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Sрп ско дру штво је и да ље, две и по де це ни је од по чет ка тран-
зи ци је, до ми нант но кон фликт но дру штво. Број ним раз ло зи-

ма гра ђан ског и рад нич ког не за до вољ ства у про те клих не ко ли ко 
ме се ци при до дат је још је дан – Пред лог За ко на о ра ду. Одав но је-
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дан до ку мент (ко ји још увек ни је зва нич ни пред лог Вла де) ни је 
иза звао то ли ко по ле ми ка, по де ла и та ко оштру од бој ну ре ак ци ју 
свих син ди ка та. Син ди ка ти пре те штрај ко ви ма, јав ним про те сти ма 
и дру гим ра ди кал ним об ли ци ма ин ду стриј ске ак ци је. Да ли је то, 
као и мно го пу та до са да, прет ња пра зном пу шком, или ће из све-
га то га иза ћи за и ста не што до бро, а то је по ве зи ва ње и за јед нич ки 
на ступ син ди ка та у од бра ни за јед нич ких ин те ре са рад нич ке кла се 
по ка за ће вре ме пред на ма. 1)

Ме ђу тим, чак и ле ти мич ни по глед на исто ри ју рад ног за ко-
но дав ства по сле пе тог ок то бра 2000. го ди не, по твр ђу је да то ни је 
ни шта но во. На про тив, сва ки пред лог За ко на о ра ду, или ње го вим 
из ме на ма био је пра ћен кон флик ти ма и по де ла ма. Чак шта ви ше, 
мо же се уочи ти тен ден ци ја - кон флик ти око рад ног за ко но дав ства 
би ли су све оштри ји, а за кон о ра ду и дру ги за ко ни из ове обла сти 
све ре стрик тив ни ји. Исто та ко, уоч љи ва је би ла тен ден ци ја по је ди-
них вла да у пе ри о ду по сле пе тог ок то бра 2000. да мар ги на ли зу ју, 
или пот пу но ис кљу че син ди ка те из кључ них дру штве них про це са. 
Иако на пр ви по глед не из гле да та ко опи са ни, кон фликт ни ток дру-
штве них про це са ве за них за усва ја ње рад ног за ко но дав ства има и 
јед ну по зи тив ну стра ну. Он по твр ђу је да сви ак те ри ин ду стриј ских 
од но са – др жа ва, по сло дав ци и син ди ка ти схва та ју зна чај рад ног 
и со ци јал ног за ко но дав ства у ре гу ли са њу ме ђу соб них од но са и да 
сва ки од њих на сто ји да у том про це су за шти ти сво је ин те ре се. 
Про блем је у то ме што у овом про це су уоп ште не во де, или не во-
де у по треб ној ме ри ра чу на о ин те ре си ма дру гих ак те ра. У сва ком 
слу ча ју, кон фликт ни про це си ко ји се да нас од ви ја ју на тлу Ср би је 
у ве зи усва ја ња но вог рад ног за ко но дав ства мо гу се де фи ни са ти 
и као на сто ја ње сва ког од парт не ра у ин ду стриј ским од но си ма да 
за у зме што по вољ ни ју старт ну по зи ци ју за бу ду ће од но се. Све то 
до га ђа се у зе мљи у ко јој су рад на, со ци јал на и син ди кал на пра ва 
рад ни ка у прак си на ве о ма ни ском ни воу. Да ли би ло ко, ко има 
има ло здра вог ра зу ма, мо же да по ве ру је да ће се при вре да бр же 
раз ви ја ти, да ће пред у зет нич ке ини ци ја ти ве би ти охра бре не, ако 
се ума ње рад на пра ва за по сле них. Ис ку ство де мо крат ске, еко ном-
ски и тех но ло шки раз ви је не Евро пе да је ја сан од го вор на то пи-
та ње – еко ном ски су нај ра зви је ни је оне зе мље у ко ји ма су рад на, 
со ци јал на и син ди кал на пра ва на нај ви шем ни воу. Те ме ље та кве 

1) Маринковић, Д. Свет рада стари изазови у новом добу, Висока струковна школа за 
предузетништво и Центар за индустријске односе, Београд, 2012, стр. 150.
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дру штве не прак се је ху ма но и де мо крат ско рад но и со ци јал но за ко-
но дав ство, ко је чи ни је дан од прав них те ме ља со ци јал не тр жи шне 
при вре де. 

Неповољнодруштвеноокружење

Део овог не за до вољ ства и гр че ви тог от по ра рад ни ка и њи хо-
вих син ди ка та про тив пред ло же них за кон ских про је ка та (За кон о 
ра ду, За кон о при ва ти за ци ји и За кон о сте ча ју), ре зул тат је у це ли-
ни не по вољ ног дру штве ног окру же ња и не де мо крат ског на чи на на 
ко ји су ови за кон ски про јек ти при пре ма ни и пре до че ни јав но сти и 
син ди ка ти ма. С тим у ве зи, ва ља на по ме ну ти да ни је реч о до но ше-
њу но вих, већ о из ме на ма и до пу на ма по сто је ћих за ко на, са ко ји ма 
су, у пр вом ре ду рад ни ци и син ди ка ти има ли ло ших ис ку ста ва. Пре 
све га, жи ви мо у зе мљи у ко јој вла да оп шта ат мос фе ра не по ве ре ња, 
си ро ма штва, со ци јал ног без на ђа. Рад ни ци су мно го пу та пре ва ре-
ни, они су нај ве ћа жр тва тран зи ци је, пла ти ли су из у зет но ви со ку, 
за ве ли ки број рад ни ка со ци јал но не из др жљи ву, еко ном ски и мо-
рал но не при хва тљи ву це ну. А на род на по сло ви ца ка же „Ко га зми ја 
ује де, тај се и гу ште ра пла ши“.2)

