад ван радног односа

Послодавцитражедаимајумогућ-
ност да закључе уговор са омладин-
скомилистуденсткомзадругоманеда
закључеуговорсалицемкојејечлан
омладинске или студентске задруге,
каоштопредлажеминистарство.
Тражедасеукинемогућностдарад-

никзакључијошједануговорсадру-
гимпослодавцемдополовинепуног
радногвремена.

При вре ме но за по шља ва ње

Послодавциуовомпоглављунемају
посебнихпримједби.Мождасузадо-
вољнипонуђенимрјешењимамини-
старства,собзиромналиберализаму
овомпоглављу.
Зараднике,посебномладе,привре-

менозапошљавањепутемагенцијаза
запошљавањејепутунепознато.Рад-
никекојисепријавеагенцији,агенци-
ја би изнајмљивала другим
послодавцима,путемспоразумаоиз-
најмљивањурадника, а да они сами
немајуникакавутицајнато,нитиби
зналисвојаправа.ОвоМинистарство
нудикаосвојуиновацијууциљусма-
њењанезапослености.Али,коможеи
смиједозволитиданамсутрадјецабу-
дупредметтрговинеизмеђупослода-
ваца, посебно када знамо о коме и
каквимпредузетницимасеради.

Ор га ни за ци ја рад ни ка и по сло да -
ва ца

Предлажудасепропишедарадник
можебитичлансамоједногсидиката.
Дасидикалнаорганизацијакодпо-

слодавцаможебитисамочланједног
гранског синдиката и да синдикат у
граниможебитичлансамоједнена-
ционалнесиндикалнеорганизације.
Дасекодутврђивањерепрезентатив-

ностиудружењапослодавцатражиса-
мобројзапосленихрадника,алинеи
бројпослодавцакојисучлановуудру-
жењапослодаваца.
Овоједосаданајгрубљиобликмије-

шањауорганизовањеирадсиндиката,
незабиљеженусвијету.

Ко лек тив ни уго во ри

Траже да се пропише да учесници
могузакључитиколективниуговор,а
неидагазакључујукаоштојетосада.
Дапослодавацкојииступиизудруже-
њапослодавцанијеобавезанпримје-
њивати колективни уговор који је
закључилаорганизацијаизкојејеис-
пупио.
Колективниуговорисезакључујуна

одређенипериод–додвијегодине.

Ка зне не од ред бе 

Министавоприхватаприједлогпо-
слодаваца да доња граница новчане
казнезапослодавцаиодговорнолице
буденижанегоштојесад.Садаједоња
граница2.000КМ,араднимтекстомје
предвиђено1.000КМ.

По новом закону, кога Предлажу
Послодавци, Пауза од 30 минута

се не рачуна у радно вријеме, 
Па оно неће бити ни Плаћено, 

а радник ће за толико сваки дан
морати да ради дуже
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Представници Савеза
синдикатасунаосновудо-
садашњегискустваупри-
мјени Закона о раду, те
података из Извјештаја о
радуСлужбезабесплатну
правну помоћ СС РС, ис-
траживања о положају
радникауРепублициСрп-
ској,каоиизвјештајаПо-
рескеуправеРСиЗавода
застатистикуРС,сачинили
АнализупримјенеЗакона
ораду.

Основнекарактеристике
Законаораду

Закон о раду Републике
Српскеступиојенаснагу16.
новембра2000. године,на-
кончегајепретрпиопетиз-
мјена и допуна како би у
његабилиуграђенимеђуна-
родни радни стандарди и
билезадовољнепотребетр-
жиста рада. Пречишћени
текстобјављенjeу,,Службе-
ном гласнику Републике
Српске,,број55/07.
Као системски Закон, од-

ражава потпуно нови кон-
цепт  уређивања радних
односа и промјене у прав-
номсистемуиправномжи-
воту, насталe  у процесу
транзиције.Уњегасуугра-
ђени међународни радни
стандардииу,великојмје-
ри,директивеЕУ,асвеуци-
љу утврђивња и гаранције
једнакихправазасвеграђа-
не.Нацјеловитначинуре-
диојеобластрадаирадних
односа.Законорадупромо-
вишеи дајеприоритетко-
лективном преговарању и
колективним уговорима.
Овонијесамонашаоцјена,
негоиоцјенаВладеРСире-
сорног министарства, па и
међународних експерата,
штосуувишенавратаизно-
сили. Нажалост, као и код
другихзаконауРепублици
Српској проблем је његова
примјенаодстранепослода-
вацаинеефикаснаконтрола
одстранеинспекцијскихор-
гана.
ЗаконодавацјеуЗаконуо

раду утврдио нормативну
основузаостваривањепра-
ваиобавезарадникаипо-
слодаваца у складу са
међународним стандарди-

ма,текрозколективнопре-
говарање и закључивање
колективних уговора и
то.Законорадуупреко50%
својиходредби, упућуједа
ћесеодређенапитањаде-
таљније или у потпуности
регулисатипутемколектив-
нихуговора.Закономора-
ду РС уређује се начин и
поступакзакључивањауго-
вораорадуизмеђупосло-
давца и радника, радно
вријемерадника,одмории
одсуства, плате и накнаде
по основу рада, заштита
праваизрадногодноса,ре-
презентативностсиндиката
ипослодавца,закључивање
и примјена колективних
уговора,рјешавањеспорова
измеђурадникаипослода-
ваца, престанак уговора о
раду,надзорнадпримјеном
законаидругаправаиоба-
везекојинастајупооснову
радногодносанатеритори-
јиРепубликеСрпске.
Законом о раду јасно и

прецизнојерегулисанајед-
накостизабранадискрими-
нације.
УРепублициСрпскојјена

на снази ''принцип повољ-
ности''такодасеколектив-
ним уговором не може
одредитимањиобимправа

у односу на Закон о раду.
Правилникоморадунемо-
жесеодредитимањиобим
правауодносу наЗаконо
радуиКолективниуговор,а
Уговороморадумањиобим
права у односу на Закон о
раду, Колективни уговор и
Правилникораду.
Упраксијенајчешћипро-

блемупримјениовогпогла-
вља Закона зато што
послодавци на све могуће
начине(директноилиинди-
ректно)спречавајуоргани-
зовање  и дјеловање
синдиката,иакојечланом8.
Закона то изричито забра-
њено.
Штосетичеконтролепри-

мјенеовогуставногизакон-
ског права оно уопште не
постоји.

Закључивање и примје-
науговораораду

Уговор о раду је правни
основзаснивањарадногод-
носазасвераднике–радни
односнастајепо вољиуго-
ворних страна и престаје
престанкомуговора о раду
због предвиђених околно-
сти.Послодавцуираднику
припада ограничена ауто-
номијавољедауређујуме-

ђусобнаправаиобавезеуго-
воромораду.
Уговорорадујеформални

правни акт и закључује се
искључивоуписанојформи.
Можесезакључитинанеод-
ређеноилиодређеноврије-
ме. Законом о раду
прецизно су дефинисани:
условизазакључивањеуго-
вораораду,формаи садр-
жина уговора о раду, те
подацикојисенемогутра-
житиикористити.Уговоро
радуукоменијеназначено
вријеме трајања, сматра се
уговороморадунанеодре-
дјеновријемеионјеправи-
ло. Уговор о раду на
одређеновријемесезакљу-
чујеуизузетнимслучајеви-
маинеможесезакључити
надужипериододдвијего-
дине.Уговорорадунаодре-
ђено вријеме може се
закључитиуслучајевимаиз-
вршавања посла који траје
дошестмјесеци,привреме-
ног повећања обима рада,
замјенеодсутноградникадо
годинуданаиобављањепо-
слачијејетрајањеунапри-
јед одређено природом и
врстомпосла.

НАСТАВАКНАСТРАНИ15

НИЈЕПРОБЛЕМУЗАКОНУ
ВЕЋУЊЕГОВОЈПРИМЈЕНИ

Законорадунетребамијењати.Законсеморапримијенитиупотпуности.
ИнспекцијарадамораобезбиједитипримјенуЗаконаилипрестатисарадом.
КадсеупотпуностипримјениЗОРмоћићемооцијенитињеговквалитет
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Радниодносзаснованпо
основу уговора о раду на
одређеновријемепрестаје
истекомроканакојијеза-
кључен,осимакосерадник
ипослодавацдругачијене
споразуме.Закономораду
прописанисуусловизаза-
кључивање уговора о оба-
вљању привремених и
повремених послова, тако
дасеограничиовајоблик
радног ангажовања, како
бисепословикојиспадајуу
редовну дјелатност посло-
давца обављали у оквиру
радногодноса.
Закон о раду познаје и

другефлексибилнијеобли-
керадаито:уговоропроб-
номраду,преносуговорао
радунановогпослодавца,
обављањепословаванпро-
сторија послодавца, оба-
вљање послова кућног
помоћног особља, обавља-
њепословадиректора.

Најчешћипроблемиуве-
зиовогпоглављасу:
-Због спорости контрол-

них органа и малог броја
инспекторарадапослодав-
цимаксималнозлоупотре-
бљавајуовеодредбеЗакона
увезитрајањауговораора-
дунаодређеновријеме.Де-
шава се да радници и по
неколикогодинакодистог
послодавцазакључујууго-
воре о раду на одређено
вријеме,иакојепрецизно
дефинисано да то може
трајатинајдужедвијегоди-
не.Уговорорадунаодређе-
но вријеме је у пракси
постаоправило,анеизузе-
так,какојетоЗаконпред-
видио.Послодавциупреко
90% случајева   користе
право да радника запосле
наодређеновријеме.
-Другипроблемнастаје у

везипримјенечлана33.За-
конакодпреносауговорао
радукодновогпослодавца.
Дешаваседапредузеће,од-
носно привредно друштво
промијенивласничкуструк-
туру. Мијења се формално
послодавац или назив по-
слодавца,аостајурадници.
Послодавциу случајеви-

ма  технолошког вишка
радницимапризнајуправо
на отпремнину само на
вријемепроведеноуновом
предузећу-иако радник
сталнорадиуистомпреду-
зећу.Послодавцинасваки
начин настоје да исплате
мањуотпремнинуодпро-
писане.
-Многи радници супри-

нуђени да раде на „црно“
каобиостварилибилока-
кавприходзапрехрањива-
ње породице. Због тога

послодавциувећинислу-
чајеваизбјегавајупримјену
члана 74. Закона о раду о
обавези пријаве  радника
на све видове осигурања.,
Процјенаинституцијаједа
сеједнатрећинабрутодру-
штвеног производа у БиХ
налазиусивојекономији,а
да самоуРепублициСрп-
скојоко80.000радникара-
денацрно.
-Флексибилниоблицира-

да–несигурнараднамје-
ста, то је мотив нашим
послодавцима.

