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КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У 
“ПОСТ-СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ” ЈУГОСЛАВИЈИ 

 
Главна теза рада гласи: радним законодавством у “пост-социјализму” укину-

та су нека већ стечена права радника у предходном систему, друга су деградирана 
на предмодерни ниво, уз санкционисање услова у којима нема ни основних прет-
поставки да се заштите основна права проистекла из рада. Изменама и допунама 
Закона о радним односима оснажило се постојање “коалиције интереса” између 
елите и радништва. Док траје процес првобитне акумулације капитала, а то је ос-
новна карактеристика транзиције на овим просторима, радно законодавство “ими-
тира” законодавство развијених тржишних привреда. Оно, у ствари, штити инте-
ресе старих и нових економских елита Тиме је још више деградиран положај запо-
слених у “пост-социјалистичкој” Југославији, јер је с одбацивањем предходног сис-
тема протеран и сваки вид партиципације запослених. Њима тек предстоји борба 
на путу до стицања права која имају најамни радници развијеног Запада. Овде ће се 
анализирати особености радног законодавства на формалном нивоу а потом како 
се оно примењивало у стварности. 

Кључне речи: закон, права,синдикат, интереси,радници,послодавци. 
 

Због карактера транзиције (рат, санкције, ретрадиционализација друш-
твених вредности и односа,,”успорена” приватизација) заспослени су били 
поштеђени стриктне примене радног законодавства. О теме сведоче посебне 
законске одредбе и уредбе које су спречиле масовно остајање без посла.1 У 
исто време текао је и процес обезвређивања основних вредности ранијег 
система, као што је сигурност радног места. По накнадама, било новчаним 
или натуралним, која су исплаћиване за обављање посла, или само формално 
остајање у радном односу, радницима је следила маргинализација, свопште 
сиромашење, несигурност и даља фрагментација. Радно законодавство се 
поштовало у мери у којој је одговарало интересима економске елите. Један од 
њених основних интереса био је и остао – сачувати социјални мир. Запосле-
нима је основни интерес био и остао – сачувати и поправити материјални 
стандард своје породице. 

Новој/старој политичкој елити радно законодавство и социјална питања 
остала су, намерно или не, на споредном колосеку. На главном је било реша-

–––––––––––– 
1 Службени гласник Ррепублике Србије . бр. 47 доноси Закон о посебним условимаа за 

заснивање и престанак радног односа за време трајања санкцција Савета безбедности УН. 
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вање националног и државног питања. У мери у којем је овима даван приори-
тет радном законодавству, запосленима, а пре свега радништву, наметнуто је 
повратак у предмодерно доба и “одузимање” права која су поседовали радни-
ци у првим фазама  настанка капитализма. У чему се ово огледа најбоље се 
може видети ако анализирамо права проистекла из рада, начине њихове заш-
тите, улогу радника, синдиката, менаџера и нових власника у процесу запо-
шљавања радника, контроле рада, награђивања, у области радне дисциплине, 
начину губљења посла, месту синдикалног организовања запослених и соци-
јалној функцији предузећа. 

Важна особеност транзиције у Југославији огледа се не само у повратку 
на пред-модерне односе у области рада, већ у исто време неуспешном “ими-
тирање” радног законодавства из тржишно развијених привреда. Ово опо-
нашање, с изостајањем суштине (постојање тржишне економије, доминације 
приватне својине, слободних најамних радника који склапају уговор са при-
ватним предузетником , правна заштита интереса обеју страна у процесу 
рада, постојање стварно аутентичних радничких синдиката и процеса колек-
тивног преговарања радника и послодавца уз посредовање државе) у нашем 
радном законодавству претворило се у свој сурогат. 

Сигурност радног места некад и сад 

Долазак до радног места и престанак потребе за радом радника је об-
ласт у којој су југословенски радници просто “збрисани” из процеса одлучи-
вања. Некадашње самоуправно и неформално одлучивање сасвим је нестало. 
Легализована је једина и искључива моћ одлучивања старих и нових “посло-
даваца”. Ако је раније критикована институција јавног конкуса, а тржиште 
радне снаге било готово блокирано из институционалних разлога, онда је ње-
гово постојање у данашњем законодавству такође сувишно. Оно је у стварно-
сти готово најчешће сведено на формалност. Дојучерашњи директори добили 
су своје дискрецино право да примају и отпуштају раднике. У претходној 
Југославији на кадровсдка питања утицали су и раднички савети. Одлазак и 
отпуштање са посла била је пре изузетак него правило. Запослени радник 
имао је коме да се жали. Истина је да је та судска инстанца (суд удруженог 
рада) најчешће доносио одлуке у корист радника. Основни разлог такве 
праксе није била независност и аутономија судства од државе и владајуће 
класе. Напротив, у питању су системски разлози, односно потреба легитими-
сања владајуће класе и елите. Наиме, као и у другим “реал-социјалистичким” 
друштвима, постојала је “коалиција интереса” са свим запосленим, а посебно 
нестручним радницима. Сигурност радног места и социјална сигурност били 
су и остали нешто по чему се препознавао друштвени положај запослених .2 

–––––––––––– 
2 У истраживањима јавног мнења грађана Југославије потврдило се да ни у последњој 

деценији они нису спремни да се одрекну сигурног посла због веће зараде. Наиме, највећи број 
грађана се опредељивао за сигуран посао ( у мају и јуну 1990. када се 57% изјаснило за то, 
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Као некада тако и сада не постоји материјална и друга одговорност 
директора и послодаваца за регулисање радних односа. Раније је основа њи-
хове моћи била друштвена својина, а данас су у питању приватна, мешовита и 
државна односно јавна. Захваљујући програмима владајућих партија и инте-
ресима доминантних политичких и економских елита сви ови облици власни-
штва су у законодавству равноправни.  