Це ло куп ни, из ра зи то кон фликт ни ток рас пра ве о пред ло же ним 
из ме на ма и до пу на ма за ко на, ко ји су од не спор но стра те шког зна-
ча ја за еко ном ски раз вој, мо ра да се схва ти као упо зо ре ње свим 
ак те ри ма ин ду стриј ских од но са на све оно што ни је ура ђе но у про-
це су тран зи ци је, од но сно ко је ре фор ме ни су, или ни су ква ли тет-
но и ефи ка сно спро ве де не. У том сми слу, мо же се ре ћи за сва три 
ак те ра ин ду стриј ских од но са да су се у про те клом пе ри о ду по ка-
за ли као ло ши ђа ци, ко ји ви ше пу та, не у спе шно уче, или не же ле 
да на у че оне лек ци је ко је не иду у при лог њи хо вом огра ни че ном 
схва та њу соп стве них, али и укуп них дру штве них ин те ре са. За то 
све њих – по сло дав це, др жа ву, син ди ка те, оче ку је, по ко зна ко ји 
пут, оно што се у пе да го ги ји зо ве „утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди ва“. 
При то ме, је сва ки пут „утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди ва“ со ци јал но 
и еко ном ски ску пље не го прет ход ни пут, што дру гим ре чи ма зна чи 
да се по ве ћа ва и ина че за ве ћи ну рад ни ка со ци јал но и еко ном ски 
не под но шљи ва це на тран зи ци је. 

Прак са успе шних зе ма ља тран зи ци је у по ре ђе њу са ис ку ством 
Ср би је упо зо ра ва да ни је до вољ но до не ти са мо до бре за ко не, већ 

2) Стајић Д. Тегобнатранзиција, Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 46.
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са став ни део тог про це са мо ра би ти уна пре ђи ва ње по је ди нач них и 
за јед нич ких ка па ци те та со ци јал них парт не ра да те за ко не и спро-
ве ду. Осно ва ност та квог ста ва по твр ђу је већ на по јав ној рав ни ви-
дљив рас ко рак из ме ђу оно га што сто ји у за ко ни ма и дру штве не 
прак се, ко ји се че сто при хва та као кон стан та ак ту ел них дру штве-
них од но са. На и ме, да би се за и ста ус по ста ви ло со ци јал но парт-
нер ство из ме ђу по ме ну тих со ци јал них парт не ра, нео п ход но је ис-
пу ни ти чи тав низ усло ва. У пр вом ре ду, пре не го што се отво ре 
про це си ко лек тив ног пре го ва ра ња и со ци јал ног ди ја ло га мо ра се 
утвр ди ти ли ста пи та ња о ко ји ма не ма пре го во ра, јер су то не спор-
не ци ви ли за циј ске те ко ви не са вре ме ног до ба, ко је при па да ју гру-
пи основ них људ ских пра ва, за сно ва не на по ла зној пре ми си свих 
ре ле вант них ме ђу на род них до ку ме на та да се љу ди ра ђа ју сло бод-
ни и јед на ки. Реч је о ци ви ли за циј ски и прав но не при хва тљи вим 
по ја ва ма да ва ња от ка за труд ни ца ма, усло вља ва ња за по сле ња же-
на ма у фер тил ном до бу да пот пи шу из ја ву да не ће ра ђа ти де цу, нај-
гру бљим об ли ци ма про го на за по сле них у при ват ном сек то ру ко ји 
хо ће да се син ди кал но ор га ни зу ју. Очи глед но је да је бе сми сле на 
при ча о со ци јал ном парт нер ству у пред у зе ћи ма у ко ји ма се до га ђа-
ју ова кве ан ти ци ви ли за циј ске по ја ве.3)

Кон фликт ни ка рак тер про це са усва ја ња из ме на и до пу на по ме-
ну тих за ко на та ко ђе је по ка за тељ не раз ви је но сти кључ них ме ха ни-
за ма со ци јал не де мо кра ти је. Ср би ја је још увек да ле ко од кон цеп та 
ко лек тив ног пре го ва ра ња, ко ји је у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма и прак сом раз ви је них, де мо крат ских зе ма ља Евро пе, а то 
зна чи на че ли ма со ци јал не, дру штве но од го вор не, тр жи шне при-
вре де. Про тра ће но је не ко ли ко го ди на у бес плод ним рас пра ва ма о 
Оп штем ко лек тив ном уго во ру, усво је ном још 1991 го ди не, ко ји је 
у су шти ни био на те ме љи ма кон цеп та ад ми ни стра тив не рас по де ле 
пла та из вре ме на са мо у пра вља ња. По ку шај да му се удах не жи вот 
уво ђе њем тзв „про ду же ног деј ства“ ни је уро дио пло дом и да нас се 
ни ко и не се ћа овог до ку мен та. Ко лек тив но пре го ва ра ње се у прак-
си че сто сво ди на пре го во ре о по ве ћа њу за ра да или не ког дру гог 
ма те ри јал ног пра ва за по сле них. Не спор но је да је то, по ред оста-
лог, по сле ди ца еко ном ске не раз ви је но сти, си ро ма штва у ко ме се 
ве ћи на за по сле них бо ри за обез бе ђи ва ње еле мен тар не ма те ри јал не 
ег зи стен ци је.4) Али, то је та ко ђе и не до ста так раз ви је не це ло ви-