Радновријеме

Пунорадновријемерад-
никаизноси40часовасед-
мично,  распоређено  у
петодневној или шесто-
дневнојраднојседмици.
Радник може закључити

уговорорадусапунимрад-
нимвременомсамосајед-
нимпослодавцем.
Послодавацможесарад-

ником закључитиуговоро
раду са непуним радним
временом.Зарадснепуним
радним временом радник
остварујеплатуидругапра-
ва из радног односа, сра-
змјерно радном времену
одређеномуговоромораду.
У случају непланираног

повећењаобимапосла,от-
клањања посљедица вре-
менскихнепогода,хаварије
насредствимарада,пожа-
ра,земљотреса,епидемија
идругихнепогода,радник
једужанданазахтјевпо-
слодавцарадидужеодпу-
ног радног времена
(прековременирад).Преко-
временираднеможетраја-
ти више од 10 часова
седмично, а у току кален-
дарске године радник не
можерадитипрековремено
вишеод150часова.
Законом је предвиђена

могућност прерасподјеле
радног времена, тако да у
једномдијелугодинебуде
дуже,аудругомдијелусра-
змјерно краће, с тим да у
токукалендарскегодинене
можеизноситивишеод40
часовапросјечноседмично.
Ноћни радом сматра се

радизмеђу22часаишест
часова ујутро. Радницима
млађимод18годиназабра-
њенјеноћнирад.
Закон о раду предвиђа

могућност прерасподјеле
радногвременадо52часа
седмично.
Најчешћи проблеми у

примјени овог поглавља
Законасу:
-Злоупотреба и неплаћа-

ње прековременог рада.
Радницичестопрековреме-
норадеизатонисуплаће-
ни.Највећипроблемјешто
инспекторраданијеумо-
гућности да контролише
прековремени рад. Најче-

шће послодавци овај рад
нигдјенеевидентирајуили
имају дупле књиге(шихте-
рице)збогчегасуинспекто-
римарадауконтроли„руке
везан,,. У случају потребе
прековременог рада,  ду-
жим од законом дозвоље-
ног, послодавац је дужан
обавијестити надлежног
инспекторарада.Самоукр-
шењуовихправакријесе15
-20% новихраднихмијеста.
-Прерасподјела радног

временакојајепрописана
чланом49.Законаораду,
веомајепогоданначинза
послодавца да не плаћа
прековремени рад. Према
садашњим одредбама до-
вољно је да је послодавац
донесеодлукуопрераспо-
дјелирадногвременаина
томесесвезавршава.Рад-
никутокукалендарскего-
дине ради дуже од 40
часова седмично, али по-
слодавац не плаћа преко-
времени рад будући да је
донио одлуку о прераспо-
дјелирадногвремена.При-
мјетно је да послодавци
ријетко када  омогућавају
радникудаудругомдијелу
годинерадикраћеодпуног
радногвремена.

Одморииодсуства

Радник који ради са пу-
нимраднимвременомима
правонаодморутокурад-
ногвремена(пауза)утраја-
њу од 30 минута који је
плаћен, а распоред кори-
шћења овог одмора врши
послодавац.
Радник има право на

дневни одмор између два
узастопнараднаданаутра-
јањуоднајмање12часова
непрекидно, те право на
седмичниодморутрајању
однајмање24часанепре-
кидно.

Радниккојииманајмање
шестмјесецинепрекидног
радаимаправонагодишњи
одморутрајањуоднајмање
18раднихдана,амалољет-
нирадникутрајањуоднај-
мање24раднадана.
Радниккојинеманајма-

њешестмјесецинепрекид-
ног рада, има право на
годишњи одмор у трајању
од најмање један дан за
свакинавршенмјесецрада.
За сваке тринавршене го-
динерадногстажа,раднику
сеувећавагодишњиодмор
запоједанраднидан.

Радниккористигодишњу
одморбезпрекидања,али
послодавац, полазећи од
потребепроцесарада,мо-
жедаодлучидарадникис-
користи годишњиодмору
двадијела.
Првидиогодишњегодмо-

раморатрајатинајмање10
радних дана, а преостали
диогодишњегодморарад-
ник је дужанискористити
најкасниједо30. јунасле-
дећекалендарскегодине.
Послодавацнеможерад-

нику ускратити право на
годишњи одмор, нити му
моженаименеисплаћеног
одмора, исплатити накна-
ду.
Радникимаправонаре-

грес за кориштење годи-
шњег одмора, чија се
висинаутврђујеколектив-
ниуговором.
Радникимаправода, уз

накнадуплатеу100%из-
носу одсуствује најмање
петраднихданаутокуго-
дине у случају ступања у
брак,порођајасупруге,те-
жеболестиилисмртичла-
на породице и у другим
случајевимаодређенимко-
лективнимуговором.
Годишњиодморјемисао-

наименицазавећинурад-
никауРепублициСрпској,
посебнозаонекојирадеу
приватномсектору.Посло-
давацсамоформалноизда
илиуопштенеиздарјеше-
њеокоришћењугодишњег
одмора, а радник у најбо-
љемслучајукористиједну
седмицу кад то одговара
послодавцуилинарадите
дане.
Према нашим истражи-

вањимауРепублициСрп-
ској,   годишњи одмор не
користиоко30одсторадни-
ка.Тоје,дакле,упредузе-
ћима гдје имамо
организован сидникат и
гдјерадницибољепознају
својаправа.Штасетекде-
шаватамогдјенемасинди-
ката?АнасветобиВлада
РС и послодавци да мије-
њајуЗаконораду јеррад-
ници по Европској
социјалнојповељитребада
имајунајмање20данаго-
дишњегодмора(иронијана
нашначин).
Збогвеликенезапослено-

сти,радницикојисуурад-
ном односу, немају
храбростидатражеодпо-
слодавцаостваривањеовог
правајерсуустрахуоддо-
бијањаотказа.
Веома тешко у пракси

раднициостварујуправона
регресзакориштењегоди-
шњег одмора, иако је то
прописано чланом 65. За-
кона,односновећинирад-
ника  послодавци не
исплаћују регрес ( сваком
трећем раднику се не ис-
плаћујерегрес).

закономоРадујаснои
пРецизнојеРегулисана

једнакостизабРана
дискРиминације

Радницичесто
пРековРеменоРаде

изатонисуплаћени.
највећипРоблемје
штоинспектоРРада
нијеумогућности

даконтРолише
пРековРемениРад
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Заштитанараду

Послодавац је дужан
обезбиједитисигурнеусло-
ве за обављање рада, да
обезбиједиисправностма-
шина,техничкихуређајаи
средстава рада, одговоран
језапосљедиценесрећена
раду које могу наступити
збогнеисправностиобјека-
та,машинаиуређајаидру-
гихматеријалнихсредстава
која се користе у процесу
рада,каоизбогнеовлашће-
ногинесигурногруковања
тимсредствима.
Од 2008. године имамо

нови  Закон о заштити на
радукојијошнијеупотпу-
ностипримјењен.Основну
обавезукојуимапослода-
вац,атоједадонесеакто
процјениризика,нијеура-
диовеликибројпослодава-
ца, што су показала
недавнаистраживања.Тре-
бамо ли нове законе не
осврћућисенањиховупри-
мјену?
Законорадупосебнуза-

штиту пружа малољетни-
цима, женама и
материнству,теболесними
инвалиднимрадницима.
Завријеметрудноће,по-

рођајаињегедјетета,жена

имаправо на породиљско
одсуствоутрајањуодједне
године непрекидно, а за
близанцеи  трећеисвако
нареднодијетеутрајањуод
18мјесецинепрекидно.За
вријемепородиљскогодсу-
стварадницаимаправона
накнадуплатеуизносуод
100%.
Посебна заштита инва-

лидног радника, у случају
смањења радне способно-
стиилиинвалидности,са-
стоји се у обавези
послодавцадамуобезбије-
дипосаокојиодговарапре-
осталојраднојспособности
(укључујући преквалифи-
кацију или доквалифика-
цију) или друго
одговарајућеправо.
Раднику који је поврије-

ђеннапослуилијеоболио
одпрофесионалнеболести,
послодавацнеможеотка-
затиуговорорадузаврије-
ме док је здравствено

неспособанзарад.Иовоје
само законска норма.У
пракси,радниккојиоболи
губисваправа.Радникаса
смањеномрадномспособ-
носћу,нико,панипослода-
вац код кога је радник
оболио,нећедарадноан-
гажује, преквалификује
или да користи било које
другоправокојејепредви-
ђено Законом.Дакле, рад-
ници инвалиди рада су
ничијабрига.
Уколико је радник при-

временонеспособанзарад
дужанједанајкаснијеуро-
куодтриданадоставипо-
тврдунадлежногљекарао
спријеченостизарад.
Законом о раду, по први

пут у Републици Српској,
дефинисанјепојаммобин-
га.
Мобинг је специфичан

облик понашања на рад-
номмјесту,којимједноили
више лица систематски, у
дужемвременскомперио-
ду,психичкизлостављаили
понижава друго лице са
циљем угрожавања њего-
вог угледа, части, људског
достојанстваиинтегритета.
Терет доказивања да није
вршиомобингјенапосло-
давцу.

Најчешћи проблеми у
примјениовогпоглављаза-
кона:
-Отпуштање трудница.

Злоупотреба породиљског
одсустваодстранепослода-
ваца(послодавацрадницу
породиљувратинапосао,а
одФондарефундирасред-
ствакаодајенапородиљ-
скомодсуству).
-Мобингјетешкодоказив.

Најбоље рјешење би било
доношењепосебногЗакона
омобингуилиспречавању
злостављања на радном
мјесту.Заштосеодусталоод
посебногзаконаозабрани
злостављањанараду!?
-Стресови и друге врсте

притисака који додатно
угрожавајуздрављеирадне
способности радника на
радноммјесту,
-Немогућносткориштења

боловањакадасерадници
разболе ( страх за радно
мјесто)

Платеинакнаде

Закономорадујерегули-
саноправорадниканапла-
ту као једно од темељних
праваизрадаиослоњеноје
намеђународнораднопра-
во, Устав, домаће законо-
давство, колективне
уговоре,општеактепосло-
давца и уговоре о раду.
Основно правило у оства-
ривању права на плату је
њенаодређеностунапријед
ироковиисплатеисте.

