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ДРАГЕ СИНДИКАЛКЕ
И СИНДИКАЛЦИ, 

ПОШТОВАНИ 
ЧИТАОЦИ

Мисију коју смо за-
почели  прошле године, да
вас информишемо о ак-
тивностима Савеза син-
диката РС, али и о раду

институција РС, првенствено оних у чији дјело-
круг рада спадају и области од посебног интере-
совања радничке популације, настављамо и у
2015. години.

Бројни изазови са којима смо се суочили про-
текле године и даље су пред нама. Влада Репуб-
лике Српске не одустаје од намјере да у оквиру
својих реформских захвата, измијени и по-
стојећи Закон о раду. Ми смо  и у претходним
бројевима нашег и вашег часописа говорили о по-
тезима које је руководство Савеза синдиката РС
предузимало како би упозорило и Владу, члан-
ство Синдиката, али и ширу јавност на погуб-
ност исхитрених одлука по том питању.

У првом реду информисали смо вас о добрим
странама постојећег Закона, као и о неоправда-
ним захтјевима који долазе првенствено од по-
слодаваца, али и од извршне власти. Такође,
настојали смо да вам приближимо проблема-
тику радног законодавства и оправданост нашег
упорног инсистирања да се прије измјена било
којег закона, па и Закона о раду, проведу озбиљне
анализе и утврди степен провођена постојећег
Закона.

И у овом броју разоткривамо стварне намјере
креатора  реформских закона, који до сада нису
показали намјеру да уваже ставове Савеза синди-
ката РС.

Како ствари стоје, пред нама су још мјесеци
борбе за очување стечених радничких права.
Савез синдиката РС ће настојати да сваки његов
члан, било гдје у Републици Српској, буде инфор-
мисан о потенцијалним пријетњама радничким
правима.

И до сада смо настојали да кроз Ријеч Синдика-
таприкажемо активности наших синдикалних
организација на терену. Говорили смо о горућим
проблемима у нашим колективима, о грчевитој
борби за радничка права која су и данас, у сред
друге деценије 21. вијека подједнако угрожена као
прије стотину и више година. Испратили смо
бројне хуманитарне акције, семинаре, едука-
тивне радионице, спортске активности...

Трудили смо се да стигнемо у све регије Репуб-
лике Српске и да на тај начин покажемо да нам
је подједнако важан сваки човјек, сваки радник и
члан Синдиката. Позивамо вас да нам се јав-
љате са приједлозима и сугестијама, како бисмо
били још садржајнији и бољи.

Велка Оџаковић
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РЕФОРМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ВЛАДА ЖУРИ У ПРОМЈЕНЕ   
Споразум за раст и запошљавање у БиХ је у потпуности уграђен у документ
који се зове „Усаглашена изјава“. Потписан од стране свих политичких 
лидера, постао је основ за све „реформе“ које ће се проводити у БиХ и РС
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Већ смо навикли да свака нова
Влада свој мандат започиње рефор-
мама, како би доказала своју опре-
дијељеност за увођење нечег по
чему ће бити упамћена, не прихва-
тајући одговорности за све што је
урађено раније. Оправдано се по-
ставља питање: Зашто Влада РС ,
која је у континуитету већ десет го-
дина, приступа „корјенитим“ ре-
формама у свим областима?

Можда би се могао и наћи одговор
на ово питање када би Влада са
својим законитим социјалним парт-
нерима извршила детаљне анализе
до сада проведених реформи, на ос-
нову којих би јасно утврдила правце
даљег дјеловања.Нажалост, то се не
ради из само њима познатих разлога. 

По нашем мишљењу, за овако
брзоплето срљање у „реформе“  по-
стоје само два могућа разлога: све
што су радили до сада није добро, или
се  реформе требају провести по не-
чијем налогу, који се ради нечег
(читај: превелике задужености) не
смије одбити.

Апсолутно је нејасно какав циљ се
жели постићи, на који начин, нити
коме ће бити испостављен рачун за
досадашње промашаје и ко ће на
крају платити цијену реформе свих
реформи. 

Познато је да су нас неке досадашње
реформе дебело коштале (реформа
управе, правосуђа, образовања), а за
неке смо чак и  кредите подизали.
Друге су провођене уз финансијску и
кадровску подршку страних донатора
који су те исте реформе и диктирали,
а неке су биле наш изворни  про-
извод. На крају, када је Влада РС у
новом сазиву подвукла црту, испоста-
вило се да ништа од тога није ваљало
и кренула је из почетка. 

Нажалост, и тај почетак је диктирао
неко други. Само онима који нису
добро упућени у дешавања на со-
цијално- економској сцени,  чини се
да је Влада самостално кренула у ре-
форме. То потврђује њено упорно
избјегавање да се свеобухватно ана-
лизирају  досадашње реформе, по-
стојећи закони и њихова примјена.

Подлога за све што Влада РС пред-
узима је Споразум за раст и запошља-
вање у БиХ.  Тај фамозни Споразум о
којем се у посљедње вријеме интен-
зивно говори, у потпуности је уграђен
у документ који се зове „Усаглашена
изјава“. Потписан од стране лидера
свих политичких странака у БиХ , по-
стао је основ за све „реформе“ које ће
се у наредном периоду проводити у
БиХ и РС.

Споразум за раст и запошљавање у
БиХ усвојен је  у оквиру  Форума за
раст и запошљавање (НВО) у мају
2014. године у Сарајеву, под покрови-
тељством  Питера Соренсена, тадаш-
њег специјалног представника ЕУ и
шефа Делегације ЕУ у БиХ. Подршку
Споразуму дали су ММФ, Свјетска
банка, Европска банка за об-
нову и развој и адми-
нистрација САД.
Споразум  садржи
шест политика од
којих су политика број
2. (Препреке запошља-
вању), и политика број
6. (Социјална заштита),
за Савез синдиката РС
најспорније. Наиме, оне
најдиректније одређују
будућу позицију рад-
ника, умањују радничка
права и стварају могућ-
ност за флексибилизацију
радних односа. Из тог раз-
лога Савез синдиката РС
није подржао овај Споразум, нити
Економску политику Владе  у коју су
уграђени елементи из Споразума. 

Да би што прије провела зацртане ре-
форме, Влада РС је формирала два од-
бора: Одбор за реформу јавног сектора
РС и Одбор за реформу привредног си-
стема РС. О формирању одбора оба-
вијештени смо путем медија, а да смо
чланови одбора сазнали смо из Служ-
беног гласника РС.  Ваљда је сад јасно
колико Влада РС цијени и уважава со-
цијалне партнере, или бар Савез син-
диката, као јединог репрезентативног
социјалног партнера који представља
раднике Републике Српске.

У жељи да још једном покажемо
своју кооперативност и опредијеље-
ност за социјално партнерство,
Предсједништво Савеза синдиката РС
је на ванредној сједници одлучило да
учествујемо у раду одбора. Неки од
чланова Предсједништва, а и
предсједница лично, изразили су
сумњу у добре намјере Владе. 

Истине ради, мора се истаћи да је
највећи дио реформи диктиран од
стране међународних финансијских
центара, на чија врата се мора заку-
цати и молити за нове кредите, без
којих очито не можемо опстати.
Зашто смо дошли  у ситуацију преза-
дужености, чини се, никог не занима.  

На првом састанку оба одбора, 26.
јануара, предсједница Владе је ис-
такла да ће се реформе које су плани-
ране Економском политиком за 2015.
годину  проводити убрзано и да је за
тај посао потребно постићи договор са
социјалним партнерима и цивилним
сектором. Истакнуто је да ће највећи
дио посла урадити у првом кварталу и
да ће се, поред закона из Економске
политике, доносити  и други  закони,
правилници и друга подзаконска акта.

На том састанку предсједница СС РС
Ранка Мишић је поставила неколико
суштинских дилема на које у овом
моменту нико нема одговор. Чудно је
да Влада континуитета иде у овако
радикалне реформе без анализе која

би показала шта није
добро, који су пози-
тивни ефекти,  шта
треба, а шта не треба
мијењати.

Начин рада који у
страну потискује
трипартитни со-
цијални дијалог и
уводи цивилни
дијалог је нешто
ново, што нема
своје законско
утемељење у
Српској. Посве је
нејасно како ће

се све ово за-
вршити. Плаши нас брзина

којом се иде, што може имати далеко-
сежне посљедице. Економске, со-
цијалне, па и политичке. Како је
могуће да се постигне било какав дого-
вор са социјалним партнерима, а да се
о томе с њима никад није разговарало?

Међутим, било је посве  јасно да
Влада РС  ове реформе испројекто-
вала прије избора и да на овај начин
одговорност која њој припада, за све
евентуалне промашаје, жели по-
дијелити са социјалним партнерима.

Реформе које Влада већ проводи
кроје се за капитал и послодавце, а
при том се нигдје не види радник и
његова права. Закон о раду је у свакој
радној групи централна тема. 

Учествујући у раду владиних рад-
них група све наше сумње у добре
намјере су потврђене. Све се ради на
брзину. Предлажу се темељни закони
без анализа и показатеља о примјени
досадашњих, све под плаштом ства-
рања повољних  услова за привређи-
вање и привлачење страних и
домаћих улагача.

Чија брига су радници, нема одго-
вора. Нема га ни на стална питања
Савеза синдиката - ко и када ће изми-
рити зарађене, а неисплаћене плате и
доприносе, због чега радници не могу
да се лијече, нити да  остваре пензију
и након 40 година рада. Они су у Спо-
разуму већ проглашени „непо-
стојећим радницима који се грчевито
држе за прошлост“. 

Господо, ови радници се не држе за
прошлост, него траже оно што су му-
котрпно зарадили. Ово је срамота од
предлагача Споразума, срамота од
потписника Изјаве, а треба да је сра-
мота и све оне који кроз наводне ре-
форме желе да их избришу. 

Куда то иде Република Српска и шта
ће бити након свих Владиних ре-
форми, нико не зна.  

Велка Оџаковић

РефоРме које Влада пРоВоди
кРоје се за капитал 

и послодаВце, а нигдје се не
Види Радник и његоВа пРаВа
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АКТУЕЛНО У СИНДИКАТУ

СПОРАЗУМ НЕМА ПОДРШКУ
САВЕЗА СИНДИКАТА РС

Предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић, упознала је британског
амбасадора Едварда Фергусона са ставовима радника и синдиката Српске
о Споразуму за раст и запошљавање 

Предсједница Савеза Син-
диката Републике Српске ,
Ранка Мишић, протеклих
дана састала се са британ-
ским амбасадором у Босни
и Херцеговини Едвардом
Фергусоном.

Тема разговора који је
иницирао амбасадор Фер-
гусон је стање у економији
у Републици Српској и
Босни и Херцеговини, поло-
жај радника, мишљење и
ставови Савеза синдиката
РС о утицају сета закона
који су се нашли на скуп-
штинском столу, те евенту-
ална реформа тржишта
рада. Све су ово питања која
се односе на Споразум за
раст и запошљавање у
Босни и Херцеговини.

У уводном обраћању, Ам-
басадор је истакао да Син-
дикат у РС, као социјални
партнер Влади и послодав-
цима, има веома важну
улогу у друштву, те га је зато
највише занимало да чује
какав је  став Синдиката
према Споразуму и која су
то рјешења и мјере које (по
виђењу Синдиката) треба
проводити у Босни и Херце-
говини како би се побољ-
шао економско – социјални
положај њеног станов-
ништва.

Посебно се осврнуо на ог-
ромну стопу незапослено-
сти и забрињавајућу

чињеницу да све више мла-
дих, образованих људи на-
пушта земљу.

Предсједница Мишић је
јасно дала до знања да овај
документ није прихваћен
од стране радника и да као
такав не  може имати по-
дршку од Савеза синдиката
РС .

Нагласила је да рјешења
која овај документ нуди
нису рјешења која су у ин-
тересу радника у Репуб-
лици Српској и Босни и
Херцеговини, већ рјешења
која су у интересу капитала
и урушавања радничких
права, апострофирајући да
Републици  Српској не
треба нови Закон о раду.

Такође је нагласила да је

Закон о раду који сада
имамо у РС добар, моде-
ран, флексибилан и ускла-
ђен са конвенцијама
Међународне организа-
ције рада и Европским
стандардима. Једини про-
блем везан за овај Закон је
његово непримјењивање
од стране неких послода-
ваца.

Мишићева је додала да
Споразум за раст и запош-
љавање и потписана Изјава,
заправо, иду у корист бога-
тих.

Јасно је изнијела став да
радна мјеста отварају
здраве инвестиције, оз-
биљни инвеститори, прије
свега домаћи, а онда и
страни.

-За добру инвестицију
није потребан нови Закон о
раду већ политичка стабил-
ност, владавина права и
нулта толеранција коруп-
цији, закључила је предсјед-
ница Мишић.

Једино рјешење проблема
у Босни и Херцеговини је
владавина права и борба
против корупције, око чега
су се саговорници и усагла-
сили. Закључили су да
овакве разговоре треба на-
ставити и  да треба тражити
заједничка рјешења.

Ово је први пут да амбаса-
дор једне земље у Босни и
Херцеговини затражи саста-
нак са руководством Савеза
синдиката Републике Српске.

Биљана Шкрбић

СИНДИКАТ ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
У СВЈЕТСКОЈ СИНДИКАЛНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС је од прошле године члан Свјетске синдикалне 
организације шумарства, грађевинарства и прераде дрвета и папира

На   захтјев за учлањење у
Свјетску синдикалну орга-
низацију шумарства, грађе-
винарства и прераде дрвета
и папира (BWI) од стране
Синдиката шумарства, пре-
раде дрвета и папира РС, ор-
гани BWI одлучили су да
поново пошаљу  мисију у
Босну и Херцеговину како
би се секретар за Европу,
Марион Хелман, састао са
већ постојећим чланицама
- синдикатима у БиХ и пред-
ставницима нашег синди-
ката.

Секретар BWI је разговарао

са предсједником синдиката
Владом Павловићем и њего-
вим сарадницима о стању у
овој области, гдје су
размјењена  искуства и ин-
формације у вези са програ-
мом рада, функционисањем
и структуром синдикалног
организовања на просторима
Републике Српске.

Ова свјетска синдикална
организација окупља 328
синдиката који представљају
12 милиона чланова у 130 зе-
маља. Сједиште им је у Же-
неви у Швајцарској, док су
регионалне канцеларије рас-

поређене од Панаме до
Тајланда.

Основна мисија ове орга-
низације је промовисање
развоја синдиката овог сек-
тора, као и оснаживање рад-
ничких права у контексту
одрживости развоја. Блиско
сарађује са Европском феде-
рацијом грађевинарства и
дрвне индустрије, норвеш-
ком Федерацијом грађеви-
нарства, Међународном
конфедерацијом синдиката и
Глобалном унијом федера-
ција. 