3) Кривокапић Б. Људска права, Мегатренд универзитет, Београд, 2009, стр. 172.
4) Голубовић, З. Куда иде постоктобарска Србија (2000-2005), Службени гласник, 

Београд, 2005, Едиција „Став“, књ. 5, стр. 126.
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те стра те ги је ко лек тив ног пре го ва ра ња. Исти ни за во љу, у јед ном 
бро ју пред у зе ћа по сто ји до бра прак са ко лек тив ног пре го ва ра ња, 
ко ја мо же по слу жи ти као од скоч на да ска за раз вој са вре ме ног кон-
цеп та и прак се ко лек тив ног пре го ва ра ња.

Си ту а ци ја ни је ни шта бо ља ни на пла ну ус по ста вља ња ин-
стру ме на та и прак се со ци јал ног ди ја ло га. То се од но си, ка ко на 
ста ње за кон ске и ауто ном не ре гу ла ти ве, та ко и на прак су, при че му 
по себ но тре ба из дво ји ти сле де ће. 

У прав ном по рет ку ни је, у скла ду са европ ским стан дар ди ма 
уре ђе но и за шти ће но пра во за по сле них на ин фор ми са ње, кон сул-
то ва ње и са о длу чи ва ње. По себ но, ни је ува жен прин цип да се ова 
ком плекс пра ва од но си, не са мо на чла но ве син ди ка та, већ на све 
за по сле не. Исти ни за во љу, у јед ном бро ју ко лек тив них уго во ра 
де фи ни сан је ком плекс пра ва на ин фор ми са ње кон сул то ва ње и са-
о длу чи ва ње, али ни су де фи ни са ни ефи ка сни ин стру мен ти ко ји ма 
се омо гу ћу је фак тич ко оства ри ва ње ових пра ва. У прак си, та мо где 
и по сто ји, ово пра во се огра ни ча ва са мо на ин фор ми са ње ли де-
ра син ди ка та, при че му је реч о се лек то ва ним ин фор ма ци ја ма од 
стра не по сло дав ца. При ме ра ра ди, у прав ном по рет ку , као ни у 
прак си не по сто ји ве о ма ефи ка сан ин стру мент оства ри ва ња пра ва 
за по сле них на ин фор ми са ње, кон сул то ва ње и са о длу чи ва ње, ко-
ји се де фи ни ше као „прин цип пра зне сто ли це“, ко ји се од но си на 
пра во пред став ни ка син ди ка та да при су ству ју сед ни ца ма ор га на 
упра вља ња пред у зе ћа, од но сно скуп шти на на раз ли чи тим ни во и-
ма, да уче ству ју у ра ду ових ор га на, али без пра ва од лу чи ва ња. 
С дру ге стра не, прак са уче шћа син ди кал них пред став ни ка у ра ду 
управ них од бо ра јав них фон до ва, ин сти ту ци ја и пред у зе ћа ко ја су 
још увек у дру штве ном вла сни штву ни је да ла оче ки ва не ре зул та те 
и че сто се пре тва ра у вид ко рум пи ра ња син ди кал них ли де ра, што 
је, у крај њој ли ни ји сли ка и по сле ди ца не раз ви је но сти уну тра шње 
де мо крат ске струк ту ре и на чи на ра да син ди ка та.5)

И по ред то га што је у ва же ћем За ко ну о ра ду, де фи ни са но пра-
во за по сле них да у пред у зе ћи ма са ви ше од 50 за по сле них осни ва ју 
са ве те за по сле них, ова за кон ска мо гућ ност ни је ис ко ри шће на ни у 
јед ном пред у зе ћу. Мо же се ре ћи да го то во ни је би ло озбиљ ни јих 
на сто ја ња да се афир ми ше иде ја са ве та за по сле них, ко ји пред ста-