Законорадувеомафлек-
сибилнопостављаовајин-
ститут утврђујући само
праворадниканаплатуи
обавезупослодавцударад-
никуисплатиплатуупред-
виђеномроку.Свеосталоје
остављенодоговорусинди-
ката и послодавца. Према
Општем колективном уго-
вору,основнаплатарадни-
ка састоји се од платног
коефицијента,најнижеци-
јенерадаиувећањаод0,5
% за сваку годину радног
стажа(минулирад)-састав
основне плате уврђује се
колективнимуговором..
Основнаплатаувећавасе

поосновураданоћу,преко-
временог рада и рада на
дан државног празника и
другеданекојисепозако-
нунераде.Основнаплата
можесеувећатипооснову
обављањасложених,висо-
ко сложених и изузетно
значајних послова, посеб-
нихусловарадаипосебних
резултата у раду. Висина
увећањаосновнеплатере-
гулише се колективним
уговороми другимподза-
конскимактима.
Поред права на плату

радник има право и на
осталапримањакојасере-
гулишу колективним уго-
вором или подзаконским
актима, а то су накнада
трошковапревоза,накнада
трошковатоплогоброка,те-
ренскогдодатка,отпремни-
на приликом одласка у
пензију и регрес за кори-
шћењегодишњегодмора.
Најчешћи проблеми у

примјениовогпоглављаза-
кона:
-Неисплаћивање плата

(1,25милијарди)
-Непоштивањерокова за

исплатуплата(утоку2013.
године,платесуупросјеку
каснилеоддвадопетмје-
сеци.
-Висина плате- исплата

најнижеплате.
-Исплатадијелаплате„на

руке“.

-Неисплаћивање топлог
оброка, превоза и осталих
накнада
-Неуплаћивањедоприно-

санаобавезневидовеоси-
гурања, гдје је по
посљедњимподацимаПо-
рескеуправестањедугапо
основу пореза на лична
примања 131,3 милиона
КМ,астањедугапооснову
доприоноса680,8милиона
КМ(овојекумулативнидуг
засвепретходнегодинекао
идугпосвимосновама:ре-
дован,стечајеви,ликвида-
ције, репрограми,
принунднанаплата).
-Послодавци не уручују

писаниобрачунплатерад-
нику.
-Злоупотреба најниже

плате, по подацимаПоре-
скеуправеРС35.000радни-
ка пријављено је на
најнижуплату,а2.200рад-
никаисподнајнижеплате,
што изражено у проценту
значида15%радникауРС
приманајнижуплату.Тако,
уприватномсектору60%
радника прима најнижу
плату,уакционарскимдру-
штвима 12 %, а у јавним
установама 8% радника
приманајнижуплату.Уса-
мосталним дјелатностима
преко80%радникаприма
најнижуплату.

Престанакрадногодноса

Радникједужандасена
раду  придржава обавеза
прописаних Законом, ко-
лективнимуговором,пра-
вилником о раду у
уговороморадуидасвоје
раднеобавезеизвршавана
начинкојимнећеонемогу-
ћити или ометати друге
радникеуизвршавањуњи-
ховихраднихобавеза.
Заповредураднихобаве-

зарадникјеодговоранпо-
слодавцу,аакојеповредом
радне обавезе причињена
материјална штета посло-
давцуилитрећимлицима,
или је учињено кривично
дјелоилипрекршај,радник
је одговоран материјално,
кривичноипрекршајно.
Законом су децидно на-

бројане тежеповреде због
којих послодавац може
раднику једнострано рас-
кинутиуговорораду.
Тежомповредомрадних

обавеза сматра се такво
понашањерадниканара-
дуилиувезисарадомко-
јим се наноси озбиљна
штета интересима посло-
давца, као и понашање
радникаизкогасеоснова-
номожезакључитидада-
љи рад радника код
послодавцанебибиомо-
гућ.Приликомутврђивања
одговорностирадника,по-
слодавацједужандаомо-
гући раднику да изнесе

послодавцинасваки
начиннастоје

даисплатемању
отпРемнину

одпРописане
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својуодбрану.Законораду
налажедасепутемколек-
тивногуговораближеуре-
ди поступак утврђивања
одговорностирадника(ди-
сциплински поступак) и
то:покретање,вођењеиза-
старјелост поступка. Да-
кле,свејеуређено,самоје
потребна правилна при-
мјена.
Законом су дефинисани

случајевикадрадникупре-
стајеуговорораду,атосу
смртрадника,споразумпо-
слодавца и радника, кад
радник наврши 40 година
пензијскогстажаили65го-
динаживотаинајмање20
годинастажаосигурања,са
даном достављања посло-
давцуправоснажногрјеше-
ња о потпуном губитку
радне способности радни-
ка, истеком рока важења
уговораорадунаодређено
вријеме,теакорадникбуде
осуђеннаказнузатвораду-
жеодтримјесеца.
Послодавацможеотказа-

ти уговор о раду раднику
ако радник изврши тежу
повредураднеобавезе,ако
се укаже потреба за пре-
станкомрадарадника,ако
радниксобзиромнасвоје
стручнеираднеспособно-
сти,неможеуспјешноиз-
вршаватираднеобавезеиз
уговораорадуиакосерад-
ник у року од пет радних
данаодистеканеплаћеног
одсустваилимировањаиз
права радног односа не
вратинарад.
Послодавацнеможерад-

никудаоткажеуговорора-
ду због економских,
организационихитехноло-
шких разлога за вријеме
трудноће,породиљскогод-
суства, родитељског одсу-
стваискраћеноградаради
његедјетета.Услучајукада
радник буде проглашен
технолошкимвишком,рад-
никимаправонаотказни
рокиотпремнину.
Отказнирокнеможебити

краћиод30календарских
дана,ањеговадужиназа-
висиодукупноградногста-
жа радника и утврђује се
колективнимуговором.
Раднику,којијезакључио

уговорорадунанеодређе-
но вријеме, а којемрадни
односпрестајеотказомуго-
вора о раду од стране по-
слодавца, без кривице
радника, након најмање
двије године непрекидног
рада код послодавца, по-
слодавацједужанисплати-
тиотпремнину.
Висина отпремнине се

утврђујеколективнимуго-
вором,правилникомораду
иуговоромораду,азависи
од дужине рада радника
код послодавца и износи
најмање једну трећину
просјечне мјесечне плате

радника исплаћене у по-
сљедња три мјесеца прије
престанка радног односа,
за свакунавршену годину
радакодпослодавца.
Најчешћи проблеми у

примјениовогпоглављаза-
кона:
-Чланом98.став1.тачка

11. прописана је као тежа
повреда радне обавезе ,,и
свакодругопонашањерад-
никакојимсенаносиште-
та интересима
послодавца,,. Овај члан
омогућавапослодавцу  да
раднику откаже уговор о
радузбогнаводноучињење
тежеповредераднеобаве-
зе,дакледаподовунорму
подведе свако понашање
радника-ималишташире
ифлексибилније?.
-Незаконитиоткази–не-

исплаћивањеотпремнине,
-Дисциплинскипоступак-

не провођење процедуре
прописане Законом и ко-
лективнимуговором.
-Чланом125.став1.тач-

ком2.прописаноједарад-
ни однос може престати
споразумомизмеђурадни-
каипослодавца.Послодав-
ци злоупотребљавју овај
чланјерусловљаљурадни-
кадаприликомзакључива-
њауговораорадупотпишу
,,бјанко,, споразуме о пре-
станку радног односа које
могу активирати када год
желе.Овихслучајевајеби-
лонасуду,али,нажалост,у
судскомпоступку је тоте-
шкодоказати.

Радниспорови

Радниккојисматрадаму
је послодавац повриједио
некоправоможесеуписа-
ном или усменом облику
обратитипослодавцудаму
обезбиједиостваривањетог
права, а уколикопослода-
вацнеодлучипозахтјевуу
рокуод30данаодданапо-
стављања, сматра се да је
захтјевприхваћен.
Закономсуодређениро-

ковизаподношењезахтје-
ва за заштиту права
радника – 30 дана и за
обраћањерадникаинспек-
торурада–тримјесеца,да
би била остварена правна
сигурностузаштитиправа
поосновурада.
Правонаподношењету-

жбе надлежном суду није
условљено претходним
обраћањемрадникапосло-
давцу.Радникимаправода
поднесетужбунадлежном
судуурокуодгодинудана
одкада јеповредаучиње-
на.
Спорно питање између

радника и послодавца се
можеспоразумноријешити
путем Агенције замирно
рјешавањераднихспорова
илиизнијетипредарбитра-

жу,чијајеодлукаконачна
иобавезујућазарадникаи
послодавца.
Независноодпоступказа

заштитуправакојајерад-
ник покренуо код посло-
давца,надлежногсудаили
пред арбитражом, радник
може тражити заштиту
права код надлежног ин-
спектора рада који може
обуставити од извршења
актилирадњупослодавца
доксуднедонесеконачну
одлуку о спорном питању
по тужби радника. Није
нампознатниједанслучај
гдјејеинспекцијакористи-
лаоваовлаштења.
Најчешћи проблеми у

примјени овог поглавља
Законасу:
-Велики број тужби због

непоштивањаЗакона4581
тужба (појединачна и ко-
лективна)за8452радника
самоу2013.години.
-Непостојањесудовара-

да,којибиефикаснијерје-
шавалираднеспорове,што
бибилоизузетнокориснои
зарадникеизапослодавце.

ПримјенаЗОР-аинадзор
надпримјеном

Надзорнадпримјеноми
спровођењемовогЗаконаи
прописа који су донесени
на основуњега, колектив-
нихуговораиправилника
о раду, врши Републичка
инспекцијарада.
Законом  је прописана

обавезаинспекторадапо-
слодавцуизрекнемјеруза-
бране рада у случају када
послодавацнепријавирад-
никенаосигурање, док се
неокончапрекршајнипо-
ступакпредсудомпопри-
јавиинспектора.

ЗАКЉУЧАК:

Собзиромдајеовосистем-
скиЗаконкојисеодносина
сверадникеуРСикојијена
потпунначинуредиорадне
односе,инситирамонање-
говој досљедној примјени.
Због велике стопе незапо-
сленостирадницисуприну-
ђени да раде под било
каквим условима, само да
биобезбједилиегзистенци-

јални минимум за себе и
својупородицу.Збогтогаи
толеришунезаконитапона-
шања послодаваца у вези
непоштивања одредби  За-
конаораду.Свјеснисусво-
јихправа,алинећеништада
предузму у заштитиистих,
јерсуустрахудаћеимпо-
слодавацотказатиуговоро
радуидаћеостатибезбило
каквогизвораприхода.
ОпштијеутисакдасеЗа-

кон примјењује на начин
како то којем послодавцу
одговара.
Законорадунетребами-

јењати.Законсеморапри-
мијенити у потпуности.
Инспекцијарадамораобез-
биједити примјену Закона
илипрестатисарадом.Тек
кадсеупотпуностипримје-
ниЗаконорадумоћићемо
оцијенитињеговквалитет.
ПостојећиЗаконорадује

добар и довољан оквир за
свеобликерада,засверад-
никеипослодавце,каоиза
тржиштерада,алипоново
наглашавамодасенепри-
мјењује,такодасуњегови

ефектидосталошиинепо-
вољнизараднике,аповољ-
ни за послодавце који су
склонињеговомкршењу.
Очито да послодавцима

овониједовољно,пасетра-
жијошвећафлексибилност
ислободасамосталногуре-
ђивања радних односа у
оваконеуређеноминекон-
тролисаномтржиштурада.