Ова организација има по-

себан консултативни статус у
Економско-социјалном ко-
митету Уједињених нација и
изузетну сарадњу са Међуна-
родном организацијом рада,
те са међународним финан-
сијским институцијама  као
што су Свјетска банка и Свјет-
ска трговинска организација.

Мисија је уродила плодом
потврдом пријема нашег
синдиката у чланство     BWI
од стране Свјетског одбора на
састанку одржаном 20. но-
вембра 2014. године у Даб-
лину. 

Б. Шкрбић

Мишић и Фергусон: Састанак на
иницијативу амбасадора
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ИНТЕРВЈУ: ПРЕДСЈЕДНИЦА САВЕЗА СИНДИКАТА РС РАНКА МИШИЋ

Најчешћа ријеч која се
ових дана чује у јавности
Републике Српске је ре-
форме. Народна скуп-
штина Српске је прије
неколико дана, послије
оштре расправе, усвојила
нацрте 13 реформских за-
кона који ће у наредна
два мјесеца бити предмет
јавне расправе.

Предсједница Савеза
синдиката РС, Ранка
Мишић, истиче да је у јав-
ности створена погрешна
представа о тим зако-
нима, нарочито о Закону
о раду.

-У овом тренутку имамо
перцепцију која је намет-
нута од стране оних које не
можемо сматрати здравим
инвеститорима и добрим
послодавцима, а и од
стране једног броја мини-
стара и политичара, који
би да се донесе Закон о
раду који би сва права дао
послодавцу а раднику
само обавезе. Дали би му
Закон о раду без права да
преговара о висини своје
плате, без права да има ко-
лективни уговор. Има
једна страшна реченица
коју често изговарају чла-
нови Уније удружења по-
слодаваца, да им треба
нови Закон о раду како би
се ријешили нерадника. Ту
исту реченицу изговарају и
поједини министри у
Влади РС и то све више у
задње вријеме , што је не-
допустиво и неопростиво.
То је највећа увреда коју
послодавци и политичари
могу изрећи на рачун  рад-
ника Републике Српске,
оних истих радника који су
њима на својим  леђима
зарадили и скупе аутомо-
биле, и скупе виле, јахте и
гласали за њих. То су исти
они радници који су зара-
дили силна богаства
својим послодавцима, то
су исти они радници који
су поштено радили а не
могу отићи у пензију. Такве
раднике назвати нерадни-

цима је гријех, срамота и
увреда.

Како оцјењујете доно-
шење нових закона и шта
Савез синдиката и рад-
ници Српске могу очеки-
вати послије њиховог
усвајања?

- Влада РС је предложила
и Народна скупштина  ус-
војила  Економску поли-
тику и  Буџет за 2015.
годину. У  Економској поли-
тици као кључном доку-
менту за економска,
социјална и стратешка пи-
тања, Влада се  опре-
дијелила  да уђе у одређене
реформске процесе. Савез
синдиката Српске је као оз-
биљан социјални партнер
прије израде Економске по-
литике Влади Српске доста-
вио читав пакет од 18
мјера, приједлога и суге-
стија за које ми цијенимо
да су важне за раднике и
грађане РС. 

Рачунајући да је оно што
смо предложили утеме-
љено на стварним показа-
тељима и потребама
радника Српске, а у корист
је цјелокупног друштва,
очекивали смо више разу-
мијевања  од стране Владе
РС, односно да ће Влада
добар дио наших пријед-
лога уградити у Економ-
ску политику. Нажалост,
одређена законска
рјешења која смо
предлагали  као нова
Влада  није прихва-
тила  и морам рећи
да Савез синдиката
није дао подршку
таквој Економској по-

литици, а ни Буџету. То није
пуно забринуло Владу
Српске. Након усвајања ова
два документа, ево, у првом
кварталу ове 2015. године,
Влада је изашла са сетом
реформских закона из
области економије, односно
финансија, који би, како
предлагачи кажу, требало
да поправе стање у реал-
ном сектору. Реформски за-
кони, како их Влада назива,
у ствари су измјене по-
стојећих закона, прије свега
Закона о доприносима

(конкретно, иде се на сма-
њење доприноса за здра-
вствено осигурање), као и
низа других закона за које
Влада тврди да су реформ-
ски. Савез синдиката је и на
ове законе доставио одре-
ђене приједлоге, сугестије и
амандмане. Нажалост,
мало тога је прихваћено и
уграђено у нацрте ових за-
кона, али биће јавна рас-
права, па ћемо видјети
како ће ствари тећи и ко-
лико је Влада заиста
спремна да чује глас рад-
ника. Оно што заиста смета
радницима и Синдикату

Српске је опредијељеност
Владе да ради за капи-
тал. 

Шта то значи?

Чини ми се да је овај
реформски пут који је

Влада одабрала, како
би њиме крстарила ову

годину, пут који је на-
клоњен искључиво влас-

ницима капитала, без
обзира на поријекло и чи-

Савезу синдиката се не допада начин на који је Влада кренула у реформе,
јер да би се могло реформисати постојеће стање у било којој области,
морате знати какво стање имате

Пуне четири године, 
снагом необоривих 

аргумената одоЛиЈеваЛи
смо свим насртаЈима 
на Закон о раду рс, 

коЈи Је модеран 
и ниЈе ПреПрека 

Привредном расту 
и ЗаПошљавању

Мишић: Реформе су показале да је Влада стала на
страну капитала 
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стоћу тог капитала и на
спремност власника тог ка-
питала, у смислу директног
утицаја на привредни раст
у Српској. 

Бојим се да је и Влада Ре-
публике Српске подлегла
глобалном опредјељењу ка-
питала да се до максимума
појефтини радна снага и да
се максимално обесхрабре
радници као роба на
тржишту која се продаје
испод сваке цијене, а у сва-
ком смислу је на удару екс-
плоатације од стране
власника капитала, којим
свакодневно увећава њи-
хово богатство. Нисам си-
гурна да ми имамо стварну
слику стања реалног сек-
тора у Републици Српској,
како приватног, тако и јав-
ног. То је један од недо-
стајућих елемената за
креирање добрих политика,
па макар оне биле и ре-
формске. Када говоримо о
радницима, сигурно је да
Влада није могла да при-
хвати наш захтјев да се
ријеши питање радника у
РС којима послодавци  на
име неуплаћених допри-
носа и зарађених а неис-
плаћених плата, дугују
више од милијарду и по КМ
у бруто износу. Нама је то
стратешки важно питање,
јер је одговор који смо ми
тражили везан за права
радника која су им  ус-
краћена од стране посло-
давца. У питању су
радници Српске, који су по-
штено радили и када су
предали своје папире у
Фонд ПИО  и отишли у пен-
зију, онда су схватили да им
фали три, пет, седам, једа-
наест година неуплаћених
доприноса. Од чега да живе
ти људи, од ваздуха? Заиста
нам је било важно да се
Влада потруди и понуди од-
ређена рјешења за горућа
питања за проблеме рад-
ника РС. Влада то није ура-
дила, него се опредијелила
да иде брзо, ломећи преко

кољена кроз такозване ре-
форме. 

Ко и зашто тражи доно-
шење новог Закона о раду
РС и на шта је све Савез
синдиката  спреман да би
сачувао стечена радничка
и синдикална права? 

-Када говоримо о поли-
тици коју ММФ проводи у
БиХ и РС, односно о оним
реформским  процесима
које ММФ види као нужне,
важно је рећи да је један од
њихових захтјева, прије три,
четири године, био је доно-
шење новог Закона о раду.
Снагом аргумената, упорно,
бројношћу нашег чланства,
заступајући виталне инте-
ресе радника Републике
Српске, без обзира да ли
раде у приватном или јав-
ном сектору, бранили смо
сва стечена радничка права.
До овог тренутка та права су
сачувана и није дошло до
измјена или доношења
новог Закона о раду. Четири
дуге године трпимо прити-
сак ММФ-а, Владе РС, а
највећи притисак трпимо од
стране Уније удружења по-
слодаваца, која не бира ни
вријеме ни средства којима
врши сталан притисак на

Савез синдиката РС, на
најуже руководство, квали-
фикујући нас на врло ружан
начин. Ми смо против поли-
тика које креира ММФ.
Желим да врло јасно кажем
да ММФ није обичан креди-
тор, код кога ћете узети сред-
ства, редовно плаћати
транше и камате које креди-
тор одреди. Напротив, уз све
то ћете морати да прихва-
тате одређена политичка и
економска рјешења које
ММФ захтијева, са једним
јединим циљем - да потпуно
пороби земљу и да постане
потпуно овисна од политике
и интереса ММФ-а. То није
добар пут, то није пут из-
ласка из кризе, то није пут
рјешавања економских и со-
цијалних питања и што је
најважније, то није пут
којим  треба да иде Влада
РС, да би дошло до већег
привредног раста и веће
стопе запослености у
Српској.

Који су путеви изласка
из кризе?

- Мислим да тај пут треба
да буде утемељен на вла-
ститим природним ресур-
сима којим располажемо, а
који су незаобилазни за
развој економије, привреде
и за општи бољитак нашег
друштва. Ту прије свега
мислим на воде, шуме,
енергију и све остале при-
родне ресурсе који могу
бити извор добре зараде и
развоја Српске.

Кад говоримо о радној
снази, често чујемо да
наши политичари, кад оду
у свијет, причају како ми
имамо јефтину електричну
енергију, воду, шуму, али
имамо јефтину и радну
снагу. То су поражавајуће
оцјене. Ми не желимо да
наши политичари, за које
смо ми гласали, иду у
свијет и обећавају да имају
робове који ће радити за
неколико десетина долара
или евра за тај крупни ка-
питал  који овдје најчешће
дође, опљачка и раднике и
државу, узме новац и оде из
РС.

Сјетимо се Бирача и Лит-
ванаца и свих бенефита
које су добили од буџета РС,
а оставили су шта? Дугове,
неуплаћене доприносе и
све оно са чиме се сада
Влада сусреће. Да будем
потпуно јасна, Савез син-
диката Српске није против
привредног раста, није
против инвеститора, није
против запошљавања, СС
РС није против придружи-
вања БиХ Европској унији.
Не желим ниједног тре-
нутка да нас било ко тако
квалификује, јер то није
тачно. Ми смо за развој РС,
ми јесмо за пут ка Европс-
кој унији, шта год то
значило, јер су искуства зе-
маља које су постале чла-
нице ЕУ различита. Тај пут
одређују специфични еко-
номски, историјски и кул-

Коме и зашто треба
нови заКон о раду рС?

Закон о раду српске је једнако модеран, једнако комотан и за послодавца и за радника.
Још од 2000. године када је донесен, наш Закон о раду је претрпио одређене измјене и
допуне. тај закон уредили смо на врло модеран начин. у њега смо уградили све ратифи-
коване конвенције међународне организације рада и добар дио стандарда и  стечевина
европске уније, које је било могуће уградити у наше законодавство, цијенећи све  спе-
цифичности економског и културног амбијента у коме живимо. одговорно тврдим да је
Закон о раду рс довољно комотан и флексибилан и за послодавца и за радника  и да на
добар начин уређује однос између рада и капитала, између послодавца и радника, није
препрека новом запошљавању, није препрека привредном расту, Закон о раду није пре-
прека страним инвестицијама у српској. напротив, Закон о раду српске је врло при-
хватљив и мотивишући за иоле озбиљне добронамјерне инвеститоре. 

Преко стотину хиљада
радника срПске Је 

врЛо Јасно, именом 
и ПреЗименом, 

Јединственим матичним
броЈем, рекЛо одЛучно
не новом Закону о раду

Преговори са представницима Уније удружења послодаваца РС и Владе РС
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туролошки услови сваке
земље. Савез синдиката РС
није искључив. Савез син-
диката је врло одговоран и
спреман да буде дио
рјешења, а не дио про-
блема. Рјешење није  при-
хватити по систему узми
или остави, односно при-
хватити нешто што ис-
кључиво иде у корист
капитала, а никако у томе
не препознају радника.
Дакле, нико нас још није
увјерио да Република
Српска својом економском
политиком иде у правцу
већег привредног развоја и
запошљавања.

Шта послодавци  желе? 

-Они хоће да све оно што
нису годинама,  у складу са
законом и колективним уго-
вором,  дали својим радни-
цима, а што су они поштено
зарадили, сада да то легали-
зују новим Законом о раду.
То практично значи: данас
си дошао код мене на посао,
радићеш три дана и након
три дана више ми ниси по-
требан, иди. Куда? Па то је
својствено средњем вијеку,
када су робовима  витлали
бичевима изнад глава, а они
су чекали да их неко анга-
жује за корицу хљеба. По-
слодавци који хоће овакав
Закон о раду, не желе да по-
стоји Општи колективни
уговор, они желе да новим
законом радника третирају
као роба за једнократну упо-
требу.

Један од послодаваца са
којим сам разговарала каже
мени овако: „Jа погодим
посао да направим једну
зграду и мени радник треба
седам мјесеци или годину
дана, ја хоћу тог тренутка да
запослим стотину радника,
завршим  зграду и ти рад-
ници мени више не требају“.

То значи да се губи уговор
о раду на неодређено
вријеме. Замислите какав је
то послодавац који нема
радну снагу у коју се улаже,
која се обучава, која је моти-
висана, која треба да својим
радом допринесе увећању
његовог капитала. Јасно
нам је да послодавац хоће
да увећа свој капитал, али
такође и радник, који има
своје обавезе, истовремено
има и своје право, а то право
се састоји у томе да за свој
рад буде адекватно плаћен. 

Савез синдиката Српске је
спреман на све. Влада РС је
та која усваја законе, 42

руке ће изгласати свако за-
конско рјешење које пред-
ложи Влада Српске. Кад је
то у питању, ми немамо ни-
какву илузију, али треба
знати да је свако законско
рјешење  које се предлаже и
усваја против воље оних на
које се оно односи осуђено
је на неуспјех.

Преко стотину хиљада
радника Српске је врло
јасно, именом и презиме-
ном, јединственим матич-
ним бројем, рекло одлучно
НЕ новом Закону о раду.
Било би нелогично да
Влада Српске против воље
својих радника, својих гра-
ђана, својих бирача, доноси
неко законско рјешење и
очекује од њих подршку. То
је неприродно и мислим да
такав политички гаф ова
Влада не би себи смјела
дозволити. Пред нама је да
видимо како ће се Влада
понашати.

Када очекујете почетак
рада експертске радне
групе три социјална парт-
нера у РС за анализу
примјене важећег Закона
о раду РС?

- Савез синдиката је пред-
ложио да се на нивоу екс-
перата, Синдиката, Владе и
Уније удружења послода-
ваца, формира радна група,
састављена од стручњака,
политички  неоптерећених,
непристрасних  и угледних
познавалаца ове материје,
како би извршили анализу
не-примјене постојећег За-
кона о раду РС. Да коначно
видимо гдје нестадоше те
силне године неуплаћеног
стажа,  да видимо гдје
одоше све те зарађене а не-

исплаћене плате, ко то от-
пусти све те силне раднике,
опљачка предузећа и
остави раднике на улици,
раднике који ће опет доћи
пред зграду Владе, јер не-
мају од кога тражити
помоћ него Владе РС.