5) Арандаренко М. „Приватизација, тржиште рада и синдикати“, у Зборнику Улога 
синдиката у процесу приватизације,Центар за образовање и истраживања УГС 
Независност, Београд, 1999, стр. 184.
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вља ју зна чај ну ци ви ли за циј ску те ко ви ну и по твр ђе но је дан од нај-
е фи ка сни јих ин стру ме на та со ци јал не де мо кра ти је. Је дан од кључ-
них раз ло га за та кво ста ње на ла зи се у сна жном от по ру син ди ка та, 
ко ји са ве те за по сле них нео сно ва но до жи вља ва ју као кон ку рен ци ју 
и па ра лел ну ор га ни за ци ју, ко ја има исте за дат ке као и син ди кат. 
Чи ње ни це су, ме ђу тим, дру га чи је. Оне го во ре, да је про сеч на сто-
па син ди кал не ор га ни зо ва но сти у Евро пи око 25%, а да са дру ге 
стра не, сви за по сле ни, а не са мо чла но ви син ди ка та има ју од ре ђе-
на пра ва и да су са ве ти за по сле них ве о ма ефи ка сан и це лис хо дан 
ин стру мент за оства ри ва ње ових пра ва. С дру ге стра не, ис ку ство 
зе ма ља са раз ви је ном прак сом са ве та за по сле них (на при мер : Не-
мач ка), по твр ђу је да у оним зе мља ма у ко ји ма су ја ки син ди ка ти, 
ја ки су и са ве ти за по сле них, а њи хо во де ло ва ње је ком пле мен тар-
но. 6)

По сле ви ше од јед не де це ни је од осни ва ња пр вог Со ци јал но 
еко ном ског са ве та пи та ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та и по сло-
да вач ких ор га ни за ци ја ни је ре ше но на од го ва ра ју ћи на чин и пред-
ста вља је дан од зна чај них из во ра ин ду стриј ских кон фли ка та, по де-
ла и су ко ба ме ђу син ди ка ти ма. На и ме, пре ма ва же ћем За ко ну, ре-
пре зен та тив ност син ди ка та, од но сно по сло да вач ких ор га ни за ци ја 
утвр ђу је ко ми си ја ко ју чи не син ди ка ти чи ја се ре пре зен та тив ност 
утвр ђу је. При то ме, За кон утвр ђу је да се ре пре зен та тив ност утвр-
ђу је ис кљу чи во кон цен зу сом чла но ва ко ми си је за ре пре зен та тив-
ност. Дру ги ре чи ма, син ди ка ти јед ни дру ги ма утвр ђу ју ре пре зен-
та тив ност. Очи глед но је да је Ми ни стар ство ра да у чи јој је ово над-
ле жно сти, во де ћи по ли ти ку не за ме ра ња, из бе га ва ју ћи соп стве не 
оба ве зе и од го вор ност, „пре ба ци ло овај врућ кром пир“ у дво ри ште 
син ди ка та и по сло да вач ких ор га ни за ци ја. Ло ше, не кон зи стент но 
прав но ре ше ње, не из бе жно је по ста ло из вор зло у по тре ба и су ко ба. 
Иако се не во ди си сте мат ска, ста ти стич ка еви ден ци ја, пре ма ис тра-
жи ва њи ма „Син ди кал ног ба ро ме тра“ из 2008 го ди не, укуп на сто па 
син ди кал не ор га ни зо ва но сти у Ср би ји кре та ла се око 25%, а да нас 
мо же би ти са мо не по вољ ни ја. Има ју ћи у ви ду тај по да так, про це-
њу је се да су да нас ре пре зен та тив ни са мо СССС и Кон фе де ра ци ја 
сло бод них син ди ка та (услов за до би ја ње ста ту са ре пре зен та тив но-
сти на на ци о нал ном ни воу, по ва же ћим про пи си ма је да син ди кат 
има 180 000 чла но ва, од но сно 10% укуп ног бро ја за по сле них). У 

6) Јефтић М. Улога савета запослених и синдикатау заступању интереса запослених у 
државама чланицама ЕУ, Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2011, стр. 23.
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том сми слу, УГС „Не за ви сност“, ни су ре пре зен та тив ни, бу ду ћи да 
објек тив не про це не го во ре да има ју око 40 000 чла но ва. Пре ви ше 
од две го ди не, дру ги син ди ка ти су, у скла ду са за ко ном, по кре ну-
ли ини ци ја ти ву за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти УГС „ Не за ви-
сност“. Ру ко вод ство овог син ди ка та је то од би ло, али су на ста ви ли 
и да ље да бу ду чла но ви Со ци јал но-еко ном ског са ве та. Ме ђу тим, 
ва жни је од тре нут не си ту а ци је је то да су се у про те клим го ди на ма 
про ме ни ли сви па ра ме три – струк ту ра при вре де, струк ту ра за по-
сле них, сто па син ди кал не ор га ни зо ва но сти, струк ту ра син ди ка та, 
што зна чи да је нео п ход но, у скла ду са про ме ње ним окол но сти ма 
и па ра ме три ма ре де фи ни са ти и по но вим кри те ри ју ми ма уре ди ти 
пи та ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та. На жа лост, два са да фор-
мал но ре пре зен та тив на син ди ка та Ује ди ње ни гран ски син ди ка ти 
„Не за ви сност“ и Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је, упор но од-
би ја ју би ло ка кав раз го вор на ту те му, на сто је ћи да по сва ку це ну, 
су прот но на че ли ма син ди кал не со ли дар но сти, са чу ва ју сво ју мо-
но пол ску по зи ци ју у со ци јал ном ди ја ло гу. То, на рав но, до во ди у 
пи та ње ле ги тим ност ак те ра со ци јал ног ди ја ло га у це ли ни.7)