Пријем радника и даље је формано гледано јаван. Слободно радно 
место оглашава послодавац односно, директор преко службе за запошљава-
ње. Он је тај који процењује потребу за новим радницима. На њему је да 
обави и избор кандидата, да их обавести и да им решење о пријему у радни 
однос3.То није нешто што значајно одступа од раније праксе. Новина је што 
директор сам одређује и правилник о систематизацији послова и радних 
места, врши надзор над радом запосленог лица, одређује услове рада и виси-
ну надокнаде и по вољи премешта, кажњава, шаље у пензију и отпушта из 
радног односа 

Повратак у прошлост, изнуђен интересима актера првобитне акумула-
ције капитала на овим просторима, представља и одредба Закона о радним 
односима: ”Радни однос може да заснује лице које је напунило 15 година 
живота и које има општу здравствену способност”.4 Тако се санкционише рад 
малолетне деце, чија улога у свим видовима привређивања и експлоатације 
постаје и значајна и незаобилазна. Јасно је да нам тек предстоји пут за заш-
титу најмлађе радне снаге како у јавној тако и свакој другој економији. О 
последицама њиховог ангажовања ван закона, уговора о раду, прековременог, 
неплаћеног и ноћног рада не треба ни помињати. 

Формално правно послодавац са радником заснива радни однос, или га 
раскида, у складу са колективним уговором. У СР Југославији “колективни 
угоцор” је још једна бесмислица, мимикрија система који хоће да се пред-
стави напреднијим него што то у стварности јесте. Погледајмо само његове 
учеснике. То су најамни радници који немају ни основна права проистекла из 
рада, без правне заштите као радника и грађанина. Друга страна су послодав-
ци – чија својина је приватна, друштвена, јавна, мешовита и државна. Трећи 

–––––––––––– 
према 33% оних који су у први план истакли добру зараду, а најмање у мају 1994. када је тре-
ћина испитаника изабрала сигуран посао а сваки други бољу зараду.)У међувремену ситуација 
се значајно мењала, али је и у септембру 1999. године сваки други анктирани првенство дао 
сигурности запослењаа а сваки трећи доброј заради. Остали су остали неопредељени. Ово на 
свој начин потврђује њихову неспремност на веће промене кјоје би раније стечено право угро-
зило. То је посредно и став према приватном сектору, који није испунио очекивања. О свему 
више вид. Срећко Михаиловиж, Структурна легитимација треће Југославије, З. Ђ. Славујевић, 
С. Михаиловић, Два огледа о легитимитету: јавно мнење о легитимитету треће Југославије, 
Friedrich Ebert Stiftung и ИДН, 1999, стр. 210. 

3 Закон о радним односима, Службени гласник, Београд, 1997, члан 4, стр. 7 и чл. 10 и 
11, стр. 9. 

4 Закон о радним односима, Службени гласник, Београд, 1997, стр. 8. 
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преговарач је синдикат. Ако га нема онда је то послодавац, односно директор. 
Баш лепо! Они најбоље знају шта је интерес запослених. У јавним фирмама 
су у питању представници министарства, односно чланови владе. Дође ли до 
спора у закључивању колективноиг уговора његови учесници бирају посебно 
тело. Закон наглашава, поред осталога, и следеће: ”спор се решава мирним 
путем.”5 

Дакле, за разлику од развијених економија Запада, у нашим условима 
не постоји јасно профилисани интереси запослених, нису разграничена права 
између различитих послодаваца, Не постоји јавна контрола државе а нису на 
видику ни анутономни синдикати.У Закону о предузећима, на пример, преци-
зира се појам “већински” синдикат.6 То је у стварности државни, стари син-
дикат, који је и даље трансмисија моћи старих/нових елита на запослене. 
Територијални а не грански, струковни и професионални принцип синди-
калног организовања представља основну препреку изражавања аутентичних 
интереса радника. У настајању, контроли спровођења колективних уговора 
ово је максимално дошло до изражаја. 

Радна дисциплина је област у којој се још једном можемо уверити да у 
новим условима најважнију улогу добија послодавац. Његова реч је непри-
косновена и код процене успешности у раду, али и проглашавања за вишак 
радника, без обзира да ли је у питању лош рад, технолошки вишак или рад-
ник који се упућује н “принудни” одмор. Запосленима је преостало да се 
овим правилима повинују или да се на неки начин снађу (гледају своја посла, 
додворавају се директору, одлазе на лажна боловања и др.) Тренирање “стро-
гоће” од стране директора доноси радницима већу самодисциплину, сукоб са 
колегама, апатију и губитак самопоштовања.. 