Драго нам је да је дошло
до састанка који је (на нашу
иницијативу) организовао
предсједник Републике
Српске, гдје су, поред
предсједника Српске, били
присутни и предсједница
Владе, министри, представ-
ници Привредне коморе,
Уније удружења послода-
ваца и ми из Савеза синди-
ката. Ту су представници
власти схватили да је ана-
лиза примјене Закона о
раду кључна ствар која се
мора урадити како би се по-
чела рјешавати питања која
се тичу судбине радника
Српске, односно измирења
обавеза  према радницима
уназад десет година. Ових
дана очекујемо да радна
група буде формирана. 

Савез синдиката Српске
већ има своју анализу За-
кона о раду, урадили смо
компаративну анализу За-
кона о раду РС и Србије. Ре-
публика Србија је увела рад
на одређено вријеме до
двије  године, а ми то у
нашем Закону о раду
имамо од 2000. године. Они
то називају реформом. У
Србији су сада увели

плаћање отпремнине код
задњег послодавца, а ми то
имамо до 2005, односно од
2007. године.

То су аргументи којима
негирате потребу за доно-
шење новог Закона о
раду?

-Републици Српској није
потребан нови Закон о раду,
потребна јој је досљедна
примјена постојећег за-
кона. Имамо кохерентан
став Генералног вијећа Са-
веза синдиката РС, потпуно
утемељен, истински синди-
кални одговор на евенту-
ални напад на Закон о раду
Српске. Закон о раду није
обичан закон, Устав и Закон
о раду су темељни правни
акти у свакој земљи, па и у
РС. Ниједан радник,
ниједан пензионер, не
може остати равнодушан
на промјене радног законо-
давства. Сјетимо се Фран-
цуске гдје су падали
министри и Владе због јед-
ног члана закона о раду.
Није то закон који се
мијења како се коме про-
хтије - из њега све произи-
лази. Уколико  закон о раду
не примјењујете, или лици-
тирате неким његовим
измјенама, угрожавате
комплетан систем, јер
ниједна институција не
остаје поштеђена посље-
дица.

Ако неко жели да тестира
ставове Савеза синдиката у
вези са Законом о раду, од-
говорићемо му свим позна-
тим, законом дозвољеним
и демократским сред-
ствима којима распола-
жемо.

Секул М. Поповић

Јасно нам Је да живимо
у наЈсуровиЈем обЛику

каПитаЛиЗма, коЈи 
Зарад Профита гаЗи 

све Пред собом

свако Законско рЈешење
коЈе се ПредЛаже 

и усваЈа Против воље
оних на коЈе се оно 

односи осуђено 
Је на неусПЈех

Предсједница СС РС у разговору са предсједником РС Милорадом Додиком



С предсједницом Владе
Републике Српске, Жељ-
ком Цвијановић, разгова-
рали смо отворено о
актуелним темама у обла-
сти социјално-економ-
ских односа, привреди и
реформским процесима.

У првим мјесецима пре-
мијеркиног другог ман-
дата, Влада РС намјерава
да промијени и донесе
читав сет закона који се
тичу радног законодав-
ства, услова пословања
привреде и, што је за нас
најважније, права рад-
ника. Премијерка истиче
да су те промјене
усмјерене на стабилиза-
цију цјелокупног система.

- Наш приоритет је при-
вредни раст, побољшање
ликвидности привреде и по-
већање броја запослених,
борба против сиве економије,
већа наплата јавних прихода
као и рационализација у
свим областима, али не на
уштрб постојећих права.   

Хоће ли нови закон о
раду бити на листи ваших
приоритета?

- У оквиру планираних
измјена постојећих, или до-
ношења нових законских
рјешења, предвиђено је да
се анализира и радно зако-
ноставство и да се иновира,
али као што сам то много
пута рекла, не на штету
радника. 

Наш циљ је, понављам, да
одржимо достигнути ниво
права и давања, што се
види кроз планирани Буџет
за 2015. годину, а што,
поред наведених мјера, за-
кључујем да предсавља и
интерес радника.  

Влада жели да се свако
важно питање и анализира
и дефинише у сарадњи са
социјалним партнерима.
Лично сматрам да смо у
томе показали далеко већу
флексибилност и спрем-
ност да заједнички отво-
римо било које важно
питање, него што су то по-
казала друга два социјална
партнера.

Сматрам да је Влада на
чијем сам челу показала да
је социјално осјетљива и да
ради у корист својих гра-
ђана. Подсјећам вас да смо

у претходном мандату вра-
тили раније умањене плате
буџетским корисницима, а
да су пензије укупно гле-
дајући од јануара увећане и
за око 11 одсто. Интервени-
сали смо и кад је ријеч о
спасавању радних мјеста у
привреди, а у случају фаб-
рике Бирач-Алумина, то је
заиста велики број радних
мјеста. Али, знамо и да
треба даље наставити, и то
још интензивније. 

Зашто Влада није енер-
гичније радила на
примјени постојећег За-
кона о раду, чије одредбе
су, осим за запослене, зна-
чајне и за пуњење буџета
и фондова РС?

- Не могу прихватити кон-
статацију да је изостала ак-
ција Владе, али сам свјесна
да је потребно увести више
реда у многим областима.
Зато смо и планирали да се
енергичније бавимо пита-
њем сиве економије и рада
„на црно“, као и јачањем
рада контролних органа. У
Економској политици за
2015. годину навели смо
шта очекујемо од Пореске
управе и Инспектората,
увели принцип контроле
обрачуна плата итд. У циљу
ефикаснијег рада
Инспектората
РС, плани-
рано је и доно-
шење новог
Закона о ин-
с п е к ц и ј а м а ,
али и измјене
других закона
којима ће се створити
услови за ефикаснију
контролу инспектора.
Најавили смо и доно-
шење неопходне регула-
тиве којом ће се
забранити оснивање
нових привредних друш-
тава у истој дјелатности
од повезаних лица која
су власници при-
вредних друштава
у блокади или сте-
чају, или који
имају неизмирене
пореске обавезе. И
до тог рјешења смо
дошли захва-
љујући, између
осталог, указивању
и од стране со-

цијалних партнера да захва-
љујући новом, јефтинијем,
бржем и једноставнијем на-
чину регистрације послов-
них субјеката, неки
прибјегавају отварању нове
фирме остављајући не-
измирене обавезе у пре-
тходној. 

Зашто су послодавци по-
влашћени у односу на
раднике? Зашто држава
толерише неисплаћивање
плата и неуплаћивање до-
приноса, чак и у јавном
сектору?

- Ако говоримо о односу
Владе према социјалним
партнерима, нико није по-
влашћен, већ имају равно-
праван третман.

Чак је, на сугестију синди-
ката, измијењен и Кри-
вични закон РС да би
послодавци који не испла-
ћују плате били кривично
санкционисани. Због тога
су послодавци сматрали да,
на примјер, Влада има
према њима маћехински, а
према синдикату претоле-
рантан однос. Тако су нам
говорили поједини посло-
давци, указујући на про-
блеме с којима се суочавају
у свакодневном пословању.
Однос радника и послода-
ваца подразумијева  како
права, тако и обавезе на
обје стране, стога и не смат-
рам да у радном односу по-
стоје надређена и

подређена страна.
Што се тиче неуплаћи-
вања доприноса, ин-
систираћемо на већој
одговорности ме-
наџмента у јавном
сектору, али и на
већој контроли, и у
јавном и у реалном
сектору. 

поТРЕБНо ВИШЕ РЕда 
У МНоГИМ оБласТИМа

Упркос чињеници да се Савез синдиката противи умањивању стечених
радничких права и доношењу новог ЗОР-а, премијерка је потврдила да ће
се и радно законодавство наћи под реформском лупом Владе РС

ИНТЕРВЈУ: ЖЕљка ЦВИЈаНоВИћ, пРЕдсЈЕдНИЦа ВладЕ Рс
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Цвијановић: Ја сам свјесна да су реформе ствар која 
наилази на отпоре 
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Обавезаћемо Пореску
управу да, поред контроле
уплате пореза и доприноса,
контролише и начин њихо-
вог обрачуна, како би се
спријечило да се порези и
доприноси уплаћују само
на најнижу плату. И на ово
су указивали представници
Синдиката, па је и то ува-
жено. 

Aмбасадор Њемачке је
рекао да је актуелни
Закон о раду РС ригидан и
да је, уз бирократске про-
цедуре, главна  препрека
за већа улагања њемачких
привредника у РС и БиХ.
Да ли Ви мислите тако? 

- Амбасадор је, претпо-
стављам, изнио свој став у
контексту оног што су му
рекли или сами инвести-
тори, или припремио Еко-
номски одјел Амбасаде
радећи сопствене или кори-
стећи анализе међународ-
них организација које
оцјењују пословно окру-
жење. Имала сам много
пута и сама прилику да
чујем ставове потенцијал-
них или већ постојећих
улагача и о предностима и
о недостацима нашег при-
вредног амбијента. Ја
обично сама изводим своје
закључке и то на основу
много елемената, а не на
основу туђег и једног миш-
љења. 

Али, кад већ помињемо
неког амбасадора, ваља
примијетити да стране ин-
вестиције не зависе само
од пословног окружења,
већ су некад и ствар поли-
тичке одлуке. Наравно,
важно је стварати услове
за привлачење страних ин-
вестиција, али сматрам да
се паралелно с тим, или,
ипак, приоритетно, мо-
рамо бавити подстицањем
домаћих привредних ула-
гања и афирмисањем
предузетништва као мо-
дела за самозапошљавање
и повећање запошљавања
међу нашим грађанима.
За постизање тог циља, по-
требна је добра комуника-
ција и стратешко
дјеловање институција,
привредних субјеката и
невладиног сектора. 

Зашто би интерес Српске
био да своје раднике
измјенама Закона о раду
претвори у јефтину радну
снагу и остави на неми-
лост послодавцима?

- С обзиром на то да се у
свих пет питања протежу
теме као што су Закон о
раду, однос радника и по-
слодаваца, плате, порези,
доприноси, односно пу-
њење буџета и фондова, то
показује да су и теме које
смо навели у Економској
политици за 2015. годину,
као почетној фази прово-
ђења Програма рада Владе
у новом мандату, питања од
интереса и за Владу, и за
раднике и за послодавце, и
да је о њима добро расправ-
љати у партнерству. Стога
смо и формирали и Тим
Владе за имплементацију
Економске политике, као и
два одбора – за реформу
јавног сектора и за ре-
форму привредног система. 

Никада Влада коју пред-
водим није рекла да
намјерава  доносити било
каква рјешења која ће оте-
жати социјални положај
наших грађана или бити
против радника. Никада
нисмо заговарали мјере
којима ће се излазити у су-
срет послодавцима, а да
притом нисмо водили
рачуна да та рјешења на од-
ређени начин штите рад-
ничка права или дају
радницима већу извјесност
запослења и примања која
добијају за свој рад. 

У експозеу сте рекли да
ће кључне реформе нове
Владе бити политика по-
дршке опоравку привреде
и новом привредном
расту, као и реформа јав-
ног сектора. Шта то кон-
кретно значи? 

- Нико није задовољан
нити нивоом, нити структу-
ром запослености, јер смо
сви већ одавно констато-
вали да је незапосленост
висока, а да  у администра-
цији ради превише, а у при-
вреди премало радника.
Сви смо констатовали и то
да нема сигурне будућно-
сти ако се такво стање  не
поправи. Ја сам свјесна да
су реформе ствар која наи-
лази на отпоре. Кад их
нема, онда негодујемо што
је тако, а кад их покренемо
онда негодујемо што се
тиме бавимо. Али, тачно,
Економска политика је
приоритетно усмјерена на
то што сте навели у питању.
То значи: стварати претпо-
ставке кроз читав низ си-
стемских мјера да се
растерети привреда, али и
уведе строжа контрола из-
вршења обавеза и према
радницима и према
држави, значи и појачану
одговорност у управљању
укупним ресурсима и у ру-
ковођењу институцијама,
јавним предузећима, упра-
вама и управним организа-
цијама. Прецизно сам

објаснила и тад кад сам то
рекла да се привилегова-
ност радника у јавном сек-
тору, а поготово кад је ријеч
о администрацији, односи
на већу извјесност у до-
бијању редовне плате и
боље услове за рад, него
што је то случај са радни-
цима у привреди. 

Најавили сте расте-
рећење привреде, укидање
парафискалних давања, те
смањење обавеза за ново-
запослене раднике. Које
конкретне активности ће
Влада предузети?

Ми смо навели циљеве и
мјере, и дефинисали законе
кроз чије измјене или доно-
шење ћемо то постићи.
Како бисмо подстакли
предузећа да запосле нову
радну снагу, намјеравамо
задржати стимулативну по-
реску политику, најниже
пореске стопе у домену опо-
резивања имовине и дохо-
дака грађана и привредних
субјеката, а обезбиједићемо
и растерећење обавеза на
рад за новозапослене рад-
нике на одређени времен-
ски период. Зато се и ради
анализа пореског система и
учешћа пореских прихода у
БДП-у, посебно у контексту
оптерећења на рад, и изра-
ђује регистар свих фиска-
лних и парафискланих
давања. Предвиђено је и до-
ношење Закона о роковима
измирења новчаних оба-
веза и почетак примјене За-
кона о јединственом
систему за мултилатералне
компензације и цесије,
ради побољшања ликвид-
ности привреде. Кроз рад
већ поменутих одбора за
реформу јавног сектора и
реформу привредног си-
стема, односно њиховох
радних група, анализираће
се постојеће стање и дефи-
нисати коначна рјешења,
односно, расправити оно
што је већ у оквиру Владе
припремљено. 

Како ће бити ријешен
проблем доприноса за
раднике у сектору здрав-
ства РС?

- Ресор здравства је једна
од приоритетних области, а
предвиђен је читав низ
мјера којима се уводи ра-
ционализација и већа дис-
циплина на свим нивоима
организовања здравстве-
них установа. Биће уведен
трезорски начин посло-
вања и болница и домова
здравља, а побринућемо се

и да се не могу уплаћивати
плате без доприноса. Ус-
војили смо неколико хит-
них мјера кад је ријеч о
контроли броја запослених,
поступка јавних набавки и
слично. Наш интерес је ква-
литет и обим здравствене
услуге, тако ћемо у дефини-
сању ових мјера водити, на-
равно, рачуна да се оне не
одразе негативно на оно
због чега здравство и по-
стоји. 

Влада је обавезала све
здравствене установе да ре-
довно измирују текуће оба-
везе по основу бруто плата и
накнада.  Све доспјеле, а не-
измирене обавезе здрав-
ствене установе су обавезне
регулисати на начин да за-
траже репрограм у складу са
Законом о посебном начину
измирења пореског дуга,
или да се порески дуг
обезбјеђује мјеницом. Ако не
изврше текуће обавезе из пот-
писаног уговора о репро-
граму и текуће обавезе,
уплату средстава ће из-
вршити Фонд здравственог
осигурања Републике Српске,
умањујући наредну траншу
према тој установи за ви-
сину неизмирене обавезе. 