Ка да је реч о ре пре зен та тив но сти по сло да вач ких удру же ња, 
ре пре зен та тив ност тре нут но је ди ног ре пре зен та тив ног по сло да-
вач ког удру же ња „Уни је по сло да ва ца Ср би је“ од по чет ка је би ла 
спор на. Ме ђу тим, од фор мал не стра не ства ри, ва жни ја је чи ње ни-
ца да мно ги по сло дав ци – чла но ви Уни је по сло дав ца Ср би је не ма-
ју син ди ка те у сво јим пред у зе ћи ма, па се са тог аспек та по ста вља 
пи та ње фак тич ке ле ги тим но сти и це лис ход но сти њи хо вог уче шћа 
у свим об ли ци ма со ци јал ног парт нер ства. При то ме по себ но тре ба 
ис та ћи да Уни ја по сло да ва ца, као и дру га по сло да вач ка удру же ња 
ни ка да ни су јав но осу ди ла и огра ди ла се од по ја ва гру бог кр ше ња 
рад них, еко ном ских и со ци јал них пра ва за по сле них, ко је чи ни зна-
тан број по сло да ва ца. 

На ве де ни про бле ми и отво ре ња пи та ња има ју за по сле ди цу ве-
о ма не за до во ља ва ју ће ста ње со ци јал ног ди ја ло га на свим ни во и ма. 
То се, пре све га, огле да у чи ње ни ци да су со ци јал но-еко ном ски са-
ве ти на ло кал ном ни воу фор ми ра ни тек у око 15% оп шти на и гра до-
ва, а и та мо где по сто је њи хо во де ло ва ње ни је на за до во ља ва ју ћем 
ни воу. Ка да је реч о Со ци јал но еко ном ском са ве ту на на ци о нал ном 
ни воу, он је пр ви пут осно ван 2001 го ди не Спо ра зу мом со ци јал них 

7) Djukić P. „The organised world of labour in Serbia today – between economic reforms and 
populism“, SEER, Dusseldorf, 4/2006, str. 69.
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ак те ра. Не ко ли ко го ди на ка сни је усво јен је За кон о со ци јал но еко-
ном ском са ве ту. Ме ђу тим, си ту а ци ја се ни је про ме ни ла. На про тив, 
ста ње со ци јал ног ди ја ло га ишло је си ла зном ли ни јом, по твр ђу ју ћи 
да за кон, сам по се би не ре ша ва про бле ме, ако не ма мо ти ви са них 
и спо соб них со ци јал них парт не ра да га спро ве ду у де ло. То ме иде 
у при лог чи ње ни ца да се Со ци јал но-еко ном ски са вет ни је са стао 
го ди ну да на, као и да сви за ко ни ко ји су пред мет ак ту ел них кон-
флик та уоп ште ни су раз ма тра ни на Со ци јал но-еко ном ском са ве ту. 

Предметсукобапослодаваца,државеисиндиката

У це ли ни не по вољ не дру штве не окол но сти, ду го трај на еко-
ном ска и со ци јал на кри за са по ра жа ва ју ћим по сле ди ца ма, ко је су, 
као и увек, нај пре и нај ви ше по го ди ле при пад ни ке све та ра да, не-
до вр ше ност и не е фи ка сност ин стру ме на та со ци јал не де мо кра ти је, 
као и ло ша ис ку ства из прет ход ног пе ри о да, има ли су за по сле-
ди цу из у зет но кон флик тан ток рас пра ве о по ме ну тим ре форм ским 
за ко ни ма, пре све га о За ко ну о ра ду. Пред став ни ци син ди ка та и 
по сло да вач ких ор га ни за ци ја ни су кри ли ме ђу соб но не по ве ре ње 
и не тр пе љи вост Пред став ни ци Уни је по сло да ва ца су син ди ка те 
озна чи ли као бра ни о це си сте ма со ци ја ли стич ког са мо у пра вља ња и 
коч ни ча ре ре фор ми, док су син ди ка ти твр ди ли да по сло дав ци и др-
жа ва узур пи ра ју њи хо ва пра ва и же ле да их до ве ду у по ни жа ва ју-
ћи, ро бов ски по ло жај. То је очи глед на сли ка не га тив ног на сле ђа из 
прет ход ног пе ри о да. На кон фликт ни ток рас пра ве, ко ји је у крај њој 
ли ни ји уда љио све ак те ре од су шти не спор них пи та ња, ути ца ло је 
у ве ли кој ме ри и по на ша ње Ми ни стра при вре де, од но сно Ми ни-
стар ства при вре де, ко је се из не по зна тих раз ло га по ја ви ло као фор-
мал ни пред ла гач За ко на о ра ду, уме сто ре сор ног Ми ни стар ства за 
рад и со ци јал ну по ли ти ку. Ми ни стар при вре де је на сту пио гру бо у 
стар ту се отво ре но ста вио на стра ну по сло да ва ца и то је не из бе жно 
иза зва ло от пор и не га тив ну ре ак ци ју син ди ка та. 