По ономе што прописује радно законодавство директор има, поред 
осталих, и права да одређује радне задатке радника, процењује успешност у 
обављању посла, кажњава или награђује, премешта на друго радно место исте 
или ниже стручне спреме, позајмљује другим послодавцима, шаље на при-
нудне и друге одморе. И све то у условима ратнe економијe. Oн има права да 
казни сваког непослушног радника зато што “омета друге раднике”, “не 
остварује резултате рада”, “несавесно обавља рад”, ”појави се пијан на послу” 
или изостане 5 дана узастопно у року од три месеца7. Нагласак је на праву 
директора да сам ово процени, хитно покрене посатупак и доноси коначну 
одлуку. Казна може бити финансијска или трајно и привремено удаљавање са 
посла и радног места.8 У стварности директори ово своје дискреционо право 
–––––––––––– 

5 Одредбе чл. 49 на стр. 126. истог закона ( у даљем тексту означавам га скраћеницом 
ЗОРО ) 

6 Закон о радним односима, стр.14, члан 4, гласи: ”Овлашћена организација синдиката у 
смислу овог закона , јесте организација синдиката регистрована код надлежног органа  коју је 
учлањена већина синдикално организованих запослених”. 

7 Исто, чл. 101, стр. 38 и чл. 98. на стр. 35. 
8 ЗОРО, стр- 34, 35 и 36. 
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користе релативно мање него што постоје прекршаји радне дисциплине од 
стране запослених. Основни разлози су системски условљени и крију се у 
интересима припадника старе и нове економске и политичке елите. 

Вођење дисциплинског поступка је прилично једноставно и по правилу 
на штету радника против кога се покреће. Учесници су, формално гледано, и 
представници синдиката, али су њихова права готово никаква. Уколико син-
диката нема у радној организацији онда тим боље по директора а на штету 
запосленог радника. Оштећени се може жалити арбитражи, територијално 
организованој, која је посредник. А зна се добро чији утицај је на локалној за-
једниоци већи.9 Као и до сада предност је на страни послодавца. Ако се 
утврди, или се радник охрабри да у својој правној заштити истраје, да ни то 
није довољно успешно у решавању спора иде се на редовне судове. Наравно 
да је њиховим учесницима за то потребно и време и новац у вођењу поступка. 
Стога се радници ретко усуђују на тако нешто и радије сами дају отказ.  

Организација посла, распоред радног времена те начини упошљавања 
радне снаге нису препуштени радницима нити стручним службама. Уоста-
лом, на друштвеној сцени су нови послодавци којима је додељено право да се 
о томе брину. Они могу да по сопственој процени запошљавају раднике на 
одређено , неодређено радно време са пуним, непуним, скраћеним, дужим од 
редовног радног времена, да ангажују људе хонорарно, сезонски, повремено, 
волентерски или на основу уговора о делу. Спектар могућности ангажовања 
радника је заиста велик.10 У условима високе стопе инфлације, незапослено-
сти и сиромаштва уговор о запослењу представља право средство фрагмента-
ције радника. Поред свега тога одговорност послодавца је минимнална, како 
матертијална, морална тако и слабо видљива. Он нема нити потребе нити 
обавезе да било кога од запослебних о томе нити обавештава. Формално он се 
за прекршаје из тих области може пријавити инспекцији рада надлежног 
министарства И то је крај приче од које оштећени радници мало имају кори-
сти.11 

Када је реч о организацији рада, нови послодавац, односно директор, 
добио је овлашћења која никада до тада нису припадала само њему.12 Он има 
задатак да се стара, не само о распореду послова, него чак и о свим паузама у 
току радног дана и године (од пауза за одмор и доручак до утврђивања ду-
жине радног времена, годишњег одмора, породиљског и другог одсуства). С 
обзиром на релативно велика овлашћења послодавца код регулисања радних 
односа, чини се да је овом приликом законодавац новом директору наметнуо 
–––––––––––– 

9 Исто, чл. 161, стр. 45. 
10 Ова питања прецизније регулишу одредбе чл. чл. 10 и 11 на стр. 3 и члан 129, стр. 50  
11 У чл. 90. на 35. страни истиче се да директора могу позвати на одговорност “…они 

који га постављају”. 
12 У чл. 137 на стр. 35 и 37. Закона о радним односима таксативно су наведедена овлаш-

ћења директора. 



Nada Novaković, Karakteristike radnog zakonodavstva  
 

 
60 

и нешто што је сасвим сувишно. То је уосталом у свим развијеним друшт-
вима одавно област у којој постоје јасна правила, али и минимум партиципа-
ције и права запослене радне снаге. Поред тога испољена је претерена брига 
да се све регулише и контролише од стране директора. Једно од основних 
права, као што је физичка и хемијска заштита на раду, није предмет ни кон-
султовања ни преговарања већ је само обавеза директора. Тиме је непотребно 
новим елитама дата још једна улога, још једно средство контроле над запо-
сленима.. 