Анализусачинили:
ИгорРатковић,
дипл.правник

ГоранСтанковић,
дипл.правник

Исправка

Упрвомброју„Ријечисинди-
ката“од1.јулаовегодине,на
стр.22,утекступоднасловом
„Радницисунамсвестарији
и болеснији“, грешком је
објављенодаје„поЗаконуо
ПИОРСстароснадобзаодла-
закупензијупродуженана
67година“.Тачноједајеста-
роснадобпоЗаконуоПИОРС
за одлазак у пензију 65 го-
дина.

РЕДАКЦИЈА
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РАЗГОВОРИ ПРЕДСЈЕДНИШТВА ССРС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У РС

На осно ву пре по ру ке Ге -
не рал ног ви је ћа, Пред сјед -
ни штво Са ве за син ди ка та
РС је на кон ис црп них рас -
пра ва и кон сул та ци ја са
чла но ви ма син ди ка та, на
10. сјед ни ци, одр жа ној
17.07.2014. го ди не, до ни је -
ло за кљу чак да се на раз го -
во ре у Са вез син ди ка та РС
по зо ву сви пред став ни ци
пар ла мен тар них стра на ка,
а у дру гом кру гу и пред -
став ни ци ван пар ла мен -
тар них стра на ка, ко ји су се
кан ди до ва ли на Оп штим
из бо ри ма 2014. го ди не.
Предсједништво је утвр-
дилоиконкретнетемеоко-
јимаћесеразговаратиито:
1.Тржиштерадаукључу-
јући све законе у оквиру
ове области, са посебним
акцентомнаЗаконораду,
социјални дијалог и рад
Економско-социјалног са-
вјетаРС
2.Социјалнеполитикеса
посебнимосвртомназдрав-
ственузаштитуипензијско-
инвалидскоосигурање
3. Однос према међуна-
роднимфинансијскимин-
ституцијама, а посебно
ММФ-уиСвјетскојбанци
4.Корупцијиуобластитр-
жишта рада и социјалне
политике
Напозивсусеодазвалесве
позванепарламентарнепо-
литичкепартијеосимСтран-
кедемократскеакције(СДА).
Разговори су обављени са
представницима Народног
демократскогпокрета(НДП),
Партије демократског про-

греса(ПДП),Савезанезави-
сних социјалдемократа
(СНСД),СрпскеДемократске
странке(СДС),Демократског
народногсавеза(ДНС),Соци-
јалдемократскепартије БиХ
(СДП БиХ), Социјалистичке
партије(СП)иСрпскеради-
калне странке Републике
Српске(СРС).
Свисастанцисуодржани
уДомусиндикатауБањој
Луциупериодуод08.до11.
септембра2014.

Састанцимајеприсуство-
валавећиначлановаПред-
сједништва Савеза
синдикатаРС,каоисарад-
нициизправногиеконом-
ског одјела Савеза
синдикатаРС.
ПредсједницаСавезасин-
дикатаРС,РанкаМишићје
свимпредставницимапо-
литичкихстранакаврлоја-
сноизнијеластавдаСавез
синдиката РС као интере-
сна,радничкаорганизаци-
ја,нећедаватиподршкуни
једнојполитичкојпартији.
Циљовихсастанакаједа
политичкепартијеизДома
синдикатаРСпошаљујасне
порукерадницимаиграђа-
нимаРепубликеСрпске,на

основу којих ће они сами
моћипроцијенитииодлу-
чити,којастранкаиманај-
боља  рјешења за њихове
проблеме.
Када је у питању област
тржиштарада,Предсједни-
штвојезатражилоодговоре
накључнапитања,којасе
односеназапошљавањеи
Закон о раду, при чему је
наглашен већ познат став
Синдикатадаћесвакабу-
дућакаоисадашњавласт,
којаимазациљдоношење
новогЗаконаорадуРСили
смањењерадничкихисин-
дикалихправа,иматипро-
тив себе Синдикат и све
радникеРепубликеСрпске.
Упориштезаовакавстав,
Савез синдикатаРСимау
чињеницамадајеЗаконо
радуРСускладусаЕвроп-
скомсоцијалномповељом
и конвенцијама МОР-а,
прилагођено нашим усло-
вима,тедатаквеистезако-
не примјењују чланице
Европскеуније.
Такође,траженисуставо-
виувезирадаифункцио-
нисања социјалног
дијалога и Економско-со-
цијалногсавјетакоји,како
јепредсједницаМишићис-
такла,представљачетврти
стубједнедржаве,поредза-
конодавне,извршнеисуд-
скевласти.
Затраженјеставмишље-
њесвихполитичкихпарти-
ја у вези реорганизације
постојећег Министарства
радаиборачко-инвалидске
заштите, у смислуформи-

рања засебног министар-
ства које ће се искључиво
бавити проблематиком из
областирада исоцијалне
политике,што до садније
биослучај.
Веома битна питања на
којајеСиндикаттражиоод-
говоретичусесоцијалних
политика,посебноонихко-
је произилазе из области
рада,аодносесеназдрав-
ственуисоцијалнузаштиту
и пензијско и инвалидско
осигурање.
Једноодјакобитнихпита-
ња,какојенагласилапред-
сједница Мишић, јесу
ставови политичких стра-
накавезанизамеђународ-
не финансијске
институције, а посебно о
ММФ-у и Свјетској банци,
тенагласиладасуистепро-
тив човјека и да имају за
циљпоробљавањеземље.
Предсједништвојезатра-
жилоиодговоренапитање
о сузбијању корупције у
областитржиштарада,ка-
ква рјешења оне нуде за
спречавање корупције, те
далићебитиизмјенеЗако-
наопривреднимсубјекти-
ма, у смислу да они
привреднисубјектикојису
оставилипредузећеудуго-
виманемогувишеотвара-
ти нова, док не измире
претходнедугове.
Постављено је и питање
везанозаповећањенајни-
же плате радника која је,
какојезакључено,тренутно
ниска,идасусестеклисви
условидасеонаповећа.

На са стан ци ма са пред став ни ци ма по ли тич ких пар ти ја ко је су 
уче ство ва ле на Оп штим из бо ри ма 2014. го ди не, раз го ва ра ло се о 
кључ ним пи та њи ма у обла сти ра да, со ци јал не по ли ти ке, од но су пре ма 
ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и про бле ми ма ко руп ци је

Питања на која је 
Синдикат тражио 
одговоре тичу Се 

Социјалних Политика,
ПоСебно оних у облаСти

рада, а одноСе Се на
здравСтвену и Социјалну

заштиту и Пио
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Пред сјед ник НДП, Дра -
ган Ча вић, у увод ном обра -
ћа њу по здра вио је
ини ци ја ти ву Са ве за син -
ди ка та РС да раз го ва ра са
свим пар ла мен тар ним и
не пар ла мен тар ним по ли -
тич ким пар ти ја ма у РС, ко -
је се кан ди ду ју на
пред сто је ћим из бо ри ма.
Узконстатацијудајестање
уекономијиизузетнотешко,
предсједникНДП-а,јеоза-
датојпроблематициговорио
презентујући програмску
политикуекономскогидру-
штвеногразвојасакојомова
партијаизлазинаизбореу
октобру.
Нагласио је да је њихова
програмскаполитикаусмје-
ренанановозапошљавање
крозпромјенесистемазапо-
шљавањаиизмјенезакона,
безбилокаквихпартијских
утицајапризапошљавању.
Уовојстранцисматрајуда
једосадавођенапогрешна
пореска политика, те да је
неопходновршитипромјене
у сфери пореске политике
крозизмјенезаконскихпро-
писа, на начин да дође до
растерећењапривреде,ада
серигорознијеопорезујуони
којиостварујунајвећудобит,
односнооникојикористедо-
битоддивидендеуприват-
несврхе.
Такође, истакли су да ће,
уколикобудудиовластина-
коноктобарскихизбора,ићи
наукидањефискалнихкаса
за одређене привредне и
услужне дјелатности, јер
сматрајудајезбогњихдоса-
да угашено око 15 хиљада
раднихмјеста.
Представници НДП-а су
истаклидасеразвојнеможе
остварити без развоја при-
вреде,безулагањаупроиз-
водњу и сматрају да се то
може постићи адекватном

подстицајномполитикомне
прецизирајући конкретне
мјере.
Поред тога, нагласили су
да,акобудудиовластина-
кон избора, залагаће се за
реконструкцијујавнихпред-
узећа.Мишљењасудасеу
јавномсекторуморајусма-
њити разлике у платама и
примањимазапослених.
ШтосетичеЗаконаораду,
представници НДП-а сма-
трајудасеонмораусклади-
тисаЗакономоПИО,тесу
истакли да се ово питање
морарјешаватиупотпуном
дијалогу и уз сагласност
свихсоцијалнихпартнера.
Предсједник Чавић иста-
каоје,дајеРепубликаСрп-
скапрезадуженаиданова
власт мора ући у озбиљне
преговоресамеђународним
финансијскиминституција-
ма о репрограму дугова, а
новекредитеузиматисамо
акосеновацинвестирауја-
чањепривредезаотварање
новихраднихмјеста.
Истотако,истаклису,даби,
примјераради,реформаПо-
реске управе РС, увођење
института јавног конкурса
код запошљавањаиупри-
ватном и у јавном сектору
моглидовестидосмањења
корупцијеидругихнегатив-
них појава у друштву и на
тржиштурада.
Предсједник СДС-а, Мла-
ден Босић, истакао је да је
Српскаувеликојекономској
кризи, те да је приоритет
развојпривредеиновозапо-
шљавање,односноотварање
новихраднихмјеста.
НавеоједаСДСнештити
крупникапиталнибанкеу
Републици Српској, те ће
учинитисведасвиграђани
и радници имају једнака
правакојаћеимбитизага-
рантована законима, без

привилегованих.Циљимје
дасвизаконибудуједнаки
засве,тедаихдржавауред-
носпроводи.
Штосетичесоцијалнепо-
литике,СДСсматрадасада-
шња власт није много
показаласоцијалнуосјетљи-
вост,тедаСДСимаурађен
читавпројекаткадајеупи-
тањуздравственазаштита.
Кадајеупитањусарадња
саММФ-ом,СДСсматрада
јепотребноштопријерије-
шитисеистог,каоштојето
урадилаМађарска.

Штосетичеставаодоно-
шењу новог Закона о раду,
БосићјенавеодаСДСсма-
традатопитањетребарије-
шити договором између
социјалних партнера, а у
смислудасетимдоговором
неумањујуправаиинтере-
сирадника.
Такође,истакаоједаподр-
жава став Савез синдиката
дасеоснујеновоминистар-
ствокојећесебавитисамо
питањимарадникаињихо-
вихправа.
Предсједник СРС РС Ми-
ланкоМихајлицаизразиоје
захвалностСавезусиндика-
та РС, јединој репрезента-
тивној организацији
радника у Републици Срп-
скојнапозивуимогућности
даизложиставовестранке.
Михајлицајеусвомувод-
ном излагању констатовао
дајеекономско–социјална
ситуацијауРепублициСрп-
скојлошијауодносуна2005.
годину,кадајеСРСучество-
валаувласти.
Сматрадајетребалабити
извршенаревизијапривати-
зације,тедаактуелнавласт
нијеопоравила привреду.