На жа лост, ре пре зен та тив ни син ди ка ти – СССС и УГС „Не-
за ви сност“ на сто ја ли су на све на чи не да ис кљу че из рас пра ве о 
по ме ну тим за ко ни ма дру ге син ди ка те –Кон фе де ра ци ју сло бод них 
син ди ка та, Ин ду стриј ске син ди ка те, Удру же не син ди ка те „Сло-
га“ и др. Ови син ди ка ти ре а го ва ли су удру жи ва њем у Син ди кал ни 
фронт и на ал тер на тив не на чи не – јав ним про те сти ма, исту па њем 
у ме ди ји ма и на дру ге на чи не на сто ја ли да ути чу на ток до га ђа ња. 



стр:6982.

- 77 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2014год.(XXVI)XIIIvol=39

Исти ни за во љу, про те сте, овог пу та до ста ма сов не и ефект не ор га-
ни зо ва ли су и СССС и УГС „Не за ви сност“. 

Ка да је реч о узро ци ма син ди кал ног не за до вољ ства, од но сно 
раз ло зи ма кон флик та тре ба се под се ти ти да су кон флик ти, до ду ше 
у бла жем об ли ку, за по че ли у ве зи пред ло га за ко на о штрај ку, ко ји 
је по ву чен из скуп штин ске про це ду ре, по сле ви ше од две го ди не 
при пре ма на овом за кон ском тек сту, а рад на гру па ко ја је ра ди ла на 
овом про јек ту се јед но став но рас па ла. Пред став ни ци син ди ка та су 
с раз ло гом би ли не за до вољ ни, ука зу ју ћи да су пред ла га чи за ко на, 
све сно или не све сно, пре не бре гли и од ба ци ли не ке не спор не чи-
ње ни це, пре све га да је штрајк не спор на ци ви ли за циј ска те ко ви на, 
да штрајк ни је акт де струк ци је, не го ства ра лач ки акт све та ра да, да 
спа да у гру пу основ них нео ту ђи вих рад них и со ци јал них пра ва, и 
да ни јед на др жа ва, ко ја ма кар фор мал но но си пред знак де мо крат-
ска не мо же огра ни ча ва ти и ни на ко ји на чин до во ди ти у пи та ње 
оства ри ва ње овог пра ва. Исто та ко, син ди ка ти, по др жа ни струч-
ном јав но шћу, ука зи ва ли су да исто ри ја ин ду стриј ских од но са, као 
и са вре ме на прак са по твр ђу је да штрај ка чи у окви ру штрај кач ке 
бор бе ко ри сте и „пи ке тинг“ –оку па ци ју про сто ри ја по сло дав ца и 
дру ге пра те ће ме то де, упра во да би спре чи ли оп струк ци ју штрај ка. 
Реч је о чи та вом ком плек су пра ва, ко ји штрај ку да је сна гу и чи ни 
га јед ним од нај ра ди кал ни јих и нај е фи ка сни јих сред ста ва рад нич-
ке бор бе. Ни је дан син ди кат у нај ра зви је ни јим, де мо крат ским зе-
мља ма Евро пе, ни је се од ре као ни де ли ћа овог пра ва, ни ти њи хо-
вим вла сти ма и по сло дав ци ма па да на па мет да та ко не што тра же 
од сво јих син ди ка та. На спро тив, по тен ци јал на или ре ал на сна га 
штрај ка чи ни је дан од те ме ља ре ла тив не рав но те же дру штве не мо-
ћи све та ра да и све та ка пи та ла, на че му се у да нас раз ви је ним зе-
мља ма те ме љи со ци јал но парт нер ство и со ци јал ни мир.8)

Син ди ка ти су, с раз ло гом сум ња ли у ло шу на ме ру за ко но дав-
ца - да раз два ја њем пра ва на штрајк и пра ва на сло бод но оку пља ње 
огра ни чи пра во на штрајк, од но сно по тре бу и пра во рад ни ка да 
јав но сти по ка жу сво је оправ да но не за до вољ ство. Не му шта обра-
зло же ња, или тач ни је ре че но из го во ри зва нич ни ка, са мо по твр ђу ју 
ову сум њу. На рав но, ово ни је је ди но огра ни че ње у овом за ко ну. 
При ме ра ра ди, Пред лог за ко на је утвр дио без раз ло жно ши ро ку ли-
сту ли ста де лат но сти од тзв „по себ ног зна ча ја“, у ко ји ма је пра во 

8) Лубарда Б. Радно право – расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, 
Правни факултет, Београд, 2012, стр. 822.
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на штрајк огра ни че но или у пот пу но сти ус кра ће но, што го во ри о 
на сто ја њу за ко но дав ца да фак тич ки за бра ни штрајк у ве ћи ни де-
лат но сти. Ис ку ство не дав них штрај ко ва и јав них про те ста у Грч кој 
и Фран цу ској, по твр ђу је да та кве за бра не не ма ју сми сла. Ја сно је 
да грч ки, фран цу ски и дру ги рад ни ци, ко ји има ју моћ не углед не 
син ди ка те, ни су пи та ли по ли тич ке вла сти за до зво лу да иза ђу на 
ули це и де мон стри ра ју.