Већ сама могућност и претња добијања отказа послужила је као фак-
тор даље фрагментације, пацификације и унутаргруних сукоба радништва. 
По још важећем закону радник добија отказ својом кривицом или без своје 
воље. Већ поменути примери повреде радних обавеза (евидентиране од стра-
не директора) прдстављају опасност по губитак посла. У нашим условима 
када су национални и државни интереси истакнути у први план ретко се овим 
мерама приклањало. Стога је ово више служило за самодисциплиновање за-
послених. Много значајнија је могућност губитка посла мимо воље радника.13 

У данашњој Југославији све је модификовано ратом, изолацијом и 
интересом старе/нове владајуће класе да сачува социјални мир. О технолош-
ким унапређењима тешко да се озбиљније може говорити. У питању су стари 
“системски вишкови” радника. Чак и у случајевима да се радна организација 
преоријентисала на друге приозводне програме није било масовног отпу-
штања радника. Најбољи пример за то су дотадашњи и данашњи привредни 
гиганти и миљеници државе (“Застава”из Крагујевца). Иза ове последње на-
ведене идредбе налазимо и нове видове “префињене” употребе закона о рад-
ним односима. Како послодавац сам одлучује ко ће да оде код другог посло-
давца, који тип сарадње се остварује, онда је ново запошљавање у добро сто-
јећим друштвеним, државним и јацним радним организацијама остварено 
управо посредством _”преузимања”.14 Стварни ток кретања радника (уз поли-
тичке, пријатељске, родбинске и друге везе), кретао се из ратом погођених 
фирми ка боље стојећим фирмама, без обзира да ли је њима потребна таква 
радна снага. Одлази се на боља радна места, у администрацију, на радна 
места вишеструко боље плаћено, без обзира што могу бити и намењена рад-
нику ниже стружне спреме. Важно је избећи стварни губитак посла, доћи до 
сигурне а по могућности више зараде и других поримања. За такву трансак-
цију формирало с и црно тржиште (од неколико хиљада DM у готовом). На-
равно да је право директора да прима и распоређује раднике овде највише 

–––––––––––– 
13 Наиме, ту су наведени, поред осталог, услови у којима се радник за удаљавање са 

посла материјално обезбеђује. Најважнији од њих су следећи:1) стечај и ликвидације фирме, 2) 
економске , оиргабизационе и технолошке промене у радној организацији” (чл. 26.), и у слу-
чају распоређивања код другог послодавца. 

14 Исто, чл. 22, стр. 33. 
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долазило до изражаја. А за тако нешто по закону и пословном моралу није 
имао потребе ником ни да даје објашњења15.  

Занимљиве су и одредбе закоба о односу послодавца према радницима 
за чијим радом нема више потребе (не узимам у обзир рад на одређено време, 
волонтерско ангажовање, сезонски рад, приправнички рад и др.). Овде се 
мисли, пре свега, на запослене који су имали стални радни однос. Њихов број 
се с ратном економијом и НАТО бомбардовањем земље вишестурко повећао. 
По закону им је припадано, али само као једна од могућности, “отпремнина”; 
”Послодавац може да запосленом понуди новчану накнаду у висини најмање 
25, односно највише 26 зарада”.16 Нагласак је на речи “може”! За оне који се 
нису одлучили за тај поступак, без обзира на разлоге, преостајала је и нешто 
блажа варијанта. Она је предвиђала исплату 6 нето личних доходака за рад-
нике до десет година стажа, од 10-20 год. а за раднике са три деценије рада 10 
зарада. На тај начин су још једном “цементиране” и увећане неједнакости 
примања за рад исте врсте у добро и лошије стојећим фирмама. Уколико за 
тако нешто није било средстава онда су се послодавци обраћали држави и 
фондовима за те сврхе намењеним. Из наведеног је јасно да је до изражаја 
дошла моћ послодавца како код избора сувишних радника тако и начина 
њиховог материјалног обештећења.  

Запослени у приватном сектору су у посебно неповољним условима. За 
разлику од радника у већим јавним радним организацијама они се запош-
љавају знатно теже. Овде делује тржиште радне снаге које је протерано из 
друштвеног и мешовитог сектора. Затим, због велике понуде радне снаге, они 
су принуђени да обављају послове и испод своје стручности. Патернализам 
овде нестаје у смислу заштите од добијања отказа. Он се лако добија, а да се 
ни основна примања од рада не исплаћују. Као по правилу радно време је 
произвољна величина, одн. надексплоатација се остварује управо манипули-
сањем одредбама о радном времену. Остала примања од рада су по правилу 
неисплаћена или минимална. Зараде су формално минималне, а стварно знат-
но веће, неопорезоване и на руке исплаћене. Међу запосленима у том сектору 
постоје нејднкости с обзиром на стручност, знање, и још више родбинске, 
пријатељске, и друге везе са новим послодавцима. У зони “сиве економије” 
делује знатан део приватних послодаваца, који лако запошљавају раднике на 
боловању, на принудним одморима, незапослене, пензионере и друге који су 
изложени оштрој конкуренцији дивљег тржишта радне снаге. . 

Већина запослених у тим фирмама нису званично пријављени. Међу 
онима који то нису никада пријављени (пензионери, малолетна деца, жене, 
незапослени млади, избеглице и др.) налази се вишеструко више радника. 

–––––––––––– 
15 Остајањем код другог послодавца више од 30 дана радник је стицао право да код 

њега заснује радни однос.На тај начин имамо “породичне” фирме и у јавном сектору, односно 
у боље стојећим фирмама где се лако запошљава више чланова истог домаћинства. 