Влада Републике Српске
је ограничила и пријем
нових радника и проду-
жење постојећих уговора о
раду за раднике на одре-
ђено вријеме у свим јавним
здравственим установама и
фондовима, без претходног
одобрења Министарства
здравља и уз детаљно об-
разложење. Такође, биће
формирани тимови Мини-
старства здравља и со-
цијалне заштите који ће
проводити контролу тен-
дерске документације
прије расписивања тен-
дера, као и анализу извјеш-
таја проведених јавних
набавки. 

Значајан број радника  у
приватном сектору, али и
у јавним предузећима,
има проблем због не-
уплаћивања доприноса.
Како омогућити тим рад-
ницима да се лијече и оду
у заслужену пензију?

- Већ сам раније навела
да ће Влада стратешки
дјеловати на свим пољима,
а наведени проблеми та-
кође упућују да је потребно
тражити и наћи боља
рјешења, због чега се и
јесмо опредијелили за
један сасвим нови начин
тимског, свеобухватног и
интерресорног дјеловања
кроз радна тијела која смо
успоставили, а која треба да
таква рјешења и дефинишу.
Сигурна сам и да ћемо их
дефинисати, а у томе је зна-
чајан и допринос који могу
да дају и наши социјални
партнери.   

ако гоВоримо 
о одНосу Владе 

према социјалНим
партНерима, Нико Није
поВлашћеН, Већ имају
раВНопраВаН третмаН

Никада Влада коју
предВодим Није рекла

да НамјераВа  доНосити
било какВа рјешења

која ће отежати 
социјалНи положај
Наших грађаНа или

бити протиВ радНика
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Након Закључака Савјета
за спољне послове ЕУ,
Форум за просперитет и за-
пошљавање окупио је
крајем маја прошле године
представнике власти, по-
слодаваца и радника
заједно с међународним и
домаћим економским
стручњацима. На конфе-
ренцији су предложене
конкретне и хитне мјере за
рјешавање проблема неза-
послености и корупције,
враћање улагања у посло-
вање у БиХ, те постизање
праведнијег и ефикаснијег
система социјалне заштите.

Тако бар тврде заговор-
ници реформи по моделу
ЕУ, који у БиХ проводи ев-
ропски невладин сектор, уз
подршку Брисела и ЕУ чи-
новника у БиХ.

Ови приједлози су разра-
ђени у оквиру Споразума за
раст и запошљавање, као
практичног плана који је
представљен јавности, и
којег су, преточеног у „Уса-
глашену изјаву“ потписали
лидери свих политичких
партија на власти у БиХ.

Услов свих услова је био
да сви политички лидери у
БиХ подрже писмену изјаву
Предсједништва БиХ о нео-
позивој опредијељености за
реформе, без чега, како је
саопштено из Делегације
ЕУ у БиХ, нема подношења
кредибилне апликације за
чланство у ЕУ.

У Изјави се наводе по-
требне мјере за економске
реформе: смањење пореза на
рад како би се олакшало за-
пошљавање нових радника;
повећање отвореност и кон-
курентности тржишта рада
како би млади и незапослени
лакше пронашли запослење
и осигурали да се труд ис-
плати; смањење захтјева и
времена потребног за покре-
тање пословања; усвајање
унапријеђеног стечајног ок-
вира за брже реструктури-
рање предузећа; израду
транспарентних и јавних е-
регистара процедура за при-
бављање дозвола и одобрења;
смањење броја повлаштених
пензија и повећање со-
цијалне помоћи за оне у
стварном стању потребе.

Шест приоритетних ре-
формских мјера требају
провести изабране власти у
БиХ. Мјере су одобриле ме-
ђународне финансијске ин-
ституције и Европска унија,
које пружајуподршку у њи-
ховом провођењу и финан-
сирају ублажавање њихових
краткорочних учинака.

За Савез синдиката Ре-
публике Српске најспор-
није су друга и шеста
ставка Споразума за раст и
запошљавање, које иденти-
фикују проблеме код за-
пошљавања и социјалне
политике.

Занимљиво је да прили-
ком идентификовања пре-
прека у запошљавању прво
виде раднике који већ раде и
које називају „инсајдерима“
тако да њих треба макнути, а
на њихово мјесто довести
младе који годинама чекају
на посао.

По њиховом мишљењу
старији радници су скупи, а
млади радници би радили
за мању плату и на несигур-

ним радним мјестима, тако
да их послодавац може от-
пустити кад год пожели и да
при том нема никакав тро-
шак. Тај трошак може бити
само отпремнина која при-
пада радницима који буду
проглашени за технолошки
вишак, и призната је у свим
државама  свијета, јер је
утемељена на међународ-
ним прописима.

Надаље, проблем за креа-
торе овог документа пред-
стављају и радници који су
радили, а послодавци им
годинама нису плаћали
плате и доприносе, нази-
вајући их „непостојећим
радницима“. Препрека су и
колективни уговори, рад на
неодређено вријеме. Једном
ријечју, сметају сви они који
раде и сва њихова радничка
права. Нас постојеће рад-
нике треба да замијене
наша дјеца која ће радити
за минималну дневницу, на
одређено вријеме и без било
каквих  права. 

Наравно не кажу они то
овако једноставним јези-
ком. Њихов језик је дипло-
матски, слаткорјечивост им
је манир, тако да је врло
тешко препознати шта се
крије иза те фасаде. Међу-
тим,  циљ је посве јасан,
створити од БиХ тржиште
јефтине радне снаге, а
нашу дјецу претворити у

модерне робове. То је оно
што нам се спрема и про-
тив чега се сви морамо од-
лучно борити.

С правом се поставља пи-
тање да ли су креатори на-
метнутих реформи провели
озбиљну анализу прије
него што су донијели за-
кључке чији је суштински
циљ докидање, а не јачање
социјалне сигурности.

Уосталом, „дијагноза“ коју
су поставили је површна и
уопштена, а начини за по-
прављање представљају
само скуп добрих намјера.
То да млади треба да се за-
пошљавају и да социјална
помоћ треба да се дијели
праведно, звучи као поли-
тичка флоскула из које се
не назире ништа кон-
кретно.

Уосталом, из првог чи-
тања закључићете и сами,
шта предвиђају ове двије
спорне политике, које пре-
носимо изворно.

2. Препреке запошљавању
Екстремне потешкоће код

запошљавања у Босни и
Херцеговини су добро по-
знате. Поред високих по-
реза, високе плате у јавном
сектору илуструју окру-
жење у коме „инсајдери“ (са
сигурним пословима)
штите своје позиције ипри-
ходе на рачун „аутсајдера“
(посебно незапослених).

ЛОШЕ РЕФОРМЕ УСЛОВЉЕНЕ
ЧЛАНСТВОМ У ЕУ

Услов је био да сви политички лидери у БиХ подрже писмену изјаву 
Предсједништва БиХ о неопозивој опредијељености за реформе, без којих
нема подношења апликације за чланство у ЕУ ни финансијске помоћи

„Дијагноза“ коју су 
поставили креатори 

наметнутих реформи је
површна и уопштена, а
начини за поправљање

стања преДстављају
само скуп 

Добрих намјера

Сви политички лидери у БиХ потписали су документ који проистиче из овог Споразума
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Стварање радних мјеста у
приватном сектору је от-
ежано значајним админи-
стративним баријерама,
потребом давања значајних
бенефиција, компликованим
и неусаглашеним законима у
различитим надлежностима,
те супротстављеним тумаче-
њима судова у области рад-
них односа, што ствара
несигурност како за посло-
давце, тако и за запослене.
Надаље, високи трошкови за-
почињања радног односа иду
под руку с високим трошко-
вима процеса престанка за-
послења који укључују
захтјев за плаћање обавезних
отпремнина за 31 седмицу у
поређењу са просјеком од 25
у новим земљама члани-
цама Европске уније. Теш-
коће у престанку радног
односа ће, прије свега, оз-
биљно обесхрабрити посло-
давце код запошљавања
радника. Послодавци морају
имати мјеру флексибилности
прије запошљавања скупе
радне снаге.

Дакле, док „инсајдери“ до-
бивају заштићена радна
мјеста на основу сигурних
прихода, ново запошљавање
у приватном сектору је обес-
храбрено таквим препре-
кама, са тенденцијом да
„аутсајдери“ остану у секто-
рима с нижом продуктив-
ношћу, или траже запослење
у иностранству. Штавише,
препреке за пренос акуму-
лираних социјалних права и
бенефиција су створили „не-
постојеће раднике“ који се
грчевито држе за прошлост.
Ови радници се и даље на-
дају социјалним накнадама,
али за њих нема доприноса
нити исплате плата. Много
више људи је једноставно
одустало од могућности
проналажења било каквог
запослења, а као резултат
тога, Босна и Херцеговина
има најнижу стопу учешћа
на тржишту рада у Европи
са само 44 одсто радно спо-
собног становништва.

Због ограниченог радног
искуства, још је теже за
младе да пронађу запос-
лење. Из разлога што су
често спремни да прихвате
привремене аранжмане у
циљу добијања неког по-
четка у животу, млади су
још више оштећени и обес-
храбрени рестриктивним
праксама запошљавања,
недостатком флексибилно-
сти у колективним угово-
рима (између послодаваца
и синдиката) и препрекама
за привремени рад. Млади
се често нађу на сивом-
тржишту које нуди малу
или никакву обуку. Опште
мишљење је да приступ
првом послу зависи од тога
да ли сте „унутра“, а истра-
живања наводекорупцију и
непотизам као главне пре-
преке код запошљавања
младих. Утом контексту,
многи млади људи осјећају
да немају будућност и са-
моједан од осам младих
људи (узраста 16 до 24 го-
дине) има посао у поре-
ђењу с једним од троје
младих у Европској унији.

Први задатак је иденти-
фиковати узроке проблема.
Увијек постоји својеврсна
трговина између сигурно-
стизапослења и запошља-
вања, али у Босни и
Херцеговини, потрага за си-
гурношћу је отишла преда-
леко. Наиме, људи нису
незапослени због тога што
немају довољно сигурности
радног мјеста, већ су неза-
послени јер немају довољно
могућности.

Стога, приступ пословима
треба да буде отворен за
свакога, нарочито за младе
људе, те је потребно елими-
нисати рестриктивне
праксе које штите оне који
су већ у радном односу:
БиХ треба да усвоји сет ре-
форми тржишта рада како
биповећала стварање
нових радних мјеста, сма-
њила дестимулације код
запошљавања. Укључујући

и ревитализацију процеса
колективног преговарања и
мјере које ће промовисати
регулисање плата на ос-
нову вјештина и учинка
умјесто стажа.

6. Социјална заштита
Поред промовисања ини-

цијатива и индустрије,мо-
дерно и брижно друштво се
мора побринути за оне који
не могу да се брину о себи.
Ту постоје двије широке ка-
тегорије социјалне помоћи
у Босни и Херцеговини, од-
носно накнаде из осигу-
рања које се финансирају
из доприноса радника, те
готовински трансфери из
буџета који не долазе из
осигурања за одређене ка-
тегорије опште популације.

Прва категорија треба да
се самостално финансира
уз минималне негативне
учинке на економске под-
стицаје, док је друга катего-
рија исправно намијењена
трансферима за оне којима
је помоћ најпотребнија.

Нажалост, већ смо видјели
да је ниво социјалних до-
приноса недозвољено висок
у БиХ. Систем је развијен у
вријеме социјализма, када
је економија била близу
пуне запослености, а сива
економија ниска, али вре-
мена су се промијенила и
многи не плаћају допри-
носе. Насупрот томе, сви још
увијек очекују помоћ. Стога
је терет на онима који пла-
ћају доприносе још већи.
Тренутно, однос оних који
раде у формалном сектору
и плаћају социјалне допри-
носе и оних који имају
право на здравствену за-

штиту је око један према
пет.

Оваква ситуација је не
само неправедна, већ нару-
шава конкурентност пред-
узећа и дјелује
дестимулишуће на рад у
формалној економији. У ме-
ђувремену, пензиони систем
плаћа високе накнаде за од-
ређене категорије, те би-
љежи низак омјер оних који
осигуравају накнаде у од-
носу на кориснике. Сувише је
лако добити инвалиднину, а
ту је и висок број нефинан-
сираних повлашћених пен-
зија. У цјелини, систем
социјалне заштите није фи-
нансијски стабилан. И, што је
најважније, динамика и под-
стицаји иду у смјеру даљњег
погоршања базе финанси-
рања и повећања трошкова.
Један од закључака из сту-
дије Свјетске банке тиче се
„потребе цјеловите
промјене“ да би се
спријечило урушавање си-
стема. 

Истовремено, свега 30
одсто грађана Босне и Хер-
цеговине је задовољно со-
цијалним примањима која
су им на располагању.

Босна и Херцеговина
троши дупло више на гото-
винске трансфере који не
долазе из осигурања као
просјек у транзицијским
економијама. Међутим, си-
стем има толико мана да
помоћ не стиже до људи
којима је најпотребнија. За
социјалне накнаде на ос-
нову привилегија одлазе
три четвртине укупне по-
трошње, а многи корис-
ници чак и нису
сиромашни. Наиме, давања
одлазе онима који су у
бољем положају. И овај си-
стем, такође, треба про-
мијенити.

Босна и Херцеговина
мора побољшати усмјера-
вање социјалне помоћи
кроз низ мјера које ће по-
литику социјалне заштите
учинити ефективном, ефи-
каснијом и правичном. Со-
цијална заштита треба да
ради у корист оних којима
је истински потребна или
онима који је плаћају, те се
мора поставити на одрживе
финансијске основе.

Системи на бази осигу-
рања се морају поставити
на чврсту финансијску ос-
нову, кроз усмјеравање по-
влашћених пензија и
пријевременог пензиони-
сања за ризична занимања;
увођење разумних санк-
ција за пријевремену пен-
зију и бонуса за касно
пензионисање у циљу по-
дизања ефективне старосне
границе за пензионисање и
подизање социјалне по-
моћи за оне којима је
најпотребнија.

креатори наметнутих
реформи нису провели
озбиљну анализу прије
него што су Донијели

закључке чији је 
суштински циљ 

укиДање, а не јачање
социјалне сигурности
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Подаци су неумољиви. У
прошлој години није
дошло до повећања цијене
рада ни у једној дјелатно-
сти, а најнижа плата је ут-
врђена прије четири
године и до сада се није
мијењала. Нередовност ис-
плате плата је постала
нормална појава за коју
нико не сноси одговорност,
а посљедице трпе радници
и њихове породице. 

Чињеница је да се радни-
цима  дугује преко ми-
лијарду КМ неисплаћених
плата и више од 600 ми-
лиона неуплаћених допри-
носа.