Нај ве ћи пред мет су ко ба из ме ђу по сло да ва ца и син ди ка та био 
је ве зан за пред лог да се рад ни од нос на од ре ђе но вре ме про ду жи 
на пе ри од од три го ди не. Та кав пред лог, у зе мљи са та ко ви со ком 
сто пом не за по сле но сти, са број ним не га тив ним ис ку стви ма, не мо-
же оче ки ва ти по др шку рад ни ка. Ко нач но, у рад ном за ко но дав ству 
де мо крат ских зе ма ља и у прав ном на сле ђу ЕУ ва жи прин цип да је 
стал ни рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме –пра ви ло, а рад на од ре-
ђе но вре ме из у зе так. 

Дру ги пред мет кон флик та и по де ла од но сио се на флек си бил-
ност рад ног ме ста, ко ји у пред ло гу Ми ни стар ства ни је при хва тио 
у ЕУ при хва ће ни кон цепт „флек си гур но сти“. Пре не брег ну та је чи-
ње ни ца да је флек си бил ност рад ног ме ста, пре све га, тех но ло шка, 
ор га ни за ци о на и раз вој на ка те го ри ја, ко ја под ра зу ме ва по тре бу да 
се рад ник при ла го ђа ва но вим тех но ло ги ја ма, про ме на ма у ор га ни-
за ци ји ра да, да се „до жи вот но обра зу је“, али то ни је и не сме би ти 
ме ха ни зам ма ни пу ла ци је со ци јал ном и рад ном си гур но шћу, ни ти 
се рад ни ци ма ко ји ра де у флек си бил ним мо де ли ма ор га ни за ци је 
ра да мо гу, по том осно ву ума њи ва ти рад на пра ва. У том сми слу, 
тврд ња да ће лак ше от пу шта ње под сти ца ти по сло дав це да за по-
шља ва ју ве ћи број рад ни ка је чи ста бе сми сли ца, или без о бра злук. 

Кру пан пре мет су ко ба би ло је и за кон ско ре гу ли са ње осни ва-
ња и де ло ва ња при ват них аген ци ја за за по шља ва ње. Ме ђу тим, у 
овом слу ча ју ни је глав ни про блем био пре ло же но за кон ско ре ше-
ње, већ до са да шња ло ша прак са. На и ме, ис ку ство са аген ци ја ма 
за за по шља ва ње, на ко ји ма пред ла гач за ко на ин си сти ра, је по ка-
за ло по раз не ре зул та те, та ко да рад ни ци ко ји се за по шља ва ју пре-
ко аген ци ја, за исти рад при ма ју и упо ла ма ње за ра де, огра ни че на 
су им и дру га пра ва, што пред ста вља гру бу по вре ду европ ског и 
устав ног на че ла - За јед нак рад – јед на ка за ра да, а са др жи у се би и 
еле мен те при нуд ног и роп ског ра да.9)

9) Европска социјална повеља, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2009, стр. 11.
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Ме ђу тим, по сло дав ци је су у пра ву ка да не при хва та ју да пла-
ћа ју от прем ни не за укуп ни рад ни стаж рад ни ка ко ји бу ду про гла-
ше ни за тех но ло шки ви шак. То за и ста је сте де сти му ла тив но, јер 
по ве ћа ва тро шко ве по сло дав ца, без ње го ве кри ви це. Дру го је пи та-
ње што тран зи ци о ни фонд за те на ме не ни је осно ван ра ни је. Сти че 
се ути сак да су ово ре ше ње спрем ни да при хва те и син ди ка ти. У 
су шти ни је иста ствар и са пи та њи ма об ра чу на ре гре са, на кна де за-
ра де за вре ме го ди шњег од мо ра и тсл. У крај њој ли ни ји та пи та ња 
су ма ње зна чај на, јер ви си на за ра да не за ви си од то га, већ од про-
фи та бил но сти пред у зе ћа и од но са сна га син ди ка та и по сло да ва ца 
у про це су ко лек тив ног пре го ва ра ња. 

Пред лог За ко на о ра ду, по кре нуо је још јед ну гру пу пи та ња 
од но са по сло дав ца и син ди ка та. Реч је о ма те ри јал ним оба ве за ма 
по сло дав ца пре ма син ди ка ти ма, у ска лу са ва же ћим За ко ном о ра-
ду. По сто је ћи За кон оба ве зу је по сло дав ца да син ди ка ти ма омо гу ћи 
ко ри шће ње про сто ри ја и тех нич ке опре ме по сло дав ца, од ре ђе ни 
број пла ће них ча со ва или пот пу но осло ба ђа ње од рад них оба ве за 
ра ди оба вља ња син ди кал них ак тив но сти и дру га ма те ри јал на да ва-
ња. Ја сно је да то до во ди син ди ка те у за ви сност пре ма по сло дав цу 
и пред ста вља је дан од по тен ци јал них из во ра за на ста ја ње „жу тих 
син ди ка та“. Ови пред ло зи су, на рав но, на и шли на же сток от пор 
син ди ка та. Ме ђу тим, то пи та ње ће се не из бе жно отво ри ти и пред 
син ди ка ти ма и пред дру гим ак те ри ма ин ду стриј ских од но са. 