16 Исто, чл. 32, стр. 18. 
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Почетком деведесетих код приватника је радило 200 хиљада радника. Према 
подацима званичне статистике то је било свега 2,4% од свих запослених. На-
редне године је у питању 7,1%, 1992. г. 8,1% и 1993 је 8,9%. Године 1994. 
исти извор бележи 9,7% запослених у приватном сектору,17 а Анкета СЗС о 
радној снази за ту годину наводи да је у приватном сектору  радило чак 15% 
свих запослених.18 Ово је проценат који није забележен у СГЈ нити 1995 
године, јер се тамо наводи 11,1% од свих радника. У мају 1996 године у СР 
Југославији званично је било упослено у приватном сектору привређивања 
310 079 радника, послодаваца односно власника фирми..19 Има основа за 
тврдњу, посебно има ли се у виду  “мекано” радно законодавство када је у 
питању /не)пријављивање радника, да је тамо било још најмање пола мили-
она илегално запосленихих радника  

Без обзира на број запослених у приватном сектору може се рећи да је 
приватни сектор  у Југославији још недовољно јак да би могао да преузме,, 
послујући на рационалним и тржишним принципима, највећи део радника 
који су технолошки вишкови, незапослени или на “принудним одморима”. 
Такав какав је показао је своје предности над друштвеникм сектором, али је 
његово учешће у стварању ДП још релативно ниско, у односу на потребе 
развоја друштва и његове могућности. У Источној Европи се средином деве-
десетих читавих 40-70% НД стварало у приватном сектору20. Пољска је на 
пример, 1993. г. у приватном сектора имала 60% свих запослених. Ту се ства-
рала половина националног дохотка.21 Самим својим постојањем приватни 
сектор ублажио је социјалне тензије, а за многе његове учеснике постао је пут 
у нову елиту. Већина приватних фирми регистрована је у области трговине, 
што само по себи представља и ограничавајући фактор развоја овог сектора 

Губитак посла се у друштву у транзицији представља опасност по ве-
ћину запослених. Прво, привреде које нису тржишно утемељене стварно имају 
велики број запослених који су “технолошки” вишкови. Раније је речено да 
су у питању “системски “ вишкови, јер је запошљавање имало социјално фун-
кцију и представљало битан елеменат легитимације владајуће елите. У новим 
условима старе/нове елите имају законске могућности масовног отпуштања 
радника. У питању су интереси економске елите у процесима приватизације, 
а која, поред осталог, зависи и од броја запослених радника у радној орга-
низацији. Стога директори своје дискреционо право користе релативно мање 
него што им закон и стварни односи моћи то допуштају. 

–––––––––––– 
17 Статистички годишњак Југославије, СЗС, за одговарајуће године. 
18 Саопштење о Анкети о радној снази 1994, О19/195. 
19 СГЈ 1986,СЗС, стр. 89. 
20 Тони Фридман, Транзиција,  Политика, 28, 29 и 30- новембар 1996. стр. 8. 
21 В.Вареш, Повратак комунизма, Време, 24. септембар 1993. стр. 46. 
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У предходној Југославији, такође, је било око 40% вишка запослених 
радника. А. Пошарац наводи да је то у Србији читав милион људи.22 Две го-
дине касније, у покушајима спровођења еконосмке реформе  помиње се тако-
ђе иста цифра.23 Вероватно је најдаље у својој процени отишао Д. Марсенић 
када је нагласио да је сваки други формално запослени вишак, односно да је 
таквих 1,1 милион радника.24.Ово се касније често помиње, посебно у анали-
зама насталим након НАТО агресије. Исти аутор помиње да је ЕИ у Београду 
проценио вишак 400 хиљада запослених. Крајем деведесетих је у индустрији 
СР Југославије било вишак 700 хиљада раданика, а најновије процене еконо-
миста као “вишак запослених” уопште наводе цифру од 1,4 милиона људи. 
Што су они и даље формално у радном односу последица је опстајања “коа-
лиције интереса” старе/нове елите и већине запослених. Сада је то оснажено 
и другим интересима нових елита и контраелита. 

Пословање на тржишним принципима претпоставља како отпуштање 
вишка запослених тако и конкуренцију радника за нова радна места. У том 
случају сувишна је улога директора која је југословенским радним законо-
давством прописана. У исто време сувишна је, новим облицима својине и 
привређивања непримерена, социјална функција радних организација која 
још увек није пренета на државу. 

Већ само одвајање бивших југословенских република, ма колико њихо-
ве економије биле “национално заокружене” значило је да је вишак и капа-
цитета и радника у фирмамама које су се снабдевале и/или производиле за те 
новонастале државице. Могло се очекивати масовно отпуштање радника, али 
до тога није дошло. Патерналистичка држава се побринула да на разне начи-
не “заштити” ове раднике.25  Уследила је, поред осталог, незапамћена инфла-
ција, раслојавање и сиромашење..  