Нажалост, такво стање које
присиљава раднике да трпе
све облике психичког при-
тиска, па и физичке нападе,
није био довољан разлог по-
сланицима у прошлом са-
зиву да усвоје, у форми
приједлога, припремљен
Закон о спречавању злостав-
љања на радном мјесту, што
је додатно охрабрило не-
савјесне послодавце.

То је разлог више да се
хитно мора формирати
ЛИСТА СРАМА у којој би се
нашло мјеста за све оне који
не поштују радничка и син-
дикална права и крше про-
писе на штету радника,
јавних фондова и Буџета Ре-
публике Српске.

Да би се са оваквом прак-
сом стало и да достојанствен
рад постане мјера живота на
овим просторима, Предсјед-
ништво Савеза синдиката РС
за Економску политику Ре-
публике Српске за 2015. го-
дину је утврдило своју листу
приједлога.

1. Анализа примјене –
непримјене донесених за-
кона 

Влада Републике Српске
кроз мјере Економске поли-
тике, мора да обезбиједи
примјену донесених за-
кона. То је услов свих
услова, да би се могле гра-
дити даље политике, које ће
бити примјењиве и давати
резултате. Показало се, да је
најслабија карика у реали-
зацији усвојених политика
и прописа, управо њихова
примјена, или боље рећи
непримјена, и одсуство
контроле.

Анализа примјене доне-
сених закона је и показатељ
њиховог реалног учинка у
областима које ти прописи
регулишу и основ за даље
правце дјеловања. Без ана-
лиза о примјени и ефек-
тима примјене постојећих
закона, немогуће је радити
било шта на њиховој до-
градњи или измјени. 

2. Формирати Мини-
старство рада и социјалне
политике

Ово је дугогодишњи
захтјев који је ишао према
Влади РС и коначно је
вријеме да се уврсти у Еко-
номску политику РС за
2015.годину и реализује већ
приликом формирања Владе
РС. Због комплексности пи-
тања којима се постојеће
Министарство рада и бо-
рачко-инвалидске заштите
бави, недовољно је по-
свећено области рада, а рад
је темељ свега, те из тог раз-
лога сматрамо да је не-
опходно формирати ново
министарство. Ново мини-
старство би се искључиво ба-
вило радом, запошљавањем
и социјалном заштитом са-
дашњих, бивших и будућих
радника. 

Не мање значајно питање
је и будући министар рада,
за чије именовање миш-
љење треба дати и Савез син-
диката Републике Српске. 

3. Рјешавати питање не-
ликвидности

Неликвидност у Репуб-
лици Српској, како у јавним,
приватизованим и приват-
ним предузећима, тако и у
јавним установама по-
требно је хитно ријешити.
Поред Закона о јединстве-
ном систему о мултилате-
ралним компензацијама на
чијој имплементацији ин-
систирамо, тражимо да се
изнађу хитна рјешења за ду-
говања према радницима за
плате и лична примања, те
дуговања фондовима за до-
приносе на плате која су
према подацима Пореске
управе РС достигла цифру
од 600 милиона КМ. Овдје је
горући проблем дуг према
фонду ПИО, који се најдра-
стичније одражава на права
радника код пензионисања.
Без подвлачења црте и

рјешавања нагомиланих ду-
гова не можемо ићи даље.

4. Реализација Про-
грама социјалног збриња-
вања радника

Захтијевамо да Влада РС у
потпуности преузме обавезу
реализације Програма со-
цијалног збрињавања рад-
ника који су у процесу
приватизације и стечаја
предузећа остали без посла и
да ова мјера буде потврђена
у Буџету Републике Српске.
На повезивање радног
стажа, према подацима
којима Савез синдиката РС
располаже, чека још око 11
000 радника који су у про-
цесу стечаја остали без
посла, а за које је потребно из
Буџета РС издвојити око 40
милиона КМ. Неријешени
захтјеви се односе на рад-
нике који на своје право че-
кају још од 2010. године.

5. Повећати најнижу
плату

Повећати висину најниже
плате у Републици Српској
најмање на  400 КМ, што би
био мали помак ка побољ-
шању стандарда најслабије
плаћених радника који су
запослени у реалном сек-
тору (њих 29 000 примају
најнижу плату). Разлог више
за утврђивање најниже
плате, поред тога што је то
обавеза по Општем колек-
тивном уговору и Европској
социјалној повељи, је то што
више од четири године
најнижа плата није по-
већена, а чињеница је да је
Влада РС у овом периоду
дала многе бенефите посло-
давцима у циљу побољшања
привредног амбијента. Како
су и радници дио тог послов-
ног амбијента и чине његову
окосницу, морали би бити
бар дјелимично учесници у
финансијским ефектима од
бенефита коју послодавци
добијају.

6. Смањити стопу неза-
послености

Реализацијом пројеката
предвиђених Стратегијом
запошљавања РС и акцио-
ним плановима, није у по-
тпуности постигнут циљ, а
то је брже и ефикасније за-
пошљавање.  Тако је у 2014.
години,  до септембра
мјесеца, по свим пројектима

подршке запошљавању, чији
је непосредни носилац био
Завод за запошљавање,
умјесто планираних нових
2033 лица, запослено тек
1003 нова радника. То је раз-
лог да се додатно обезбиједи
већи подстицај за свако ново
запошљавање (од око 10 000
КМ по једном запосленом
раднику), уз услов да радник
буде запослен на неодре-
ђено вријеме и да се поштују
сва радничка права према
радницима који су у том
привредном субјекту већ
запослени.

7.Евидентирати доди-
јељене подстицаје у при-
вреди

Тражимо да сви подсти-
цаји који се из Буџета РС
додјељују привредним
субјектима, буду јавно еви-
дентирани и доступни син-
дикату и јавности, да су
тачно утврђени критерији
код додјеле подстицаја, те да
се у зависности од висине
подстицајних средстава ут-
врди и број новозапослених
радника. Посебно инсисти-
рамо на праћењу ефеката од
добијених подстицајних
средстава ( колико је рад-
ника запослено) и колико је
на основу подстицаја за-
кључено уговора о раду на
неодређено вријеме.

8. Донијети измјене и
допуне Закона о посредо-
вању у запошљавању

Кроз измјене и допуне За-
кона треба ићи у правцу по-
већања накнаде за
незапосленост, дакле за оне
раднике који остају без посла
усљед економских,  органи-
зацијских и других проблема
послодаваца, а које су сада
најниже у цијелој регији, а
да не говоримо и шире. Та-
кође, инсистирамо на по-
већању дужине рока за
исплату накнаде на најдуже
двије године. 

Измјене и допуне Закона
су нужне и да се рефор-
мише Завод за запошља-
вање РС, у смислу да се
бави проактивном полити-
ком запошљавања, односно
да се успостави ефикасан
систем посредовања из-
међу оних који траже посао
и послодаваца. Заводу за
запошљавање РС треба да

ПРИЈЕДЛОЗИ СС РС  ЗА ЕКОНОМСКУ ПОЛИТИКУ РС  ЗА 2015. ГОДИНУ

ВЛАДА РС НИЈЕ УВАЖИЛА
ЗАХТЈЕВЕ СИНДИКАТА

Иако је Република Српска у 2014. години донијела низ прописа и других
мјера у циљу растерећења привреде и побољшања привредног амбијента,
то се није одразило на економски и социјални положај радника
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се врати права улога, а не
да буде евидентичар лица
која тражи запослења.

9. Донијети измјене и
допуне Закона о ПИО

Измјенама и допунама
Закона о ПИО,  регулисати
да сваки радник, којем је
радни однос престао због
стицања права на пензију,
може то право и да оствари,
без обзира да ли је послода-
вац уплатио доприносе, јер
радник није одговоран за
евентуално неуплаћивање
доприноса.  Услов за оства-
ривање права на пензију
мора да буде радни стаж.
Радник не смије да сноси
посљедице разних малвер-
зација неодговорних посло-
даваца и неодговорности
контролних органа. 

10. Обезбједити здрав-
ствену заштиту за све рад-
нике

Захтјевамо, да се свим
радницима обезбиједи
здравствена заштита без
обзира да ли су доприноси
уплаћени или не. О уплати
ових доприноса треба да
води рачуна Пореска
управа РС.

11. Донијети Закон о
здравственој заштити и
Закон о здравственом
осигурању

Чињеница је да у области
здравства има пуно про-
блема који се морају почети
хитно рјешавати. Највећи
проблем лежи у недостатку
адекватне законске регула-
тиве.

Из тог разлога, неопходно
је донијети нови или
измјене и допуне постојећег
Закона о здравственој за-
штити и обавезно доношење
новог Закона о здравстве-
ном осигурању. Закон о
здравственом осигурању
није пратио ни раније доне-
сени Закон о здравственој
заштити, тако да осигурана
лица на јасан и недвосмис-
лен начин могу користити
своја права и без потребе до-
ношења многих подзакон-
ских аката као што је то сада
случај.

Такође, кроз ове законе се
мора обезбиједити трипар-
титна структура управљања
Фондом здравства од стране
оних који га пуне (посло-
давци, радници, власт).

12. Донијети нови Закон
о инспекцијама у Репуб-
лици Српској

У циљу ефикаснијег рада
Инспектората РС, не-
опходно је донијети нови
Закон о инспекцијама, а по
потреби измјенити и друге
законе којима ће се ство-
рити услови да контрола
инспектора буде ефикасна,
што значи превентивна за
добре послодавце, а репре-
сивна према послодавцима
који не примјењују Закон о

раду и колективне уговоре.
Такође, треба предузети све
активне мјере у циљу
спречавања рада на црно и
превођења таквог рада у
формални сектор. У том
правцу, потребно је кадров-
ски и материјално ојачати
Републичку инспекцију
рада, како би њихов рад био
дјелотворнији. Такође, инси-
стирамо на инспекцијској
контроли исплате плата и
уплате доприноса према ко-
лективним уговорима, те
правилној примјени санк-
ција према онима који не
исплаћују плате и допри-
носе у законском року. 

Приликом инспекцијске
контроле, која се обавља по
захтјеву синдиката, синди-
кат мора бити странка у по-
ступку и имати могућност
присуства поступку конт-
роле.

13. Спречавање „рада на
црно“ и сиве економије

У оквиру контроле и над-
зора која се проводи од
стране свих контролних ор-
гана, а посебно инспекто-
рата РС „рад на црно“ и
„сива економија“ морају
бити приоритет и посебан
задатак за све. 

Чињеница је да се за
успјешно рјешавање ових
негативних појава мора по-
већати грађанска свијест и
постићи опште-друштвени
консензус, али без адек-
ватне контроле све остаје
без резултата. Помало су
трагикомични извјештаји
Инспекције рада која квар-
тално „открије“ само пет
радника у Бањој Луци да
раде „на црно“.

Само рјешавањем овог
проблема, рјешило би се
питање незапослености,
обезбиједило пуњење Бу-
џета и фондова, а радници
би коначно добили при-
лику да конзумирају сва
права која им гарантује
Устав и закони Републике
Српске.

14. Донијети нови Кри-
вични закон 

Новим Кривичним зако-
ном треба регулисати да се
свака неисплата плата и
неуплата доприноса дужа
од три мјесеца третира као
кривично дјело, за које је
предвиђена казна затвора. 

Наиме, Измјене и допуне

Кривичног закона које су
усвојене у 2013. години
(„Службени Гласник РС“,
број: 67/13), нису дале оче-
киване резултате, него на-
против за несавјесне
послодавце су створили мо-
гућност за манипулацију
око рокова за исплату
плата и уплату доприноса.

15. Донијети измјене и
допуне Закона о пореском
поступку

Измјеном Закона о порес-
ком поступку обавезати  По-
реску управу да, поред
контроле уплате пореза и до-
приноса, контролише и
начин обрачуна доприноса,
како се исти не би уплаћи-
вали само на најнижу плату,
што је у пракси чест случај,
те да сваком осигуранику до-
ставља годишњи извјештај о
уплаћеним доприносима. 

Будући да у овој Репуб-
лици, нико, односно ниједна
институција не контролише
да ли је плата радника
обрачуната по Колективном
уговору и Уговору о раду, те
да ли је плата радника
уопште уплаћена и за који
период, тражимо да се зако-
ном регулише да је Пореска
управа РС дужна да на исти
начин поступа код плата,
као и код пореских обавеза.

Бруто плата је власништво
радника, и за неисплату
нето плате, доприноса и по-
реза на плату, Република
мора имати институцију
контроле која је за то над-
лежна.

16. Донијети измјене и
допуне Закона о регистра-
цији пословних субјеката

Измјенама и допунама
овог Закона је потребно да
лице које је већ имало ре-
гистровано предузеће буде
обавезно да за регистра-
цију новог пословног
субјекта достави ваљан
доказ да је измирило своје
пореске обавезе (порезе и
доприносе на плате), те да
је измирило и сва лична
примања према радни-
цима. Циљ је прекинути
праксу  да дугови остају у
старом предузећу, добит у
џеповима власника пред-
узећа, а имовина се пре-
носи на ново предузеће.

17. Донијети измјене и
допуне Закона о стечајном
поступку

Чињеница је да је Закон о
стечајном поступку већ не-
колико пута мијењан и до-
пуњаван, али да су ефекти
тог поступка веома лоши.
Нестаје стечајна маса, рад-
ници остају без посла и мо-
гућности намирења и
Законом прописаног мини-
мума плата, а фондови без
доприноса.

Кроз нове измјене и до-
пуне постојећег или израде
новог закона, приоритет
мора бити реорганизација
предузећа које ће бити
језгро за наставак рада.

Такође мора се коначно
пооштрити питање одго-
ворности за све оне који
својом неодговорношћу
или неадекватним дјелова-
њем доведу предузеће до
„пропасти“, тако да се сте-
чај најчешће завршава бри-
сањем из регистра
пословних субјеката.

Законом о стечајном по-
ступку прописано је да су
ти поступци хитне природе
и да се исти морају окон-
чати најдуже у року од го-
дину дана од дана
отварања стечајног по-
ступка. Међутим, чиње-
ница је да ти поступци
трају и неколико година
чиме се додатно уништава
и оно мало имовине пред-
узећа што неминовно до-
води до гашења, умјесто
реорганизације привредног
субјекта. Такође треба обез-
биједити провођење већ
прописане норме да један
стечајни управник не може
водити више од два сте-
чајна поступка.

18. Доношење Закона о
спречавању злостављања
на радном мјесту

Тражимо, да се у што кра-
ћем року у скупштинску
процедуру поново упути
Закон о спречавању зло-
стављања на радном мјесту.
Потреба за доношење овог
Закона је вишеструка.
Према истраживању Савеза
синдиката РС, које је спро-
ведено на репрезентатив-
ном узорку, и то код
послодаваца гдје имамо
формиран синдикат, за
више од три петине рад-
ника, посао који раде је
стресан. Сваки четврти рад-
ник трпи притиске од
стране послодавца и пре-
тпостављених, а 20% рад-
ника пије антидепресиве
због ситуације на послу и у
вези посла. Нажалост, за за-
штиту радника у оваквим
случајевима потребна је
адекватна законска регула-
тива. Закон о злостављању
на радном мјесту  је прошао
јавну расправу, утврђен је у
форми приједлога и не за-
хтијева поново провођење
законске процедуре, већ
хитно доношење истог.