Такође,истакаоједасупо-
требнеуштеденасвимниво-
имаузсмањењепрекобројне
администрације.
Посебанакценатставиоје
наважностпољопривредне
производње за цјелокупни
економскиразвојРС,узкон-
статацијудасупотребнаве-
ћаиздвајањазаподстицајеу
пољопривреди.
ПредставнициСРС-асуис-
такли да су у својим про-
грамским циљевима
предвидјелисмањењеопте-
рећењапривредекрозсма-

њењепорезаидоприносана
платеипримања,каоједан
одмеханизамазаизлазакиз
кризеиопоравакРС.
Једно од рјешења виде и
крозповратакнеопорезивог
дијелаплатедоизносанај-
нижеплате,увођењадифе-
ренциране стопе ПДВ-а,
односноувођењенултесто-
пенаосновнеживотнена-
мирнице, лијекове, дјечију
хрануиопрему,терепрома-
теријал у пољопривреди, а
повећањестопеналуксузне
производеиуслуге.
ДоношењеЗаконаоодузи-
мању нелегално стечене
имовинеиизмјенитиЗакон
о јавним набавкама у СРС
видекаоједноодрјешењау
борбипротивкорупције.
Михајлица је истакао, да
ћесеСРС,уколикобудедио
властиуРСпослијеоктобра,
залагатизаформирањепо-
себногФондазазапошљава-
ње, адекватнију заштиту
домаће производње, обра-
чунсакриминаломикоруп-
цијом, те да ће радити на
запошљавањуграђанаипо-
бољшањустандардапензио-
нера.

ОПОЗИЦИЈА ЗА  ЈАЧАЊЕ РЕАЛНОГ СЕКТОРА И СМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА
РАЗГОВОРИ СА НДП, СДС И СРС РС

Чавићнајавиопромјенупорескеполитике
иукидањефискалнихкаса.Босићподржао
формирањезасебногминистарстварада
инајавиопрекидсарањесаММФ-ом.
Михајлицасезаложиозаформирање
посебногФондазазапошљавањеи
адекватнијузаштитудомаћепроизводњеДе ле га ци ју СРС РС предводио Ми лан ко Ми хај ли ца

Пред став ни ци НДП: пред сјед ник стран ке Дра ган 
Ча вић, и пред сјед ник Из вр шног од бо ра  Кр сто Јан дрић 

Де ле га ци ја СДС: пред сјед ник Мла ден Бо сић, за мје ник
пред сјед ни ка Пре драг Ко вач
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Са пред став ни ци ма Пар -
ти је де мо крат ског про гре -
са и Де мо крат ског
на род ног са ве за, Пред сјед -
ни штво је на одво је ним
са стан ци ма раз го ва ра ло
09. сеп тем бра у До му син -
ди ка та у Ба њој Лу ци. 
ПредсједникПДП-а,Мла-
денИванић, изнио је став
данећебитиновогЗаконао
радуРСбезсагласностиСа-
везасиндикатаРС,односно
без договора социјалних
партнераоовомпитању,те
да ова странка неће бити
заговорникрадикалнихре-
формиуобластитржишта
радаРС.
Истакао је да ММФ није
могућепотпуноискључити,
тедајециљПДП-адасекроз
преговоре активира закон
покомесезаспољнеиуну-
трашњедуговеможетроши-
тимаксимално18%прихода
РС,штојеједнакоизносуод
око300милионаКМ,јерје,
какојенавео,РСнајвишеза-
дуженаурегиону.
Уколикобудудиовласти
наконизбора,предсједник
ПДП-ајенагласиодаћесе
залагатизасмањењепоре-
заидоприносанаплате,те
даовадавањанебудувећа
од 50% нето износа. Циљ
ПДП-ајетакођеиелимини-
сањевеликихпорезанади-
виденде, како би се
зауставилапраксадасеиз
тогразлогафирмеизРепу-
бликеСрпскеселеуФеде-
рацију.Једанодциљевајеи
увођењедвијестопепореза
надодатнувриједност.
Штосетичепољопривреде,
потребноједонијетиЗаконо
субвенцијамаусмислудасе
избуџетаиздвајавећиизнос
средставазатунамјену.
Такође,постојипотребаза
развојтржиштарада,ашто
подразумијева провођење
свихзаконаизовеобласти,
колективнеуговоре,колек-
тивно преговарање и сло-
бодно синдикално
организовање.
Истотако,МладенИванић
јеистакаодајереконструк-
цијајавнихпредузећабитно
питање,тећенаистомради-
тиусмислудасесмањиброј
запосленихујавномсекто-
ру, као и да плате у јавној
управи буду у складу са
приливомновцаубуџет.
ИгорЦрнадак,чланПред-
сједништва ПДП-а, изло-
жиојеставовеПДП-акада
је у питању борба против
криминалаикорупције.Ка-

којенавео,БиХјеједнаод
најкорумпиранијихземаља
усвијету.
Увезиборбепротивкри-
минала,корупцијеинепо-
тизманавеоједаПДПима
зациљдасенаправиијав-
нообјависписакаферако-
јетребапроцесуирати.
Неопходна је,како јере-
као,иреконструкцијаМУП-
а,тејепотребнооформити
стручне тимове за борбу
против крупних облика
криминала.Такође, зако-
номјепотребнопрописати
казну за узимање мита
приликомзапошљавања.
БранкоДокић,чланПред-
сједништва ПДП-а, изло-
жиојециљевестранкекада
јеупитањуобластсоцијал-
неполитике.
Навео је да су циљеви
ПДП-астриктнопровођење
свих закона, што укључује
гарантовање40часовнерад-
ненедјеље,увећањеплатеза
прековременирадирадно-
ћу, породиљско одсуство те
строго кажњавање посло-
давцакојинеуплаћујупоре-
зеидоприносерадницима.
МираПекић,чланПред-
сједништва ПДП-а, у свом
излагању заложила се за
радно ангажовање једног
бројаодукупно276хиљада
лица,којасадауРСприма-
јунекуврстусоцијалнепо-
моћи.
Заштита жена је веома
битнаставка, те ћесеод-
лучно борити против дис-
криминације жена које
желедарађајуиувезитога
јепотребноувестииоштре
санкцијезаонекојитапра-
вакрше.ЦиљПДП-аједасе
уведупросјечнепензијеза
мајкекојесуродилечетво-
роиливишедјеце,тедаим
сепоредтогауведеобаве-
занмјесечнидодатак.
Говорећи о програму
странке,предсједникДНС-а
МаркоПавић,истакаоједа
сеонбазираначетиристу-
ба,атосу:економија,запо-

шљавање, борба против
криминала и корупције и
социјалнапитања.
Премањеговимријечима
економијаРСморабитина
првоммјестуионасемора
развијати на природним
богаствимакојеимамо,ато
су:земља,шума,рудаиво-
да.Притомејенагласиода
ДНСникаданећепристати
на приватизацију тих ре-
сурса, јерсуони јавнадо-
браграђана.
Навеоје,дајепотребнона
базијавнихдобараградити
прерађивачкуиндустрију,и
тиме стварати већи дохо-
дак.
У овој странци сматрају
даносиоциузапошљавању
упривредиРСморајубити
кроз развој прерађивачке
индустријеиподстицајиу
пољопривредунабазијав-
нихдобаракојеРепублика
Српскаима.
Такође, истакао је, да је
потребно је смањити број
запосленихујавномсекто-
ру,аповећатибројзапосле-
нихуреалномсектору.
Навеоједаћеопрезноса-
рађивати са ММФ-ом и
Свјетскомбанком,алисамо
кадасуупитањусредства
која иду у производњу, а
никакоза„крпљењебуџет-
скихрупа“.
Одговарајући на питања
какоДНС сматра да треба

ријешити проблем недо-
статкановцауБуџету,како
враћати кредитна задуже-
ња, како обезбједити нове
инвестиције, шта мисли о
порескојполитицииЗако-
нуорадуРС,Павићјеодго-
вориодатребаквалитетно
планиратии радитии ра-
ционалнотрошити.Упрвој
годинипослијеизбораели-
минисатидефицитуБуџе-
ту РС штедњом и
повећањем производње у
реалномсектору.
ПавићјенавеодаДНСне-
ће подржавати доношење
новогЗаконаорадуРСбез
сагласностиСавезасинди-
катаРС, тедааконемате
сагласностиСавезаСинди-
катаРСидоговорасоцијал-
них партнера, онда је
беспредметно говорити о
Законуораду.
Павић је рекао да Про-
грамДНС-анепознајеви-
шакиотпуштањерадника,
смањење плата, односно
стеченихрадничкихисин-
дикалнихправа.
Штосетичепитањауве-
зи приједлога Савеза син-
диката за формирање
одвојеног Министарства
рада, Павић је одговорио
дајезаДНСтоприхватљи-
во и да ће подржати тај
приједлогСавезасиндика-
таРС,тедагасматравеома
реалним.
На јаснопостављенопи-
тањехоћелиДНС,акобуде
диовласти,размишљатио
вишку запослених и сма-
њењуплатауадминистра-
цији, одговорено је да ова
странка никада неће ићи
насмањењебројазапосле-
них и смањење њихових
плата,негоћеовапитања
рјешавати, постепено као
нпр.пензионисањемипре-
расподјелом на друге по-
словеислично.

РАЗГОВОРИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА  ПДП И ДНС

НОВИ ЗАКОН О РАДУ САМО УЗ САГЛАСНОСТ СИНДИКАТА
Иванићјенагласиодаћесезалагатизасмањењепорезаидоприносанаплатеиза
реконструкцијујавнихпредузећа.ПавићрекаодаДНСникаданећеићинасмањење
бројазапосленихињиховихплата

Делегацију ПДП-а предводио је предсједник странке
Младен Иванић

Пред сјед ник ДНС Мар ко Па вић и пот пред сјед ник 
Не дељ ко Чу бри ло вић у разговору са руководством ССРС



РАЗГОВОРИ СА  СНСД, СП И СДП БИХ
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Пред сјед ник Стран ке не -
за ви сних со ци јал де мо кра -
та, Ми ло рад До дик, је
кон ста то вао да је СНСД
уви јек ува жа вао Са вез
син ди ка та и рад ни ке РС и
да је ова власт за рад ни ке
учи ни ла све што је би ло у
ње ној мо ћи, те да ће се ди -
ја лог са Са ве зом син ди ка -
та РС на ста ви ти и на кон
ок то бар ских из бо ра.
Какојенавео,циљСНСД-а
је јачање реалног сектора
кроз реиндустријализацију,
односнопривлачењедома-
ћихистранихинвеститора
даулажууразвојпривреде,
пољопривредеиенергетике,
којесустратешкегранена-
шеекономије.