У јавном и друштвеном сектору санкције, бомардовање и све што је 
након тога следило, подстакло је постојећу економску елиту и на већу инвен-
тивност у запошљавању. Она се оглкеда у максималном коришћењу права на 
распоређивање радника , чак и на радна места по 100 км даље од седишта 
фирме или места рада, затим на радна места ниже стручности, на позајмљи-
вање читавих екипа другим послодавцима. Законом санкционисано “преузи-
мање” радника постало је масовно и замена за легалан начин запошљавања. 

–––––––––––– 
22 А. Пошарац, Економско пропадање Србије, Република, бр- 245-46. 1-31 августа 1996, 

стр. 9. 
23 М. Никић, Боље за нова радна места него за нерад, Политика, 1. новембар 1994, стр. 

14. 
24 Драгутин Марсенић, Генератори хиперинфлације у Југославији, Економика, бр. 5, 

1994, стр. 3. 
25 Види рад Н. Новаковић, Падништво имеђу традиције и савремености, Друштвене 

промене и  постсоцијализам, ИДН ЦСИ, Београд,1993, стр. 145 и 146. 
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Материјална и социјална сигурност запослених у пост-социјализму 
озбиљно је доведена у питање. У нашем друштво ово су компликовали  рат и 
међународна изолација. То ипак није оправдање за постојеће стање у којем 
већина радника и осталог становништва не може да живи од свога рада. Пра-
тимо ли одредбе закона о радним односима запажамо да се социјална функ-
ција радне организације задржава, иако је реално сасвим угрожена. Тако је 
сасвим извесно да је мртво слово на папиру одредба да послодавац одговара 
ако раднику не исплати загарантовану нето зараду у току једног месеца, ако 
не уплаћује социјално и пензијско осигурање, ако му не да отпремнину у 
случају престанка потребе за његовим радом. 

Пад реалних доходака запослених у “пост-социјализму” последица је 
наслеђа из “реал-социјализма”, с једне стране, и проблема што их је донела 
транзиција у “пост-социјализму”, с друге. Реални лични дохоци су у СР Југо-
славији у 1996 години нпр. били упола мањи него у 1989. години.26 Они де-
финитивно нису могло бити довољни за опстанак појединца и његове поро-
дице. У Чешкој је пад реалних зарада од 1989. до 1994. године био свега 
18%.27 У Бугарској, у истом периоду, доходак запослених је преполовљен 
реалан. 

Лични дохоци нису могли биоти основа егзистенције запослених, па су 
они налазили друге изборе прихода. Према истраживањима економиста у 
породичном буџету зараде из редовног традног односа учествовале су у пот-
рошњи породице са свега 15% у 1992. Касније ову појаву прати истраживање 
М. Динкић, која закључује да су лични дохоци и даље главни извори сред-
става за потрошњу, иако се њихово учешће релативно смањивало у породич-
ном бужету28 Друга примања од рада постала посебно значајна за укупан по-
родични буџет. Према истраживањима истог аутора у периоду 1992–1997. 
она су избосила и до 60% регистроване просечне зараде.29 

На основу истраживања М. Динкића може се претпоставити да су од 
свих мануелних радника “сељаци-радници”највише сачували и унмапредили 
свој материјални положај. У чисто радничким и непољопривредним дома-
ћинствима такође је обављена стратификација. Најбоље су се снашли боље 
квалкификовани радници који су своје знање уновчили у приватном, сивом и 
јавном сектору. Уколико су имали среће да задрже радно место у добро сто-
јећим фирмама, онда су своје предности кумулирали. Дисперзија ангажовања 

–––––––––––– 
26 А. Пошарац, Економско пропадање Србије, Република бр. 145-46.1-31. авдуст 1996., 

sтр. 8. 
27 Зоран Видојевић, Транзиција, рeстаурација, неототалитаризам, ИДН ЦСИ, Бео-

град, 1997. стр. 121. 
28 Миросинка Динкић, Сиромаштво и расподела у СР Југославији, Економика, бр. 3-4, 

1999, стр. 95. 
29 М. Динкић, Пензије мимо економске ефикасности и социјалне сигурности, Еконо-

мика, бр. 11-12, 1989, стр. 267. 
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чланова њиховог домаћинства доприносила је бегу од сиромаштва. То би 
била, условно речено, радничка аристократија. Други, најмасивнији део рад-
ништва чине повремено запослени и на принудне одморе послати радници. 
На дну социјалне хијерархије нашли су се апсолутно сиромашни радници. То 
су штрајкачи који годинама траже своје неисплаћане минималце и нису у 
стању да прехране своје породице. Најзад, формиран је и слој подпролетари-
јата. Чине га жене, избеглице, градска сиротиња која је повремена ангажована 
на црном тржишту, припадници угрожених мањина.  

Сиромаштво великог дела запослене радне снаге, па и осталог станов-
ништва, постало је део наше свакодневнице Зараде од редовног рада, допун-
ских делатности у “сивој” и црној економији (мито, корупција, криминал) 
доприносиле су ширењу унураслојних неједнакости, раслојавању основних 
друштвених групација, њиховом пропадању, обнављању и/или настајању но-
вих елита и слојева. Растакање постојеће и настајање нове социјалне струк-
туре текло је у знаку масовног сиромашења већине запослених и становниш-
тва, а издвајање моћне елите од 3-5 процената која располаже са више од 40% 
друштвеног богатства. Штавише, запослени у СР Југославији су најбројнији у 
категоприји нових сиромаха што их је донела транзиција у Источној Европи. 
Према проценама Б. Милановића сваки други сиромашан има већ неки по-
сао.30 Истраживања Економског института у Београду и међународних орга-
низација дошла су до резултата да је сиромаштво највише погодило урбано 
становништво, индустријске раднике, породице са малом децом, пензионере 
и избеглице.  