Влада РС нема слуха за потребе радника



ПОСЛОДАВАЦ РАДНИКЕ 
ТРЕТИРА КАО СТАРУ ОПРЕМУ
Из случаја „Трудбеник“ из Добоја је јасно да не функционише ништа осим
забрана, пријетњи и лажних обећања, па је једино средство за оства-
рење захтјева остао штрајк

Реални  сектор у Репуб-
лици Српској већ одавно
дише на апаратима, што
због економске кризе, што
због незнања, нехтијења
или бахаћења појединих
послодаваца, посебно
оних  који су та предузећа
у процесу приватизације
купили за багателу. 

Такав је случај и са до-
бојским Трудбеником који
је једна од ријетких  мета-
лопрерађивачких фабрика
за чије критично стање су
криви искључиво посло-
давци, њихова небрига и
незаконит однос према
радницима.

Радници већ годинама
покушавају да спасу фаб-
рику од колапса, долазећи
на посао без плате, у старој
и  похабаној  ХТЗ опреми,
ризикујући и угрожавајући
свој живот.

И све су то тако радници
трпјели и ћутали,  надајући
се бољим временима, док
им послодавац није задао и
посљедњи ударац: Нема
гријања због неизмирених

обавеза према топлани!
Радницима је помодрило

испод ноката!!! Помодрили
су од зиме, омаловажа-
вања, шиканирања, гладо-
вања, јер нису примили 14
плата, немају уплаћено
здравствено и пензионо
осигурање преко осам го-
дина, немају топлог оброка,
немају адекватне опреме за
рад, немају услове за нор-
малан живот достојан
човјека!

Одлучили су се на гене-
рални штрајк који је почео
9. фебруара 2015. године по
одлуци већинске синди-
калне организације која је
у саставу Синдиката ме-
талске индустрије и ру-
дарства РС. Послодавцу су
упућени захтјеви: исплата
14 плата, уплата доприноса
за 8 година, обезбјеђење
ХТЗ опреме, исплата трош-
кова превоза и обезбјеђење
топлог оброка.

И поред тога што се
штрајк води по одредбама
Закона о штрајку РС,
Управни одбор ове фабрике

је на састанку одржаном 10.
фебруара донио Одлуку о
престанку рада предузећа
до даљњег и забрани уласка
радницима у предузеће!

Без трунке двоумљења,
радници су наставили са
штрајком испред капија
предузећа са изричитим
ставом  да  неће одустати од
штрајка до испуњења
својих захтјева.

Ојађеним, пониженим и
обесправљеним радни-
цима као једино средство
за остварење захтјева остао
је штрајк. Међутим, као ло-
гично, поставља се питање
како је могуће да данас у
21. вијеку неки послодавци
могу радницима дуговати
чак 14 плата,  доприноса за
пензијско и здравствено
осигурање у протеклих 8
година, да радници раде а
немају топлог оброка и
адекватну опрему за рад.

Шта су у међувремену
радили контролни органи
Републике Српске, Инспек-
торат рада и Пореска
управа? Гдје је била правна

држава? Зашто се не про-
води Кривични закон
према којем сви посло-
давци у Републици Српској
који радницима не исплате
више од пет  зарађених
плата чине кривично
дјело? За све те проблеме
синдикат се обраћао над-
лежним институцијама,
али рјешења није било или
се није хтјело пронаћи.

На основу случаја „Труд-
беник“ из Добоја је јасно да
не функционише ништа
осим забрана, пријетњи и
лажних обећања арогант-
ног послодавца и инертних
државних органа. 

Да су контролни органи
радили свој посао, односно
да је правна држава ефи-
касно функционисала, за
шта се бар декларативно
залажу сви политичари, ве-
ћински власник овог, очито
пропалог, предузећа би,
умјесто у негативном фо-
кусу медија и јавности Ре-
публике Српске, већ одавно
био с друге стране врата.

Биљана Шкрбић
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ШТРАЈК У ТРУДБЕНИКУ



СПРИЈЕЧИТИ ПОКУШАЈЕ 
УМАЊЕЊА ПРАВА РАДНИКА
Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС  заједно са осталим
синдикатима у Савезу синдиката РС неће прихватити  било каква  
наметнута рјешења којимa би се умањила стечена радничка права

На Десетој сједници Ре-
публичког одбора Синди-
ката шумарства, прераде
дрвета и папира РС, одр-
жаној 24. децембра про-
шле године  у Бањој Луци,
расправљало се о активно-
стима Савеза синдиката
РС  у вези са Законом о
раду РС,  о актуелном
стању у ЈПШ „Шуме Репуб-
лике Српске“ а.д. Соколац
и другим предузећима
која чине овај Синдикат,
те о приједлогу Економске
политике и Буџета РС за
2015. годину.

Прихваћена је информа-
ција о активностима Савеза
синдиката РС  коју је из-
нијела предсједница Савеза
синдиката Републике Српске
Ранка Мишић у вези  Закона
о раду РС, те је још једном
дата пуна по-дршка  на-
стојањима да се сачува до-
стигнути ниво радничких и
синдикалних права. Синди-
кат шумарства, прераде
дрвета и папира РС  заједно
са осталим синдикатима у
Савезу синдиката РС неће
прихватити  било каква  на-
метнута рјешења којима би
се умањила стечена рад-
ничка права. У том правцу,
по-дршка Економској поли-
тици и Буџету Републике
Српске за 2015. годину  зави-
сиће од става Владе РС  о
овим питањима.

Републички одбор је након
изношења стања у ЈПШ
„Шуме Републике Српске“ а.д.
Соколац, преради дрвета и
папира, дестилацији дрвета,
националним парковима и
индустријским плантажама
и информације о активно-
стима које су вођене у пре-
тходном периоду  закључио
да се неће дозволити смањи-
вање ниједног радничког
права, односно да ће се за-
хтијевати да се   Колективни
уговор при-мјењује  у пуном
капацитету.

Сугерисано је синдикал-
ним организацијама да
својим синдикалним ак-
тивностима, које им стоје
на располагању (преговори,
Инспекција рада, Агенција
за мирно рјешавање рад-
них спорова, штрајк, суд),
спријече евентуално ума-
њење  уговорених и потпи-

саних  права радника у по-
гледу цијене рада, регреса
и других накнада прописа-
них колективним уговором.

Закључено је и да се свим
радницима који раде у
области шумарства, пре-
раде дрвета и папира РС у
складу са Законом о за-
штити на раду и актом о
процјени ризика обезбиједи
адекватна заштитна (ХТЗ)
опрема како би се  омогу-
ћио безбједан и здрав рад. 

Дата је пунa подршка
Синдикалној организацији
СХП  „Целекс“ а.д. Бања

Лука да се очува  статус
предузећа и постојећи број
запослених (организациона
структура), као и достиг-
нути ниво примања која
радници имају у складу са
колективним уговором. Ак-
тивности ће се водити
заједно са органима Синди-
ката шумарства, прераде
дрвета и папира РС и Служ-
бом за бесплатну правну
помоћ Савеза синдиката Ре-
публике Српске.

Одлучено је да се појачају
активности у Министарству
индустрије енергетике и
развоја везано за обезбјеђи-
вање сировине дестилацији
и дрвопрерађивачима  у
складу са закључцима са
тематске сједнице Владе Ре-
публике Српске посвећене
шумама, како би предузећа
могла нормално радити и
функционисати. Предност у

снадбијевању треба  да
имају предузећа која имају
организован Синдикат и
поштују радничка и синди-
кална права.

Закључено је и да треба да
се формира комисија која ће
утврдити чињенично стање
у Синдикалној организа-
цији  „Стандард“ Прњавор у
вези са функционисањем
Синдикалне организације
након одласка предсједника
Синдикалне организације у
пензију. 

Републички одбор је на
овој сједници усвојио из-
глед заставе и банера Син-
диката шумарства, прераде
дрвета и папира Републике
Српске. 

Предсједници синдикал-
них организација добили
су задатак да о свим за-
кључцима  упознају синди-
кално чланство. 
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СИНДИКАТ ШУМАРСТВА, ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РС

подршка Економској
политици и БуџЕту 
рЕпуБликЕ српскЕ 

за 2015. годину  
зависићЕ од става

владЕ рс

На сједници усвојен изглед заставе и банера Синдиката шумарства, прераде
дрвета и папира РС



ОПРАВДАНЕ РЕЗЕРВЕ ПРЕМА 
ЕКОНОМСКОЈ ПОЛИТИЦИ

Извршни одбор Синдиката образо-
вања, науке и културе Републике
Српске, на сједници одржаној 26. де-
цембра прошле године у Бањој Луци,
донио је закључке који се односе на
Буџет и Економску политику Репуб-
лике Српске за 2015. годину.

Закључке је јавности презентовао
предсједник Синдиката образовања,
науке и културе РС Драган Гњатић на
конференцији за штампу која је одр-
жана истог дана у 12,00 часова у Дому
синдиката у Бањалуци a који гласе:

-За Синдикат образовања, науке и
културе РС, Буџет  РС за 2015. годину
је неприхватљив, јер на економском
коду 411200 „Расходи за бруто на-
кнаде“ код свих буџетских организа-
ција и потрошачких јединица
Министарства просвјете и културе РС
извршено је умањење на 65% у односу
на ребаланс Буџета за 2014. годину.

-Нико из Министарства просвјете и
културе  и Владе Републике Српске
нам није објаснио шта то треба да
значи. Ове накнаде су регулисане За-
коном о платама и Колективним уго-
ворима, закључак је Извршног
одбора.

-Због једностраног кршења Закона о
платама и Колективног уговора, чла-
нови Синдиката ће тужити посло-
давца или ће предузети неке друге
облике синдикалне борбе. Ни овај
Буџет не исправља неправду према
радницима у образовању, науци и
култури учињену 2008. године, јер не

испуњава обавезу и Закључак На-
родне Скупштине РС којим је предви-
ђено да Влада РС кроз измјене Закона
о платама изједначи платне коефи-
цијенте за вишу, високу стручну
спрему и научна звања са најнижим
коефицијентима осталих корисника
Буџета, поручено је са састанка. 

Документ Економска политика за
2015. годину по ко зна који пут по-
миње реформу образовања, иако ни
претходне реформе нису анализи-

ране и проведене. Из штурог и крат-
ког текста није нам јасно шта то под-
разумијева.

-Синдикат ће дати свој конструкти-
ван допринос побољшању мате-
ријално-социјалног статуса својих
чланова, те ће учествовати у побољ-
шању услова и квалитета рада у обра-
зовању, науци и култури РС,
закључено је на сједници ИО Синди-
ката образовања, науке и културе Ре-
публике Српске.
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БИРАТИ НАЈБОЉЕГ И НАЈГОРЕГ  ПОСЛОДАВЦА
Закључци РO Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије РС

Републички одбор Синдиката по-
љопривреде и прехрамбене инду-
стрије Републике Српске, на
сједници одржаној 26. децембра
прошле године у Дому синдиката у

Бањој Луци, подржао је све актив-
ности Савеза синдиката Републике
Српске, чији је циљ заштита и уна-
пређење достигнутих радничких и
синдикалних права, гарантованих

законима и колективним угово-
рима РС.

На сједници којом је предсједавао
предсједник  гранског синдиката
Александар Томић, Републички одбор
је у потпуности одбацио приједлог
Буџета и Економске политике Репуб-
лике Српске за 2015. годину.

Републички одбор је затражио од
надлежних органа бољу заштиту до-
маћих пољопривредних производа,
првенствено домаћих произвођача од
нелојалне конкуренције и домаћих
лобиста.

Разлог за ово је доминантан став у
јавности да се у Републику Српску и
БиХ  увози све и свашта без адекватне
граничне контроле и лабораторијске
анализе, а што се често злоупотреб-
љава од стране приватних лаборато-
рија сумњивог статуса.

Републички одбор је предложио да се
на основу приједлога синдикалних ор-
ганизација свих грана и дјелатности,
односно синдикалне базе Републике
Српске, 1. маја 2015. године у Српској
организује избор најбољег и најгорег
директора предузећа, као и избор најбо-
љег и најгорег послодавца у Српској.



ЈАНУАРСКА ПЛАТА 2,2 ПУТА
“ЛАКША” ОД ЈАНУАРСКЕ КОРПЕ
Трошкови производа и услуга садржани у синдикалној потрошачкој
корпи у јануару 2015. године износили су 1857,63 конвертибилне марке

ПИШЕ: Божана Радошевић,
стручни сарадник за еко-
номска питања

У синдикалној потро-
шачкој корпи су садр-
жани производи и услуге
којe су неопходнe једној
четворочланој
породици да
з а д о в о љ и
бар основне
ж и в о т н е
потребе на
мјесечном
нивоу.

Тако је у
јануару ове го-
дине било по-
трeбно да једна
четворочлана
породица из-
двоји 687,17 КМ
за набавку пре-
храмбених про-
извода, 578,96 КМ
за становање и комуналне
услуге, 132,70 КМ за
одијевање, 104,40 КМ за те-
куће одржавање домаћин-
ства, 193,10 КМ за превоз,
81,45 КМ за образовање и
културу, те 79,85 КМ за хи-
гијену и његу здравља.

И поред тога што су ови
трошкови производа и
услуга садржани у синди-
калној потрошачкој корпи,
укупно посматрано, у
јануару 2015. године остали
на готово истом нивоу из
претходна два мјесеца, еви-

дентно је да се просјечно
исплаћеном платом у
јануару, која је износила
812,00 КМ, могло покрити
свега 43,71% ових трошкова,
што је био случај и у пре-
тходном периоду.

И поред чињенице да су
највише просјечне нето
плате у јануару, секторски
посматрано, примили за-
послени у финансијским
организацијама, а износиле
су 1.207 КМ, с правом се
може рећи да ови радници
нису примили највише

плате, јер су њоме
могли покрити тек 2/3
трошкова производа и
услуга садржаних у синди-
калној потрошачкој корпи.

Запослени у секторима
трговине, саобраћаја и скла-
диштења, прерађивачке ин-

дустрије, угоститељства,
умјетности, грађе-

винарства, те ад-
министративне
и помоћне услу-
жне дјелатно-
сти јануарским
просјечним пла-
тама, које су
иносиле од 508
КМ до 613 КМ,

могли су покрити
свега четвртину
или трећину укуп-

них трошкова про-
извода и услуга
садржаних у синди-

калној потрошачкој
корпи.