Утомсмислућесестиму-
лисатисвидомаћиулагачи,
којисвојновацжеледауло-
же у развој прерађивачког
сектораизапошљавањерад-
ника,ослобађањемплаћања
пореза.
Када је у питању јавна
управа,Додикјеодговорио
данећебитисмањењапла-
танитисмањењабројаза-
послених, те да ће се
евентуалнивишакрадника
рјешавати постепено пен-
зионисањем или на други
прихватљивначин.
НаинсистирањеПредсјед-
ништваСС РСдасепреци-
знијеодредепремаЗаконуо
радуРС,предсједникСНСД
МилорадДодикјерекаода
себезсагласностиидогово-
расаСавезомсиндикатаРС
нећедоноситиновиЗаконо
раду, али да социјални
партнериморајуразговара-
ти,какобисенашлонајоп-
тималнијерјешењезасве.
Најавиоједаћеуобласти
запошљавања бити значај-
нијихреформи,којећести-
мулисати брже и лакше

запошљавање,алиистотако,
морасеувестивишередау
евидентирање незапосле-
них, посебно оних који се
пријављујусамодабиоства-
рили здравствену заштиту
илинеке друге погодности
којеимприпадајукаонеза-
посленимлицима.
Када је у питању борба
противкорупцијеикрими-
нала,Додикјерекаодајето
уРепублициСрпскојсталан
процесидасузаборбупро-
тивовепојавестворенисви
законскиуслови,тејеизнио
податакпокомејеуРСвећ
одузето нелегално стечене
имовинеувриједностиод20
милионаКМ.Међутим,пре-
цизираојеДодик,СНСДније

задовољанрезултатимакоји
сеостварујууовојобласти,
наглашавајућидабез ефи-
касноградаправосуђа,нема
ефикаснеборбепротивкри-
миналаикорупције,штоса-
данијеслучај.
СНСДцијенидајеовајза-
хтјев Савеза синдиката за
оснивање посебног мини-
старство рада у Влади РС
оправдан,идаћесетомпи-
тањупосветитипосебнапа-
жња, иако промјена броја
министарстава захтијева и
одређенепромјенеУставаРС.
Што се тиче односа ове
странке према међународ-
нимфинансијскиминститу-
цијама ММФ-у и Свјетској
банци,предсједникДодикје
нагласиодајесвимапозна-
тода јеВладаРСодбацила
услове које је постављао
ММФ,атичусеотпуштања
бројарадникаилисмањења
плата.
Предсједник Социјали-
стичкепартије,ПетарЂокић,
напочеткусвогобраћањаје
рекаодајепопрограмским
циљевима и задацима Со-

цијалистичкапартијаРСве-
ома блиска Синдикату и
радничкомпокрету.
Информисао је присутне
дајеСоцијалистичкапарти-
ја сачинила Платформу о
политичкомдјеловањууна-
реднечетиригодине.Плат-
форма се састоји од 30
тачакаукојимасусадржане
конкретнемјереиполитике,
којетребапретворитиуод-
говарајућезаконеидаисте
дајуодговоренарјешавање
већине проблема који су у
фокусуинтересовањаСС-а.
КадајеријечоЗаконуора-
ду, предсједник партије је
мишљењадаиститребараз-
матратиунаредномперио-
ду,алинаначиндаонбуде
резултат пуног консензуса,
пријесвегасоцијалнихпарт-
нераипритомјенагласио
дајеСПионличнопротив
доношењаЗаконаорадуко-
јибибионаштетуипротив
интересарадника.
СтавСПједајепосебнупа-
жњу потребно посветити
према радницима за које
послодавцинеуплаћујудо-
приносеиутомсмислунео-
пходно је појачати рад
контролних органа и про-
мјенитимоделрадаикон-
тролеПорескеуправеРС.
У погледу односа према
ММФ–уиСвјетској банци,
Ђокићјеистакаодабибило
пуно боље када Република
Српска не би зависила од
иностранихкредита,ализа
тосунампотребненовеин-
вестиције,какобиразвијали
привреду и отварали нова
раднамјеста.
СПподржаваиницијати-
вузановуорганизацијууну-
тар Владе РСи формирање
Министарстварадаисоци-
јалнеполитике.

Говорећи о програмским
активностима,потпредсјед-
никСДПБиХМирсадЂапо
истакаоједасеприоритетне
активности ове странке
огледајуусљедећем:
-ДаседонесеновиЗаконо
ревизијиприватизације,јер
постојећиниједаоникакве
резултате,
-ДаседонесеЗаконосу-
збијањукриминалаиодузи-
мању нелегално стечене
имовине,
-ДасепоугледунаФеде-
рацијуБиХуУставРепубли-
ке Српске угради одредба
премакојојкривичнадјела
изпроцесаприватизацијеи
организованог криминала
немогузастаријевати,
-Дасунеопходнереформе
ујавномсектору,какобион
биоефикаснијиикакобисе
смањилајавнапотрошња.
Према мишљењу пред-
ставникаовестранке,ММФ
намјеидаљепотребан,али
дајенеопходноипривлаче-
ње инвестиција и страног
капитала, који не треба да
служизазатварање„буџет-
скихрупа“,већзастварање
новевриједностииотвара-
ње нових радних мјеста, а
посебноупривреди.
СДПБиХсматрадајенео-
пходноувођењедвијестопе
ПДВ-а.
Посебносуистакличиње-
ницу,дасепремамишљењу
СДП БиХ, Закон о раду не
можедонијетибез јасноги
недвосмисленог пристанка
СавезасиндикатаРС.
Поредтога,СДПБиХјепо-
држао иницијативу Савеза
синдикатаРСзаизмјенуЗа-
конаоминистарствима,од-
носно да се формира
Министарстворадаисоци-
јалнеполитике.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ ЗА РЕФОРМЕ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА
Додикјенајавиојачањереалногсектора
крозреиндустријализацијуивећаулагања
упољопривредуиенергетику.
Ђокићпредлажепромјенумоделарада
ПорескеуправеРС.Ђапозадоношење
законапокојемкривичнадјелауобласти
приватизацијенезастаријевају

Де ле га ци ја СНСД: Ми ло рад До дик, Игор Ра до ји чић и
Жељ ка Цви ја но вић

СДП БиХ: Мир сад Ђа по, пот пред сјед ник и Бех зад
Ћир кин, по сла ник у На род ној скуп шти ни РС

Ви шеч ла ну де ле га ци ју СП пред во дио је пред сјед ник
стран ке Пе тар Ђо кић



МЛАДИ И ЖЕНЕ НАЈВИШЕ 
ЧУВАЈУ СИНДИКАЛНА ПРАВА

За предсједницу Актива младих изабрана је Стоја Шупета из Калиновика,
а за предсједницу Актива жена Весна Јовановић из Бање Луке

Изборне скупштинеАктивамла-
дихиАктиваженаСиндикаташу-
марства, прераде дрвета и папира
Републике Српске, одржане су 4.
септембра2014.годинеуДомусин-
дикатауБањојЛуци.

На из бор ним скуп шти на ма иза бра -
ни су ко ор ди на ци о ни од бо ри ова два
ак ти ва, те њи хо ви пред сјед ни ци. 

За пред сјед ни цу Ак ти ва мла дих
Син ди ка та шу мар ства пре ра де др ве та
и па пи ра РС иза бра на је Сто ја Шу пе та
из  Син ди кал не ор га ни за ци је Шум ско
га здин ство „Зе лен го ра“  Ка ли но вик, а
за пред сјед ни цу Ак ти ва же на Ве сна Јо -

ва но вић из  Син ди кал не ор га ни за ци је
„Ин ду стриј ске план та же“ Ба ња Лу ка. 

Чла но ви Скуп шти не оба ак ти ва иза -
бра ни су на при је длог син ди кал них
ор га ни за ци ја и ре ги о нал них од бо ра
Син ди ка та шу мар ства, пре ра де др ве та
и па пи ра РС. Том при ли ком се во ди ло
ра чу на, ка ко о те ри то ри јал ној за сту -
пље но сти та ко и о за сту пље но сти свих
дје лат но сти ко је чи не овај гран ски
син ди кат. 

Ак тив мла дих и Ак тив же на ће се у
окви ру сво јих над ле жно сти бо ри ти за
за шти ту и уна пре ђе ње ма те ри јал ног и
укуп ног дру штве ног по ло жа ја ове дви -

је ин те ре сне гру пе у Син ди ка ту, a еду -
ка ци јом и ре гру то ва њем но вог члан -
ства ће ја ча ти овај гран ски син ди кат,
ко ји је је дан од во де ћим при вред них
син ди ка та на овим про сто ри ма.

Вла до Па вло вић,  пред сјед ник Син -
ди ка та шу мар ства пре ра де др ве та и
па пи ра РС  че сти тао је но во и за бра ним
пред сјед ни ца ма, те из ра зио оп ти ми -
зам да ће мла ди и же не, као и до са да,
би ти удар на сна га у за шти ти сте че них
рад нич ких и син ди кал них пра ва, са
на гла ском на рје ша ва ње спе ци фич -
них про бле ма са ко ји ма се су сре ће ова
ка те го ри ја члан ства.
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ОДРЖАНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ АКТИВА МЛАДИХ И  ЖЕНА 

OБЛОВИНA КОЧИ РАД  ДИ „ВУКЕЛИЋ“
Због непоштовања одлука Владе РС од стране  „Шума Српске“ Дрвној индустрији „Вукелић“ пријети обустава
производње. Синдикат је стао на страну послодавца у настојању да се обезбиједи континуитет производње

АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА ШУМАРСТВА, ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РС

Уколиконедобијууговоренуко-
личинубуковеобловинеод„Шума
Српске“уДрвнојиндустрији„Вуке-
лић“изАлександровцаразмишља-
ју о заустављању производње и
отпуштањусвих150запослених.

О ово ме је ме наџ мент ове фа бри ке,
ко ја успје шно ра ди од  1996. го ди не
упо знао пред сјед ни ка Син ди ка та шу -
мар ства, пре ра де др ве та и па пи ра РС,
Вла ду Па вло ви ћа.

Ра ден ко Ву ке лић, ди рек тор фа бри ке
је ка те го ри чан и ка же да би за нор -
мал ну про из вод њу, ко ја се ком плет но
из во зи, би ло нео п ход но мје сеч но по
1.500 ку би ка обло ви не.

- Са шест шум ских га здин ста ва
има мо пот пи са не уго во ре у ко ји ма
сто ји да за де вет мје се ци тре ба мо до -
би ти 15 хи ља да ку би ка обло ви не, а
ми смо до би ли тек 8,6 хи ља да. Са том
ко ли чи ном не мо же мо ор га ни зо ва ти
про из вод њу , из ми ри ва ти фик сне
тро шко ве и пла те рад ни ци ма - ка же
Ву ке лић.