Међу онима који су долазили у нову сиротињу били су високо образо-
вани кадрови у фирмама које су се финансирале из буџета. Средства за њихо-
ве плате постајала су све мања, а кашњење у исплатама све веће. Према пода-
цима истраживања које је изнела А. Пошарац у Србији је 1994. године 70% 
средњих слојева живело испод линије сиромаштва (мерило је три четвртине 
потрошачке корпе)31.  Према истом аутору, чак 43,6% индустријских радника 
живело је у сиромаштву, У таквој материјалној ситуацији најмање се нашло 
руководећих лица (13,8%), мада ни они више нису сигурни као некада. 

Укратко речено, сигурност радног места у “пост-социјализму” је де-
валвирана, а ту се мисли пре свега на реалне накнаде које се добијању за 
обављање посла. Сигуран посао доносио је све мање зараде, терао запослене 
на тражење других извора рада и прибављања средстава за живот. Многима 
од њих ово није било довољно да задрже одређени стандард и друштвени 
положај, а опасност од пада у сиромаштво остала је као реална претња. Ово-
ме је у највећој мери “кумовала” стара/нова елита која је, поред осталог, пре-

–––––––––––– 
30 Б. Милановић, Транзиција: ништа није сигурно, Време, додатак Време новца, бр. 39, 

10. 04. 1995, стр. 9. 
31 А. Пошарац, Трпљење без бунта, Република, бр. 135-36. 1-31 мај 1996, стр. 6. 
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ко хиперинфлације невероватном брзином топила зараде и друга примања и 
најбрже и трајно утицала на друштвено раслојавање. 

Однос нових економских елита према вишку запослених 

Термин “послодавац” је најчешће коришћен у радном законодавству у 
циљу означавања припадника нових економских елита. Наизглед неутралан 
он се односи како на приватног власника (који има најмање двоје запослених 
у сталном радном односу), тако и на старе и нове директоре у фирмама у 
којима је својина друштвена, мешовита или јавна. 

Јасно је да приватник има интереса да упошљава радну снагу а да је не 
пријави, да не плаћа социјална пензијска и друга материјална давања. Нов-
чане казне које су намењене због противзаконитих делатности и пословања 
су симболичне. Оне се санирају, чак и да се плаћају, из неопорезоване добити 
и профита, непријављених илегалних делатности, раскидом уговора са 
радницима или брзим упошљавањем радне снаге на одређено време, уговор о 
делу, хонорарним радом, итд. Најлакше, најуносније и најчешће богаћење је 
неплаћање пореза. 

За разлику од “самоуправне и договорне “ економије, где се до посла 
лакше долазило и готово никако остајало без њега, законодавац је директо-
рима данашњих фирми у потпуности препустио  одлучивање о кадровској 
политици. Директор  води кадровску, пословну, стамбену, социјалну и другу 
политику. А уз то готово да никоме не полаже рачуне. Ово је свакако остатак 
праксе која је институционализована, с тим што је радник своја права готово 
изгубио у свакој од тих области одлучивања. У новим условима постоје чак и 
претерана овлашћења директора (премештања радника на друга неста, код 
другог послодавца или чак распоређивање на послове за које треба нижа 
стручна оспособљеност). Директору је остављено да сам о томе  процењује, 
али му закон дозвољава да то учини чак и онда када је у фирми неки већи 
штрајк. Одбијање таквог посла доноси дефинитиван губитак посла. 

 Стварност је много сложенија него што то претпоставља законодавац. 
Тако је запажено да и директор зависи од понашања запослених. Због свог 
опстанка на положају, и потребе да се не открију његове незаконите актив-
ности у “сивој” економији, приватизацији и др. Он је принуђем да толерише 
атмосферу у којој доминира немар, нерад, јавашлук, недисциплину, непо-
штовање радног времена итд. уопште не кажњава. Све то остаје некажњено. 

Директор је у пост-социјализму добио и овлашћења којима се укида 
сваки траг партиципације запослених на радном месту. Такве су свакако 
одредбе да директор сам одлучује о распореду одмора у току дана, о дежур-
ствима током радне недеље и године.То је област која није толико битна за 
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одржавање производње колико је ово право наметнуто као демонстрација 
моћи директора према дојучерашњим самоуправљачима.32 

Слање радника у пензију представља још једну област у којој долази до 
изражаја моћ одлучивања директора. Сасвим сувишно је директорово право о 
доношењу решења о прородиљском одсуству раднице. Та социјално заштит-
на функција жене и породице не може бити стварни предмет одлучивања 
послодавца. Ово је само приватним послодавцу омогућило да та решења не 
доносе, а да избегавају раднице с малом децом. Готово беживотним показало 
се и право радника да покрене поступак против директора у случају непла-
ћања гарантовање зараде, других материјалних примања од рада, отпремнине 
код отпуштања без кривице радника или када се пензионише. Уосталом, 
одговорност послодавца је према горе, а на према запосленима. Она је у на-
шим условима доведена до апсурда. 