***

По сма тра ју ћи у це ли ни ток до га ђа ња ве за них за рас пра ву о 
ре форм ским за ко ни ма, мо же се уочи ти ве ли ка слич ност са до га ђа-
њи ма у прет ход ном пе ри о ду. На и ме, усва ја ње сва ког стра те шког, 
ре форм ског за ко на те кло је спо ро, не е фи ка сно, на из ра зи то кон-
флик тан на чин, са ли ни јом раз два ја ња из ме ђу син ди ка та и по сло-
да ва ца, ко ју ни јед ни ни дру ги ни су би ли спрем ни да пре ђу, бра не-
ћи ис кљу чи во сво је по чет не по зи ци је. Све то, пра ти ло је не по ве-
ре ње јед них у дру ге, а упра во то по ве ре ње, од но сно на че ло „бо на 
фи де“ (до бре ве ре) је „con di tio si ne qua non“, со ци јал ног парт нер-
ства, пре по зна ва ња и де фи ни са ња за јед нич ких ин те ре са све та ра-
да и све та ка пи та ла.10) То је ви дљи ва по сле ди ца чи ње ни це да со-
ци јал ни парт не ри на стар ту ни су по сти гли со ци јал ни кон цен зус о 

10) Миленковић Т. Путеви истранпутице социјалног дијалога, Радничка штампа, Београд, 
2010, стр. 137.
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ци ље ви ма, пу те ви ма и со ци јал ној це ни тран зи ци је и рас по де ли те 
со ци јал не це не на све дру штве не сло је ве, у скла ду са еко ном ском 
сна гом по је ди них со ци јал них сло је ва и на че ли ма со ци јал не прав-
де и со ли дар но сти, што је био слу чај у свим успе шним зе мља ма 
тран зи ци је. На рав но, да је то ви ше стру ко уве ћа ло со ци јал ну це ну 
тран зи ци је, ко ја је ис кљу чи во пре не та на рад нич ку кла су, што се 
по ка за ло као јед на од нај ве ћих пре пре ка у из гра ђи ва њу ме ха ни за-
ма и прак се со ци јал ног парт нер ства. 

И у овом слу ча ју из гу бље но је не ко ли ко ме се ци. Ре форм ски 
за ко ни мо ра ју се усво ји ти, јер је то, не са мо је дан од усло ва ула ска 
у члан ство ЕУ, већ, пре све га, пи та ње бу дућ но сти Ср би је. Са мо 
ће це на при ме не ових за ко на би ти ве ћа, од но сно и ово од ла га ње, 
по ве ћа ће иона ко не из др жи во ви со ку со ци јал ну це ну тран зи ци је. 
Ис ку ство је и са да као и не бро је но пу та пре по твр ди ло да од ла га-
ње ре фор ми, од но сно не ра ци о нал ни про ток вре ме на ни је са ве зник 
ре фор ми. На рав но, око пи та ња ко ја ре гу ли шу ови за ко ни мо ра се 
по сти ћи кон цен зус, од но сно сва ки од со ци јал них ак те ра мо ра у 
при ме ни ових за ко на ви де ти и соп стве ни и за јед нич ки ин те рес, јер 
је то нео п ход ни услов да се ови за ко ни при ме не у прак си.

С тим у ве зи, уоча ва се тен ден ци ја да се пред мет ин ду стриј-
ских и со ци јал них кон фли ка та по ме ра са за ра да и тзв „ре ван ди-
ка тив них зах те ва“ у це ли ни на пи та ња за ко но дав не ре гу ла ти ве и 
ства ра ња по вољ ног и под сти цај ног окру же ња за еко ном ски и тех-
но ло шки раз вој, што је са мо је дан од ин ди ка то ра да ће еко ном ска, 
тех но ло шка и пи та ња стан дар да и ква ли те та жи во та би ти у жи жи 
по ли тич ког и дру штве ног жи во та, као и син ди кал не ак тив но сти. 
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DarkoMarinkovic
SERBIAFACINGTHECHALLENGES
OFNEWINDUSTRIALCONFLICTS

Resume
Thepracticeofsuccessfultransitioncountriesincompa
risonwith the experience of Serbiawarns that it is not
enoughjusttobringgoodlaws,butanintegralpartofthis
processshouldbethepromotionofindividualandcollec
tivecapacityofsocialpartnerstoimplementthelaws.The
meritsofsuchaviewisconfirmedbythevisiblegapbet
weenthelawsandsocialpractices,whichisoftenaccep
tedasaconstantofthecurrentsocialrelations.Namely,
inordertoreallyestablishsocialpartnershipbetweenthe
mentionedsocialpartners,itisnecessarytofulfillaseri
esof conditions.Firstofall,before starting theprocess
of collective bargainingand social dialogue, theremust
beestablishedalistofissuesthatarenotnegotiable,be
cause theyareundeniablecivilizationalachievementsof
the modern age belonging to a group of human rights,
basedon the initialpremiseofall relevant international
documentsthathumanbeingsarebornfreeandequal.It
iscivilizationallyandlegallyunacceptablephenomenato
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firepregnantwomen,tomakeconditionsforwomeninre
productiveagetosignastatementthattheywillnotbear
children,topersecuteemployeesintheprivatesectorwho
want to organize trade unions.Obviously, talking about
social partnership in companies where such uncivilized
phenomenatakeplaceispointless.
Keywords: tradeunions, employers, socialpartnership,
industrialconflicts,laborlegislation.

 Овај рад је примљен 2. фебруара 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
13. марта 2014. године.
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