Вла до Па вло вић пред сјед ник гран -
ског син ди ка та у чи јем члан ству су и

рад ни ци ДИ „Ву ке лић“ ка же да се
кроз по ло вич не ис по ру ке иг но ри шу
за кључ ци са дви је те мат ске сјед ни це
Вла де РС да су код ис по ру ке  обло ви -
не у при о ри те ту пре ра ђи ва чи ко ји
по шту ју пра ва рад ни ка, од но сно има -
ју син ди кат.

- Не схва тљи во је да су  у при о ри те -
ту за обло ви ну др во пре ра ђи ва чи у ко -
ји ма се не по шту ју пра ва рад ни ка,

од но сно не по сто ји или се не до зво -
ља ва фор ми ра ње син ди ка та - ре као је
Па вло вић.

Уко ли ко се нео р ма ли зу је снаб ди је -
ва ње обло ви ном у ДИ „Ву ке лић“ би се
нор ма ли зо ва ла про из вод ња из ми рио
за о ста так од дви је не ис пла ће не пла -
те и ис по што ва ли ро ко ви пре ма куп -
ци ма, а они су углав ном из Европ ске
уни је.                                   Б.Гргић

ПредсједникСиндикаташумарства
ВладоПавловићуразговорусаменаџментом
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СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА

ЖИВОТ У СЕПТЕМБРУ НАС
КОШТАО 1.807,79 МАРАКА

Синдикална потрошачка корпа у септембру ове године износила је 1.807,79
КМ и на приближно истом нивоу је августовске. Просјечна нето плата у
септембру од 831 КМ покривала је свега 45,96 одсто потрошачке корпе
ПИШЕ: Божана Радошевић, стручни
сарадник за економска питања

У син ди кал ној по тро шач кој кор -
пи са др жа ни су про из во ди и услу ге
ко ји су нео п ход ни јед ној че тво ро -
чла ној по ро ди ци да обез би је де
основ не жи вот не по тре бе на мје -
сеч ном ни воу, а то су пре храм бе ни
про из во ди, као и про из во ди и услу -
ге ко ји се од но се на ста но ва ње и ко -
му нал не и дру ге услу ге, те ку ће
одр жа ва ње до ма ћин ства, одје ћу и
обу ћу, хи ги је ну и ње гу здра вља,
пре воз, те обра зо ва ње и кул ту ру.

У сеп тем бру је че тво ро чла ној рад -
нич кој по ро ди ци би ло по треб но
690,90 КМ за ку по ви ну пре храм бе них
на мир ни ца, за тим, за ста но ва ње и ко -
му на ол не услу ге 522,25 КМ, за пре воз
194,80 КМ, за оди је ва ње 135,10 КМ, за
те ку ће одр жа ва ње до ма ћин ства
104,20 КМ, за обра зо ва ње и кул ту ру
81,45 КМ, те за хи ги је ну и ње гу здра -
вља 79,09 КМ.

Са про сјеч ном не то пла том, ко ја је
ис пла ће на у сеп тем бру у Ре пу бли ци
Срп ској, у из но су од 831,00 КМ че тво -
ро чла на по ро ди ца је мо гла обез би је -
ди ти тек 45,96% укуп не ври јед но сти

син ди кал не по тро шач ке кор пе.
Еви дент но је да, већ ду ги низ го ди -

на, ни је дан рад ник у Ре пу бли ци Срп -
ској, без об зи ра у ко јој дје лат но сти је
за по слен, сво јом пла том не мо же ку -
пи ти све про из во де и услу ге са др жа -
не у син ди кал ној по тро шач кој кор пи,
ко ји су нео п ход ни ње го вој по ро ди ци
за обез бје ђе ње основ них жи вот них
по тре ба на мје сеч ном ни воу.   

Та бе лар ни при каз про сјеч них не то
пла та, од но са пла та и син ди кал не по -
тро шач ке кор пе по дје лат но сти ма у
сеп тем бру 2014.г. и по ре ђе ње са прет -
ход ним мје се цом:



ПРЕДСТАВНИЦИ СС РС 
ПРОМОВИСАЛИ АКТИВНОСТИ 

Сарадња са међународним синдикалним организацијама значајна је 
због подршке коју СС РС и грански синдикати добијају од колега из иностран-
ства, као и због размјене искустава на плану заштите радничких права

Савез синдиката РС је у
периоду од јула до почетка
септембра 2014. године
учествовао је у низу семи-
нара, радионица, округлих
столова и конференција.

Тако је у јулу, на позив Са-
веза самосталних синдиката
Србије и Уједињених гран-
ских синдиката ,,Независ-
ност“ , предсједница Савеза
синдиката Републике Српске,
Ранка Мишић учествовала у
раду округлог стола о теми:
Нови закон о раду- реформа
или антиреформа, који је
одржан у Београду. Изнесени
су ставови и искуства СС РС и
њених чланица  у вези ин-
цијативе једног броја посло-
даваца РС да се донесе нови
Закон о раду РС, 

Ставови ССРС гласе: Нема
доношења новог Закона о
раду РС, док се не изврши
темељита анализа примјене
постојећег закона, те да ће,
уколико друга два со-
цијална партнера, Влада и
Унија удружења послода-
ваца РС, мимо Савеза син-
диката РС крену у
процедуру доношења новог
Закона о раду, одговор рад-
ника ће бити улица.

Грански синдикати финан-
сијског сектора из региона
Југоисточне Европе офор-
мили су Регионални савјет
који се састаје сваке године
како би се размијенила иску-
ства и расправљало о акту-
елним проблемима а којима
се суочавају радници-чла-
нови синдиката овог сектора.
Тако је и ове године уприли-
чен семинар чланица
Савјета у Пролом бањи у
Србији у чијем је раду уче-
ствовао и предсједник Син-
диката финансијских
организација РС, Мирослав
Зечевић. Семинар је обухва-
тао три значајне теме а то су:
Колективно преговарање/ко-
лективни уговори у земљама
ЈИЕ, колективни уговори на
нивоу мултинационалних
компанија које послују на
територији ЈИЕ и синди-
кална солидарност.

Предсједник Синдиката
здравства и социјалне за-
штите РС, Миленко Грану-
лић, учествовао је у раду
семинара који је организо-
вала Фондација Фридрих
Еберт, а на захтјев синдиката

овог сектора из земаља
Југоисточне Европе. Семи-
нар је одржан у Берлину.  Ос-
новна тема била је о
миграцијама у здравстве-
ном сектору и проблеми с
којима се суочавају миг-
рантски радници. Семинар
је организован у циљу изна-
лажења рјешења проблема
мигрантских радника, на ос-
нову синдикалне солидарно-
сти и заједничког притиска
на релевантне институције
за ефикасније дјеловање
усљед дискриминације ових
радника као и изједнача-
вања њихових права са пра-
вима домаћих радника.

У складу са прелиминар-
ним договорима током сјед-
нице Комитета за
образовање из Европске кон-
федерације синдиката одр-
жан је радни састанак
земаља чланица Комитета у
чијем је чланству и Синди-
кат образовања, науке и кул-
туре РС. Састанак је одржан у
Варшави гдје је учествовао
предсједник Драган Гњатић
и члан Републичког одбора
СОНК РС, Предраг Милетић. 

Разговарало се о акту-
елним изазовима у синди-
калном раду и политици
образовања, стопи члана-
рине за Интернационалу
учитеља (EI), могућности ор-
ганизовања заједничке кон-
ференције о теми „Будућност
учитељског позива“, као и о
изради резолуције за сље-
дећи конгрес Интернацио-
нале учитеља који ће се
одржати у 2015. години.

Двочлана делегација In-
dustriALL-а (глобална феде-
рација синдиката
индустријског сектора),
савјетница Ан Мари Муро и
међународна координаторка
Теута Крилић из Хрватске,
посјетиле су Синдикат текс-
тила, коже и обуће РС, а при-
мили су их предсједник
Данко Ружичић и члана Ре-
публичког одбора СТКО РС,
Радислав Стојановић.

Предсједник СТКО РС,
Данко Ружичић је упознао
делегацију IndustriALL-a  о
структури и раду овог син-
диката, као и о изузетно
доброј сарадњи између
синдиката како  на међу-
ентитетском нивоу, тако и
на регионалном.

Поред презентације
функционисања овог син-
диката, делегација Industri-
ALL-a   упозната је и са
економско-социјалном по-
ложају свих радника у Ре-
публици Српској, са
посебним освртом на рад-
нике из овог сектора. Разго-
варано је и о организовању
синдиката у приватном
сектору, односно о позитив-
ним и негативним иску-
ствима са страним
послодавцима, када је у пи-
тању регрутовање новог
чланства. Током састанка
са делегацијом ове гло-
балне федерације синди-
ката, највише се
разговарало о могућим ре-
формама Закона о раду.

Објашњено им је да овај
синдикат, заједно са оста-
лим гранским синдикатима
у саставу Савеза синдиката
РС води успјешну борбу
против доношења новог За-
кона о раду. У кратким
цртама им је представљена
акција коју је ССРС заједно
са својим чланицама по-
кренуо против доношења
новог закона. Договорено је
да се делегацији Industri-
ALL-a доставе леци којима
се јавности указало на про-
блеме доношења новог за-
кона као и штете који ће тај
закон нанијети свим радни-
цима Републике Српске.
Расправљало се и о Међуна-
родном монетарном фонду
и додатном Писму намјере

влада из БиХ, те интенцијом
да се нови закон донесе у
децембру мјесецу 2014. го-
дине.

Предсједници гранских
синдиката радника унут-
рашњих послова РС, управе
РС, здравства и социјалне
заштите РС и грађеви-
нарства и стамбено-кому-
налних дјелатности РС,
Аница Јондић, Томислав
Врховац, Миленко Грану-
лић и Драгана Врабичић су
као чланице учествовали  у
17. конститутивном са-
станку  земаља Средње Ев-
ропе и западног Балкана
Европских јавних служби
које су у саставу Међуна-
родних јавних служби. Са-
станак је ове године одржан
у Будимпешти на којем су
чланице из свих земаља Ев-
ропе и свијета подносиле
извјештај о синдикалним
правима, развоју инду-
стријских односа, социјал-
ном дијалогу и
колективном преговарању
и акцијама које су подузете
у протеклом периоду. На
бази извјештаја констато-
вано је да постоји потреба
за омасовљењем синдиката
те тражењем модалитета
како би се у синдикате при-
вукао што већи број чла-
нова.

На крају састанка ут-
врђени су конкретни
правци рада ових синди-
ката до краја 2014. године.