Један од
разлога овако
мале куповне
моћи радника и њихових по-
родица у јануару ове године,
поред чињенице да ни један
радник у Републици Српској
нема високу плату, јесте и
непримјерена пракса про-
извођача и трговаца у Репуб-
лици Српској, коју потврђују
већ годинама, да су веома
ревносни када треба да по-
већавају цијене сваки пут
када дође и до  најмањег
раста цијена горива на свјет-
ском тржишту. Када се ове
цијене значајно, па и
енормно смањују, што је сада
случај, онда ти исти произво-
ђачи и трговци сматрају да
нема основа за смањење
цијена.

Наиме, иако је крај 2014. и
почетак 2015. године обиље-
жен вртоглавим смањењем
цијена горива у Републици
Српској и на свјетском
тржишту, цијене производа и
услуга садржаних у синди-
калној потрошачкој корпи
остале су готово на истом
нивоу, односно непро-
мијењене, као и претходних
мјесеци.

Овакво понашање и пракса
трговаца и произвођача није
ни мало оправдана, а због
тога највише трпе радници,
као крајњи потрошачи, али и
примарни произвођачи у Ре-
публици Српској.
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иако је крај 2014. 
и почетак 2015. године
обиљежен вртоглавим

смањењем цијена 
горива у републици

српској и на свјетском
тржишту, цијене 

производа и услуга
остале су готово на

истом нивоу



ШТА ЧЕКА РАДНИКЕ РС 
У ГОДИНИ РЕФОРМИ

Влада РС ће наградити све послодавце у Републици Српској, јер ће им,
умјесто да их казни и позове на одговорност због непоштивања закона,
„опростити“ све заостале претходне обавезе и дугове

У условима када у Репуб-
лици Српској више од
100.000 радника нема ре-
довна примања, када
150.000 радника ради за
плату с којом не могу ни
прехранити своје поро-
дице, када је дуг послода-
ваца за неисплаћене
плате премашио ми-
лијарду марака, а дуг за
неуплаћене порезе и до-
приносе 850 милиона ма-
рака, Влада РС је кренула
у реформе својих раније
спроведених реформи, а
да није прво урадила оз-
биљне, детаљне и ваљане
анализе, којима би ут-
врдила стварне и истинске
узроке ових проблема и
цјелокупног стања, те на
тај начин хоће да свали
сав терет и одговорност за
свој (не)рад у претходном
периоду на раднике Ре-
публике Српске. 

Наиме, општепознато је
да је Влада РС најавила
реформе (у више области)
које ће бити, како су
рекли, „болне и суштин-
ске“, јер ће доношењем
нових или измјенама и
допунама 33 закона до-
датно угрозити и умањити
стечена радничка права,
смањити број запослених
радника, створити несигу-
ран рад и несигурна
радна мјеста, раднике
којима послодавци дугују
за плате и доприносе про-
гласити „радницима про-
шлости“ и „бацити их у
заборав“, смањити и по-
тпуно угрозити плате и
примања радника и њи-
хову редовност и тако до-
вести раднике и њихове
породице испод руба ег-
зистенцијалног мини-
мума, јер су већ сада на
том рубу.

С друге стране, Влада РС
ће, кроз доношење нових

или измјене и допуне ова
33 закона, наградити све
послодавце у Републици
Српској, јер ће им, умјесто
да их казни и позове на од-
говорност због непошти-
вања закона, „опростити“
све заостале претходне оба-
везе и дугове, олакшати и
„озаконити“ њихово непош-
тивање и неспровођење за-
конских прописа из
радно-правне и других
области, те омогућити да
још лакше и брже увећавају
своја лична богаства која су
створили на „грбачи“ рад-
ника Републике Српске не
поштивајући законске про-
писе.

Овим реформама, Влада
РС, још једном, јасно по-
тврђује чињеницу да није
нимало социјално оријен-
тисана и осјетљива, јер је у
потпуности окренута капи-
талу и капиталистима, а не
човјеку.

У прилог овој констата-
цији иду бројне чињенице,
а једна од њих је, примјера
ради, и та да Влада РС није
као проблем истакла да је
најнижа плата у Републици

Српској, која представља
заштитну категорију за рад-
нике без или са најмањим
квалификацијама, на
нивоу најниже плате из
2010. године, те да је треба
повећати јер су трошкови
живота порасли за 15% и да
је угрожена егзистенција
ових радника и њихових
породица.

Такође, Влада РС не види
проблем ни у чињеници да
послодавци, под изговором
свјетске економске кризе и
„отежаних услова посло-
вања“, не пристају на по-
већање гранских цијена
рада посљедњих шест,
седам година и да радници
и данас примају плате у из-
носу који су имали и 2007.
године или 2008. године, да

отпуштају дио радника а
повећани обим посла пре-
бацују на преостале рад-
нике, па радници раде
прековремено а да за тај
рад нису плаћени, тако да у
Републици Српској, умјесто
да радна седмица траје 40
часова (како је и законом
утврђено) она, у ствари, из-
носи 53 часа, а уз то посло-
давцима толеришу њихову
незакониту праксу да не
морају редовно да испла-
ћују плате радницима,
уплаћују порезе и допри-
носе на плате, а у наредном
периоду ће предузети и до-
датне активности како би
послодацима „олакшали
пословање“. 

То су већ најавили кроз
убрзано доношење сета за-
кона из фискалне области,
који се ових дана убрзано
припремају.

Очито, мораће се припре-
мати и радници, али не за
нова и боља права, него за
одбрану постојећих.

Божана Радошевић, 
Стручни сарадник за

економска питања

влада РС није иСтакла да
је најнижа плата У РС на
нивоУ најниже плате из

2010. и да је тРеба 
повећати, јеР СУ 

тРошкови живота 
поРаСли за 15% 

и да је УгРожена 
егзиСтенција Радника 
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АНАЛИЗА

У РС, УмјеСто да Радна
Седмица тРаје 

40 чаСова како је 
законом УтвРђена, 
она изноСи 53 чаСа, 

а Уз то поСлодавцима
толеРишУ њиховУ 
незаконитУ пРакСУ
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СИНДИКАЛНА ПОДРШКА

ПРАВНА ПОМОЋ И САВЈЕТИ
У случају нејасноћа и спорних питања прописаних Општим колективним
уговором, обратите се надлежној Комисији која ће доставити тумачења
и закључке. Сједиште Комисије је у Бањој Луци, улица Српска 32. 

У складу са одредбама Општег ко-
лективног уговора, репрезентативни
социјални партнери на највишем
нивоу (Влада РС, Савез синдиката РС
и Унија удружења послодаваца РС),
који су потписници Општег колек-
тивног уговора, образовали су зајед-
ничку трипартитну Комисију.
Комисија за тумачење и праћење
примјене Општег колективног уго-
вора има надлежност да тумачи и
прати примјену Општег колективног
уговора, те рјешава спорна питања
која настану у провођењу колектив-
ног уговора.

Комисија тумачења и закључке до-
носи консензусом и они су обаве-
зујући за све потписнике Oпштег
колективног уговора и имају снагу
Општег колективног уговора.

У циљу тумачења појединих  од-
редби Општег колективног уговора и
рјешавања спорних питања, Комисији
се обраћају предузећа, установе син-
дикалне организације и појединци.

Оцјењујући да и друге синдикалне ор-
ганизације имају дилема у примјени
неких одредби општег колективног уго-
вора, у овом броју доносимо тумачења
Комисије на поједине упите.

Питање број 1.
Да ли је послодавац према одред-

бама Општег колективног уговора
обавезан да исплаћује накнаду за
превоз код доласка на посао и по-
вратка с посла, накнаду трошкова
топлог оброка и регрес за кориш-
тење годишњег одмора и колики су
износи?

Тумачење:
Чланом 33. став 1. тачке б), г) и д) Оп-

штег колективног уговора (“Службени
гласник Републике Српске” број: 40/10)
регулисано је да послодавац раднику
исплаћује накнаду трошкова превоза
код доласка на посао и повратка с
посла, уколико превоз није организован
од стране послодавца, у висини до пуне
цијене  превозне карте у јавном саобра-
ћају;

Да накнада за превоз радника не би
била третирана као лично примање на
које послодавац плаћа порезе и допри-
носе, радник је дужан да приложи доказ
о реализованом превозу, а то може бити
копија превозне карте коју је радник
купио или потврда о цијени превозне
карте коју издаје надлежни превозник.

Наиме, чланом 13. Правилника о
примјени Закона о порезу на доходак
(“Службени гласник Републике
Српске” број: 22/11) је дефинисано да
накнада трошкова превоза приликом
доласка на посао и повратка с посла
ниje опорезивo личнo примањe, у ви-
сини до пуне цијене превозне карте у
јавном саобраћају, а у складу са по-
себним прописом послодавца.

Према томе, послодавац својим по-
себним прописом (Колективним уго-
вором, Правилником или неким
другим општим актом) треба да де-
финише услове  као и потребну доку-
ментацију нa основу које радник
остварује право на накнаду трошкова
превоза код доласка на посао и по-
вратка с посла.

То значи да послодавац као доказ за
остваривање права на трошкове на-
кнаде превоза може прихватити и по-
тврду овлаштеног превозника о
цијени мјесечне превозне карте за ре-
лацију на којој радник путује, уко-
лико је такав доказ за исплату
накнаде прописан посебним актом
послодавца

Послодавац раднику исплаћује
трошкове једног топлог оброка за
вријеме једног радног дана, као и у
случају обављања прековременог
рада дужег од три часа дневно – у ви-
сини 50% основа из члана 29. овог ко-
лективног уговора (најнижа плата),
сразмјерно броју дана проведених у
редовном радном времену, односно
прековременом раду, уколико код по-
слодавца није организована исхрана
радника.

Послодавац, уколико има услове за
то, може за раднике организовати ис-
храну, односно топли оброк, на начин
да исти припрема у својим просто-
ријама (кување) или да испоруку то-
плог оброка обезбиједи путем
овлаштеног и регистрованог посло-
давца за угоститељске услуге (cate-
ring).

Регрес за коришћење годишњег од-
мора се исплаћује – најмање у ви-
сини три цијене рада утврђене
гранским колективним уговором у
мјесецу који претходи мјесецу ко-
ришћења годишњег одмора.

Одредбе члана 33. Општег колектив-
ног уговора су императивне и без-
условне природе, односно послодавaц
је дужан да исплаћује накнаду за
топли оброк, превоз код доласка на
посао и повратка са посла, те регрес за
кориштење годишњег одмора у изно-
сима предвиђеним колективним уго-
вором. 

Предметне обавезе се морају ис-
поштовати без обзира на материјалну

ситуацију предузећа, односно  посло-
давац се не може ослободити своје
обавезе исплате накнаде усљед лошег
пословања предузећа.

Најнижа плата исказана   је у нето
износу и износи 370,00 КМ.

Питање број 2.
Да ли је послодавац обавезан да

раднику  или његовој породици ис-
плаћује помоћ у случају смрти рад-
ника, члана уже породице, тешке
инвалидности или дуготрајне боле-
сти радника и колики су износи те
помоћи?

Тумачење:
Чланом 35. став 1. тачке а), б) и в)

Општег колективног уговора (“Служ-
бени гласник Републике Српске” број:
40/10) регулисано је да раднику или
његовој породици припада помоћ у
случају:

а) смрти радника – најмање три
просјечне плате у Републици Српској

б) смрти члана уже породице –
најмање двије просјечне плате у Ре-
публици 

Српској,
в) тешке инвалидности и дуготрајне

болести радника – најмање једна
просјечна  плата у Републици
Српској.

Одредбе члана 35. Општег колектив-
ног уговора су императивне и без-
условне природе и обавеза је
послодавца да исплаћује ове накнаде
без обзира на материјалну ситуацију
предузећа.

Према томе, послодавац се не може
ослободити своје обавезе на исплату
горе наведених помоћи усљед лошег
пословања предузећа.

Питање број 3.
Ко се сматра чланом уже породице?

Тумачење:
У смислу одредби Општег колектив-

ног уговора (“Службени гласник Ре-
публике Српске” број 40/10) код
остваривања  права из радног односа,
чланом уже породице сматрају се
лица прописана чланом 66. став 2. За-
кона о раду (“Службени гласник Ре-
публике Српске” број 55/07), а то су:
брачни и ванбрачни супружници,
њихова дјеца (брачна, ванбрачна, ус-
војена) пасторчад, дјеца узета под
старатељство и друга дјеца без роди-
теља узета на издржавање, мајка,
отац, очух, маћеха, усвојилац, дјед и
баба по мајци и оцу, браћа и сестре.

Дефиниција породице по другим
законима на које се позивате односе
се на дефиницију породице у смислу
остваривања права по тим основама,
а не и права по основу рада.

Горан Станковић, правник



снага свиХ синдиката 
је У оМасовЉаваЊУ

Заједничко свим синдикалним централама у регији јесте суочавање са
низом препрека, од отпора унутар синдиката, преко притисака влада
и међународних финансијских институција, на радно законодавство

Крајем прошле године у Тухељ-
ским Топлицама одржан је састанак
Регионалног синдикалног савјета
„Солидарност“.

Синдикални лидери – чланови овог
неформалног органа које окупља десет
репрезентативних синдикалних цен-
тара из држава бивше Југославије, међу
којима је и Савез синдиката Републике
Српске, расправљали су о јачању син-
диката, односно о привлачењу нових
чланова, посебно младих.

Отворен је и низ других питања која
су од важности за будућност и опста-
нак синдиката, јер се кроз расправу
могло видјети да у већини синдиката
из регије долази до пада броја чла-
нова. Питање чланова је суштинско
питање – питање будућности синди-
ката.

Како би се овај проблем превази-
шао, потребно је побољшати комуни-
кацију са члановима, анализирати
њихова мишљења и захтјеве, те кон-
тинуирано информисати чланство о
активностима синдиката, а све то у
циљу њиховог ангажовања и задржа-
вања у синдикату.

Оно што је такође сродно свим
синдикалним централама у регији
јесте и суочавање са низом интер-
них и екстерних препрека, од отпора
унутар синдиката, преко притисака
влада али и међународних финан-
сијских институција, па и неких не-
владиних организација на радно
законодавство, чиме се слабе синди-
кати. Несигуран рад, рад на црно и
непријатељски настројени посло-
давци онемогућавају синдикално
организовање, што доводи до ста-
гнирања у броју чланства.

Закључено је и да је улога медија,
посебно јавних сервиса, од великог
значаја када је ријеч о улози синди-
ката и њиховој перцепцији. И ту су
синдикати мета политика за слаб-
љење радничког покрета а јачање ка-
питала.

Паралелно овом састанку, одржан је
и састанак Одбора младих овог
Савјета, гдје су представници земаља
учесница представили досадашње
израђене и започете кампање о теми
учлањивања младих, чије су идеје на-
стале током Трећег кампа Одбора

младих РСС „Солидарност“, одржаног
крајем августа ове године у Марији
Бистрици.

У складу са досадашњом праксом,
одржан је и заједнички састанак
„јуниора и сениора“ РСС „Солидар-
ност“ на којем су и представљене ове
кампање.

На састанку се разговарало о про-
блемима младих, подршци њиховом
раду, моделима њиховог  укључивања
у синдикални рад и активнијем раду
актива младих у централама.