Биљана Шкрбић
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МЕЂУНАРОДНА СИНДИКАЛНА САРАДЊА 



25 ДЈЕЦЕ ИЗ ПОПЛАВЉЕНИХ
МЈЕСТА РС НА ЉЕТОВАЊУ 
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ХУМАНОСТ ПОЉСКОГ СИНДИКАТА 

Дјеца, чији су родитељи чланови Синдиката образовања, науке и културе
РС, у августу су 15 дана боравили у Пољској, на позив тамошњег Синдиката

Поредборбеузаштитисиндикал-
нихирадничкихправа,синдикати
сепрепознајуипосолидарностии
хуманостиштопоказујеинедавна
хуманаакцијаСиндикатаобразо-
вањаПољскеповодомпоплавако-
јесузадесилеРепубликуСрпску.
Због дугогодишњесарадњесана-

шимСиндикатомобразовања,науке
икултуреРС,овајсиндикатјесазвао
хитнусједницусвојихорганагдјесе
расправљалооакцијамакојећепрeд-

узетикакобипомоглисвојимколега-
масиндикалцимауРепублициСрп-
ској.
Такојеодлученодаорганизујуље-

товањеуПољскојуУстронуза25дје-
цеизпоплављенихподручјаРС.
Синдикатобразовања,наукеикул-

туреРСјесазадовољствомприхватио
овајхуманигестиорганизоваопуто-
вањедјецечијисуродитељичланови
овогсиндиката.Дјецусунапутовању
пратила два наставника и љекар, а

предсједник двочланe делегацијe
Синдикатаобразовања,наукеикул-
туре РС, на челу са предсједником
Драганом Гњатићем, посјетиили су
дјецу у Устрону и том приликом се
личнозахвалиликолегамаизСинди-
катаобразовањаПољскенаовомху-
маномгесту.
ДјецаизпоплављенихподручјаРС

суборавилауПољскојод7.до22.ав-
густа2014.године.

БиљанаШкрбић

ВећдугогодинатрајесарадњаСиндикатаПољскеиСиндикатаобразовања,наукеикултуреРепублике Српске

АГИЛНИ СИНДИКАТ ЦРНЕ ГОРЕ 

ЉЕТОВАЊЕ У РАФАИЛОВИЋИМА ЗА 24 ДЈЕЦЕ

Поводомнедавнихпоплава које
су задесиле Републику Српску из
регионалнихсиндикалнихцентра-
лакаоисвијетастизаласуписма
саосјећања и воље да се помогне
угроженомстановништву.
Тако је,поредосталиххуманитар-

нихакција,СавезсиндикатаЦрнеГо-
ре,усарадњисаСавезомсиндиката
РепубликеСрпске,уплатиоодморза
24малишана из поплављених под-
ручја.
Дјецасуборавилаудјечијемодма-

ралишту„Ловћен“уРафаиловићима
наседмодневномљетовању.
СавезсиндикатаРепубликеСрпске

јеорганизоваопревоздјецеипрати-
оцекојисузадуженизабригуодјеци
токомњиховогборавканамору.
ОвајхуманигестколегаизСавеза

синдикатаЦрнеГорепоздравилису
свичлановиСавезасиндикатаРепу-
бликеСрпске.
Дјецасуотпутоваланаљетовање7.

августа,а вратила14.августа2014.
године.

Поред свих осталих хуманитарних акција, Синдикат Црне Горе уплатио је љетовање за малишане из
поплављених подручја РС
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спортски сУсрети радника Управе

Јачање приЈатељства и
солидарности кроз спорт 

Посебностовихспортскихигарабилајесолидарностсапострадалиму
мајскимпоплавамауРС,јерјеунаграднојигриприкупљенооко3.000КМ

У Ба њи Бру ћи ци код Те -
сли ћа, одр жа ни су Тре ћи
спорт ски су сре ти Син ди ка -
та упра ве РС, ко ји су ове го -
ди не оку пи ли 300 уче сни ка
из 11 оп шти на и гра до ва из
РС, а ко ји су се так ми чи ли у
16 спорт ских ди сци пли на.
Овогодишњеспортскесу-

срете отворио је предсјед-
никСиндинкатауправеРС
Томислав Врховац, који је
свим спортистима, синди-
калцимаи синдикалкама,
пожелио што више фер
плеја.
- Желим вам што боље

спортске резултате, добро
дружење уз јачање прија-
тељства и солидарности ,
што је више од сваког
спортскогрезултата-рекао
јеВрховац.
Учесникеигарапоздрави-

лајеипредсједницаСавеза
синдиката Ранка Мишић
која је уз жељу за друже-
њеми јачањем синдикал-
ног јединства, позвала
синдикалке и синдикалце
дабудујакииистрајни.

- У времену које долази
сигурно ће нам „напасти“
Закон о раду РС, односно
стеченарадничкаисинди-
калнаправа-упозорилаје
предсједницаМишић.
Спортским сусретима

СиндикaтауправеРСпри-
суствовалесуиделегације
Синдиката управе Србије
начелусасекретаромМи-
ланкомКовачевићем,Син-
дикатауправеиправосуђа

ЦрнеГорекојујепредводио
предсједникДушкоЗаруби-
ца, делегација Синдиката
управеиправосуђаМаке-
донијеначелусапредсјед-
никомПецомГрујевскими
делегација Синдиката др-
жавних службеника и на-
мјештеника у Федерацији

БИХ коју је предводио
предсједник Салих Кру-
шчица.Онисууимечлан-
ствапоздравили учеснике
спортскихигараипожеље-
ли им што боље спортске
резултате.
Отварању ове радничко-

спортске манифестације
присуствовала је Радана
Даљевићпомоћникмини-

стра управе РС која је

поздравила све присутне
синдикалкеисиндикалцеи
пожељела им што више
успјеха како у спортским
активностиматакоиусва-
кодневним синдикалним
активностима.
Трећи спортски сусрети

радникаСиндикатауправе
РС завршени су свечаним
дефилеом екипа и додје-
лом признања најбољим
спортистима у појединач-
номиекипномтакмичењу.
Посебностовихигараби-

ла је солидарност са по-
страдалим у мајским
поплавама у Републици
Српској,иунаграднојигри
прикупљено је око 3.000
КМ,које сукаопомоћпо-
страдалим,уплаћененаје-
динствен рачун Владе
РепубликеСрпске.

Се кул М. По по вић

ФОНД ПИО СЕ ИЗБОРИО 
ЗА ДРУГО МЈЕСТО

ре пре зен та ци ја Фон да пио рс, са 22 уче сни ка, успје шно је уче ство ва ла и пред ста -
ви ла Фонд, и све у куп но осво ји ла дру го мје сто, иза рад ни ка град ске упра ве Ба ња лу -
ка. нај бо љи, од но сно пр во мје сто осво ји ли су му шка ко шар ка шка еки па и еки па
пи ка до- же не. 
дру го мје сто осво ји ле су че ти ри еки пе Фон да пио и то: ба скет-же не, ку гла ње-же не,
од бој ка-мје шо ви то и сто ни те нис мје шо ви то. тре ће мје сто осво ји ли су му шка еки пе у
стре ља штву и пи ка ду.

У временУ које долази
сигУрно ће нам 

„напасти“ закон о радУ
рс, односно стечена

радничка и синдикална
права, Упозорила је

предсједница мишић



наЈбОЉе екипе из 
баЊе луке и звОрника

РИЈЕЧ СИНДИКАТА 23

Осми спОртски сусрети радника у здравству републике српске

На осмим спортским сусретима здравствених радника РС у Теслићу
најуспјешнији појединци били су Миле Бирчаковић из Зворника 
и Милана Селић из Бање Луке

У Ба њи Вру ћи ци код Те сли ћа, од 3.
до 7. сеп тем бра 2014. го ди не одр жа ни
су Осми спорт ски су сре ти за по сле них
у здрав ству Ре пу бли ке Срп ске. Ове го -
ди не се оку пи ло 720 уче сни ка из 24
здрав стве не уста но ве, од Ба ње Лу ке
до Тре би ња. То је ујед но и ре кор дан
број оче сни ка от ка ко се ове игре одр -
жа ва ју.

Ово го ди шње спорт ске су сре те отво -
рио је пред сјед ник Син ди ка та здрав -
ства и со ци јал не за шти те РС,
Ми лен ко Гра ну лић, ко ји је свим уче -
сни ци ма при је све га по же лио до бро
дру же ње, фер игру и што бо ље спорт -
ске ре зул та те.

Уче сни ке су по здра ви ли и  пред -
сјед ни ца Са ве за син ди ка та РС, Ран ка
Ми шић, ми ни стар здра вља и со ци јал -
не за шти те  РС, др Дра ган Бог да нић,
те ди рек то ри  здрав стве них уста но ва
еки па уче сни ка.

Так ми че ње је одр жа но у ви ше ди -
сци пли на: ма лом фуд ба лу, од бој ци,
ба ске ту, ру ко ме ту, сто ном те ни су,

пи ка ду, те ни су, ша ху и на те за њу ко -
ноп ца.

Нај бо ље еки пе би ле су ЈЗУ УБКЦ Ба -
ња Лу ка, ЈЗУ ЗЗФМР Ми ро слав Зо то -
вић, и ЈЗУ Бол ни ца и Дом здра вља
Звор ник.

За нај бо љег спор ти сту ига ра про гла -
шен је Бир ча ко вић Ми ле из ЈЗУ Бол -
ни ца и Дом здра вља Звор ник, а
нај бо љу спор тист ки њу Ми ла на Се лић
из ЈЗУ ЗЗФМР Ми ро слав Зо то вић.

Осми спорт ски су сре ти рад ни ка
Син ди ка та здрав ства и со ци јал не за -
шти те РС за вр ше ни су 7. сеп тем бра
2014. све ча ним де фи ле ом еки па и до -
дје лом при зна ња.

Здравствени радници показали на дјелу шта
значи крилатица „у здравом тијелу здрав дух“

ТаКМичење је ОДРЖанО У МалОМ
фУДБалУ, ОДБОјЦи, БаСКеТУ, 
РУКОМеТУ, СТОнОМ ТениСУ, 

ПиКаДУ, ТениСУ, ШахУ 
и наТеЗањУ КОнОПЦа

Приједорчани најбољи стонотенисери
Општа болница „Др Младен Стојановић“ Приједор, у конкурен-
цији 24 здравствене установе РС, заузела је генерално шесто
мјесто. Одличан успјех, побједничка мјеста, заузели су женска и
мушка стонотениска екипа ове установе. Стонотенисерке су без
изгубљеног сета доминантно заузеле прво мјесто. Женску екипу
су чиниле: Даница Племић, Љубинка Шиљег и Весна Карачић. У
Мушкој су наступили Давор Мотл, Драгослав Буцо Савановић и
Радослав Грбић. 
Запажене успјехе и напредак Приједорчани и Приједорчанке
остварили су и у фудбалу, одбојци и кошарци. Као првопласи-
ране екипе, приједорски „бијели мантили“ стеккли су право
учешћа на четворомечу између Републике Српске, Србије, Црне
Горе и  Македоније.Приједорски „бијели мантили“ показали

су се као прави мајстори стоног тениса



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