Поред лидера синдикалних цент-
рала из бивших земања Југославије,
састанку су присуствовали и представ-
ници Међународне конфедерације
синдиката, Европске конфедерације
синдиката, Савеза синдиката Но-
рвешке и Међународне организације
рада.

С обзиром на ротацијски приступ
предсједавању Савјета, у складу са ос-
нивачком повељом, договорено је да
сљедеће године домаћин буде Савез
синдиката Македоније.

Биљана Шкрбић
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Регионални синдикални савјет “солидаРност”

Средином новембра у Бањој Луци
у Дому синдиката РС, састали су се
представници синдиката ове
бранше из земаља бивше Југосла-
вије. Домаћин је био предсједник
Синдиката текстила, коже и обуће
РС, Данко Ружичић.

Састанак је био посвећен актуелној
економско-социјалној ситуацији и
положају радника, чланова ових син-
диката, те размјена искустава у вези
очувањем, промовисањем и јачањем
стечених  радничких  и синдикалних
права и интереса.

Посебно су апострофирани добри и
лоши примјери из праксе синдикал-
ног организовања радника запосле-
них у страним компанијама које
послују у земљама бивше Југосла-
вије, те о начинима промовисања
бољег имиџа синдиката, како би се
што већи број младих људи укључио
у рад и дјеловање синдиката.

Закључено је да се са оваквим
видом  међусобне сарадње треба на-
ставити и у будућности, те да се зајед-
нички приступи изради пројеката
који ће допринијети јачању капаци-

тета синдикалног покрета  у области
текстила, коже, обуће и гуме у зем-
љама бивше Југославије.

Састанку су, поред представника
Синдиката текстила, коже и обуће РС,
присуствовали предсједници и гене-
рални секретари синдиката текстила,
коже, обуће и гуме из Словеније,
Хрватске и Федерације Босне и Хер-
цеговине, док су представници  исто-
имених синдиката из Црне Горе и
Србије оправдали своје одсуство.

Биљана Шкрбић

Регионални сусрет синдикалаца текстилне 
индустрије, коже, обуће и гуме 



руке даЉе од права 
радника на штрајк!
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Међународна синдикална акција за заштиту права на штрајк

Успјели смо доћи до рјешења којим се штити основно право радника да 
покрену штрајк, а МОР-у је омогућено да прати у ком степену владе 
поштују преузете међународне обавезе поштивања радничких стандарда

Генерално вијеће Међународне
конфедерације синдиката од-
лучило је да 18. фебруара покрене
велику акцију за заштиту права на
штрајк, који је све чешће на удару
послодавачких групација широм
свијета, па и унутар Међународне
организације рада.

Тог дана, синдикати  широм свијета
су на најразличитије начине својим
социјалним партнерима (чије је по-
нашање све мање социјално и парт-
нерско) ставили до знања да око
нечега што представља темељ савре-
мене правне и демократске државе,
не може бити цјенкања.

Свако је обиљежио 18. фебруар на
свој начин: саопштењима у којима се
чланству објашњава права природа
спора око права на штрајк; манифе-
стацијама на којима су, поред синди-
калних вођа, говорили и
представници власти, правосуђа и
група за одбрану људских права; ин-
тензивиран је процес лобирања чла-
нова влада и посланика;
организовани протестни скупови
пред здањима влада које огранича-
вају право на штрајк, као и пред по-
слодавачким удружењима који те
насртаје на права запослених под-
стичу или подржавају. Проведена је
кампања у медијима како би се са
проблемом упознала шира јавност.

Важна подршка синдикатима сти-
гла је од посланика, друге по снази,
посланичке групе у Европском пар-
ламенту, „Социјалиста и демократа“.

У изјави датој поводом манифеста-
ције, посланици европске љевице
тврде да успјешна привреда не може
да се гради без јачања односа између
социјалних партнера, изградње
чврстих правила у сфери инду-

стријских односа и јачања радничке
партиципације. Саставни дио модер-
ног производног механизма је и
право на штрајк, неопходно да би се
сузбиле манипулације послодаваца и
обезбиједили човјечни услови рада.
На несрећу, кажу посланици, криза је
довела до слабљења радничких
права, социјалног дијалога и улоге
синдиката. Тако је и могло да се до-
годи да у Шпанији неколико радника
очекује судски процес и високе за-
творске казне само зато што је
штрајковало! 

А без тога се не може: Без права на
штрајк, колективно преговарање се
претвара у колективно просјачење,
каже се у изјави.

У складу са закључцима Генералног
вијећа Међународне конфедерације
синдиката, радници Републике
Српске, у оквиру својих синдикалних
организација и гранских синдиката,
подржали су међународну синди-
калну активност.

У Републици Српској постоји Закон
о штрајку који дефинише законско
право радника да легално и леги-
тимно штрајкују.

Свједоци смо да у овом тренутку
један број синдикалних организација
металске индустрије и рударства
штрајкује и да послодавци не поштују
Закон о штрајку. Ти исти послодавци
чији радници штрајкују се понашају
као робовласници који своје раднике-
робове истјерују из круга фабрика и
са радних мјеста са врло јасном ам-
бицијом - да уз пријетње и омалова-
жавање угуше сваку врсту побуне, па
и ону која је у складу са законом.

Савез синдиката РС даје пуну по-
дршку свим радницима који у овом
тренутку штрајкују и истовремено ак-

тивно учествује у вођењу штрајкова
радника који су чланови  гранских
синдиката, односно нашег Савеза.

МОР потврдила право на штрајк

Остварен је напредак у Међународ-
ној организацији рада након двије го-
дине, током којих су послодавци
довели глобални систем надзора овог
тијела УН у стање мировања, на-
стојањем да укину деценије јуриспру-
денције МОР-а која подржава право
на штрајк. Представници синдиката и
послодаваца су на посебном састанку
МОР-а, одржаном ове седмице, по-
стигли степен разумијевања којим се
излази из ове пат позиције, на основу
уважавања права на покретање инду-
стријске акције, а за шта је потребно
да владе експлицитно уваже право на
штрајк, а све у вези са МОР Конвен-
цијом 87. о Слободи удруживања. Овај
споразум је услиједио након изузетно
успјешне међународне мобилизације
синдиката, 18. фебруара, током које је
покренуто више од 100 акција у више
од 60 држава као подршка праву на
штрајк.

Sharan Burrow, генерални секретар
МКС-а, је рекла: “Креирајући кризу,
групе послодаваца и неке владе нису
допуштале да се ово питање изнесе
пред Међународни суд правде, иако
Устав МОР-а прописује да се то треба
учинити. Сада смо успјели доћи до
рјешења којим се штити основно
право радника да покрену штрајк, а
МОР-у омогућава наставак активно-
сти праћења степена у ком владе по-
штују преузете међународне обавезе
поштивања радничких стандарда.”

Биљана Шкрбић
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НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА ИЗ УГЛА СИНДИКАТА

ТРЕЋИНА БДП-а У СФЕРИ
СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

У Републици Српској између 15 и 18 хиљада радних мјеста скривено је у
неплаћеном прековременом раду постојећих радника, а jедна трећина
бруто производа налази се у сфери сиве економије

На округлом столу о теми
"Неформална економија из
угла синдиката - ко је до-
битник, а ко губитник",
који је недавно одржан у
Бањалуци, расправљало се
о проблемима које са собом
носи сива економија.

Предсједница Савеза син-
диката Републике Српске
Ранка Мишић указала је да
је у Српској између 15.000 и
18.000 радних мјеста скри-
вено у неплаћеном преко-
временом раду постојећих
радника, као и да се, према
процјенама релевантних
институција у БиХ, једна
трећина бруто производа
налази у сфери сиве еконо-
мије.

-То је велики дио новца
који је у црним токовима,
односно новац који не
стиже на законом утврђена
мјеста, па је то директно
поткрадање државе, рекла
је Мишићева 

Представљајући резул-
тате вишегодишње анализе
праћења дешавања у вези
са сивом економијом,
предсједница је указала да
су све чешћа појава у зони
сиве економије и предузећа
која послују без иједног
пријављеног радника, а
остварују милионске за-
раде.

-Ту су и предузећа која су
формално регистрована и
имају пријављене раднике,
али тим радницима не
уплаћују доприносе, нити
здравствено осигурање, на-
вела је Мишићева.

Она је рекла да не постоје
довољно транспарентне и
активне институције које
би сузбиле ове негативне
појаве.

Према њеним ријечима,
свака земља која има амби-
цију да буде стабилна, и
која ради у интересу гра-

ђана, мора створити климу
погодну за економски раз-
вој и раст.

Први предуслов за ства-
рање такве климе, навела је
Мишићева, јесте стабилна
политичка ситуација, вла-
давина права и борба про-
тив корупције.

-За Босну иХерцеговину
можемо рећи да не испу-
њава ни један од ових пре-
лиминарних услова, па је
сива економија једна од
појава која уништава фи-
нансијску стабилност БиХ.
Не треба дозволити да у
БиХ, гдје је тако велика
стопа незапослености и гдје
се једна трећина бруто про-
извода налази у сивој еко-
номији, има 90
мултимилионера. Сваке го-
дине је забиљежен и све
већи број људи који се так-
миче за високе позиције
богатих људи у Европи и
свијету, истакла је Ми-
шићева.

Она је нагласила да су по-
ткрадање и непоштивање
закона највећа штета за
развој земље и напредак
појединца.

Према њеним ријечима,
циљ данашњег округлог
стола јесте доћи до за-

кључака који би били са-
ставни дио политика које би
требало да проводи Влада
Српске. Сигурно је да ће
један од закључака, рекла је
Мишићева, ићи у правцу
мијењања концепта рада
инспектората, да би инспек-
тори добили алат којим ће
моћи да исконтролишу
примјену постојећих закона.

-Улога синдиката је да
укаже на ове појаве, да по-
нуди рјешења и да се бо-
римо да та рјешења буду
дио активних политика
Владе Српске и институ-
ција власти у БиХ, рекла је
предсједница Мишић.

Представник Међуна-
родне конфедерације син-
диката Ениса Салимовић
истакла је да је веома
важно разумјети да нефор-
мална економија односи
велике суме новца у иле-

галне токове, умјесто да та
средства на законит начин
буду преусмјерена у фон-
дове и друге институције
које раде за права радника.

Указујући да о овом про-
блему нико не води рачуна,
сем синдиката радника,
она је напоменула да је
веома важно да и радници,
па и они који су приморани
да због пуког преживља-
вања раде на црно за мини-
малну надокнаду, схвате да
је то штета за цјелокупно
друштво.

Представник норвешког
синдиката Торгни Хасос
рекао је да је циљ данаш-
њег округлог стола да се по-
могне грађанима БиХ да
постигну бољи радни
живот, те да је приоритет
ових акција да се повежу
сви радници западног Бал-
кана и да ово питање буде
више заступљено у ме-
дијима и јавности.

Округли сто је одржан у
организацији Савеза син-
диката Републике Српске, у
оквиру регионалног про-
јекта Паневропског вијећа
Међународне конфедера-
ције синдиката и Синди-
ката Норвешке за земље
западног Балкана.

НеформалНа екоНомија
одНоси велике суме

Новца у илегалНе 
токове, умјесто да та
средства На закоНит

НачиН буду преусмјереНа
у фоНдове и друге 
иНституције које 

раде за права радНика

Не треба дозволити 
да у биХ, гдје је тако

велика стопа 
НезапослеНости и гдје
се једНа трећиНа бруто

производа Налази у
сивој екоНомији, има
90 мултимилиоНера
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Хуманитарно удружење „Лучијано Лама“

Осим дјеце  слабог имовног стања и дјеце из домова за напуштену дјецу,
италијански добротвори желе да угосте и дјецу која су смјешетена код
хранитељских породица

Почетком године вратила се 44.
групадјецесаодмораујужнојИта-
лији,којиимјеомогућилоХумани-
тарногудружење„ЛучијаноЛама“.

Предсједник Синдиката образовања
науке и културе Републике Српске
Драган Гњатић, захвалио се данас
грађанима Сицилије и јужне Италије
на несебичној пажњи и гостоприм-
тсву коју већ пуне 22.  године показују
према дјеци из РС слабијег имовног
стања, дјеци без једног или оба роди-
теља, те дјеци из домова без роди-
тељског старања.

На конференцији за штампу одржа-
ној 21. јануара 2015. године у Дому
синдиката у Бањалуци, предсједник
Гњатић се посебно захвалио свим ак-

тивистима Хуманитарног удружења
„Лучијано Лама“ са Сицилије, а по-
себно његовом предсједнику Ђузепу
Пину Кастелану. 

Вишедеценијска, веома успјешна
сарадња Синдиката образовања
науке и културе РС и Хуманитарног
удружења „Лучијано Лама“ са Сици-
лије бити настављена и убудуће.

Предсједник Хуманитарног удру-
жења „Лучијано Лама“ са Сицилије,
Ђузепе Пино Кастелано је истакао да
је  20. јануара ове године, веома
успјешно завршен боравак 44. групе
дјеце, на једномјесечном одмору и
опоравку у Јужној Италији, од чега
210 из Републике Српске и 130 дјеце
из Федерације БиХ.

Пино Кастелано се посебно захва-
лио  Савезу синдиката РС, односно
Синдикату образовања, науке и кул-
туре РС гдје су им, како је рекао
увијек врата за сарадњу  широм отво-
рена, стављајући на располагање све
капацитете да би се пројекат реализо-
вао већ пуне 22 године, кроз које је на
Сицилији и другим регијама јужне
Италије са подручја бивше Југосла-
вије боравило 15.800 малишана.

-Убудуће, поред дјеце  слабог имов-
ног стања, те дјеце из домова за на-
пуштену дјецу, породице са Сицилије
и цијеле јужне Италије, желе да уго-
сте дјецу са ових простора која су
смјешетена код хранитељских поро-
дица, нагласио је предсједник Касте-
лано и обећао да ће његово удружење
све док буде имало снаге и  капаци-
тета, радити на реализацији овог
пројекта.

Предсједник Кастелано је 22. јануара
разговарао са амбасадором Италије у
БиХ у циљу што скоријег усељавања
првих станара у новоизграђену кућу у
Мостару, у којој ће бити смјештена на-
пуштена дјеца са навршених 18 го-
дина  из свих дијелова и концесија у
БиХ, док им не буде обезбјеђен про-
стојан самосталан живот.

Пројекат изградње куће за напуш-
тену пунољетну дјецу у Мостару има
пуну подршку Владе Италије, додао је
Кастелано.

Сљедећа 45. група дјеце за одлазак
на једноипомјесечни одмор и опора-
вак код породица  у регије јужне Ита-
лије, Сицилију, Сардинују, Молисе и
Пуља, биће организован почетком
јуна 2015.  године. 

СекулПоповић

Предсједникудружења„ЛучијаноЛама“ЂузепеПиноКастеланоуСавезусиндикатаРС



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