Према закону о радним односима одговорност директора је измеште-
на изван радне организације, ван утицаја је већине запослене радне снаге. 
Санкције које се могу предузети према њему готово да су симболичне у одно-
су на његове могућности неизвршавања обавеза и злоупотребе службеног 
положаја. Наведимо неке од основних законских одредби из ове области. 

Новчане казне се крећу у симболичним износима (од 1000 до 10000 
динара, мада није искључено да су увећане уредбама које су у међувремену 
доношене),33 Односе се на нелегално запошљавање радника, несклапање уго-
вора о раду, распоређивање запослених на места на која закон не прописује, 
ометање синдикалних активиста у раду, неисплаћивање цене рада и личних 
доходака једном месечно, па све до неукључивања синдиката у поступак око 
утврђивања одговорности радника који су прекршили радне обавезе34. Ту се 
нашла и одредба да се казна изриче и за недостављање програма службама за 
запошљавања за раднике за чијим радом је престала потреба. И тако бисмо 
могли наћи још низ његових одговорности, чији круг се удаљава од његове 
одговорности како од подношења рачуна о пословној, кадровкој политици на 
пример. или пак о широкој лепези злоупотреба у коришћењу позиционе моћи 
у процесима /не)легалне приватизације. Уосталом, ови средњи ешалони вла-
–––––––––––– 

32 Претерана овлашћења директора озакоњују се и у ставовима да послодавац (чл. 137. 
став 14) “покреће, води дисциплински поступак и изриче дисциплонске мере”.У радним 
организацијама у којима нема синдиката, или је постојећи подређен интересима послодавца 
цео поступак се своди на пословицу “Кадија те тужи, кадија ти суди”. Не могу му помоћи ни 
арбитража ни редовни судови. Уосталом радник нема начина ни да добије зарађена примања. 
Закон чак предвиђа одговорносдт директора ако се зарадае не исплати у току месеца. 

33 ЗОРО, чл. 142 и 143. на стр- 57 и 58. 
34 Из извештаја о штрајковима сазнајемо нпр. да је половиnа радника “Промета” из Бео-

града без плате, а у “Технохемији” нису 20 месеци примили плату (у M. Никић, Путари траже 
заостале плате, Политика 24. 01. 1997, стр. 11). Почетком маја 1996. радници ЕИ Ниш су тра-
жили маинималац З. Косановић и Г. Г. Стефановић, Расподела сиротиње, Политика, 8. 05. 
1996, стр. 10 Судије су у октобру 1997. штрајковале због неисплаћених топлих оброка, превоза 
и регреса (М. Никић, Прегповори о бољим платама судија, Политика, 22.19. 997, стр. 11.).  
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дајуће класе најбоље су прошли и у другим источно европским земљама. У 
Југославији су они десетак година остали и изван већег утицаја контраелите, 
односно опозиионих партија. За једне и за друге може се рећи да су директор 
били и остали важни кадрови како за контролу постојеће тако и за токове 
будуће приватизације. 

Понашање менаџера према вишку запослених у постсцијализму сис-
темски је одређено. Њихово понашање слично је у свим источно европским 
друштвима. У постојећој Југославији оно је само модификовано процесима 
ратног разарања друштва и међународном изолацијом. Менаџери, како стари 
тако и нови, и послодавци имају заједничке интересе, а то је стицање еко-
номске и сваке друге моћи кроз пшроцесе првобитне акумулације капитала. 
Тај циљ не могу тако лако и брзо да остваре ако се строго придржавају закона 
које су сами донели. Стога у њиховом шонашању према запосленима нала-
зимо и патернализам, непотизам, некомпетентност, недовољне модернизациј-
ске потенцијале, који као резултат имају и избегавање масовних отпуштања 
радника са посла. 

У данашнјој Југославији радне организације су врло мало тржишно 
оријентисане. Рад, знање, предузимљивост, инвентивност, креативност и 
штедљивост нису вредности које карактеришу менаџере и запослене раднике. 
Профит се прибавља сасвим другачијим и бржим начинима деловања посло-
даваца и менаџера. Затим, не постоји право тржиште рада, знања и капитала, 
које би навело менаџере да број запослених сведу на оптималне услове. Они 
све мање и ређе исплаћују већ ангажоване раднике. То не може да буде 
разлог да се масовним отпуштањем с посла овима замере и доведу у питање 
социјални мир. Уосталом, исплаћене зараде одавно не представљају извор 
социјалне сигурности. Давања у натури постала су све значајнија. 

Слање на принудне одморе је постало толико уобичајено тако  да је за 
неке раднике фактички значило дугогодишњи губитак радног места у јавном 
сектору привреде. У име солидарности прављени су и интерни договори о 
дужини наведеног одмора, условима повратка на посао и др. Ово је, по пра-
вилу, остајало само обећање, јер је на ред дошла конкуренција међу рад-
ницима око остајања на послу.35 Економско раслојавање међу радницима на 
“принудном” одмору било је условљено почетним положајем домаћинства 
(број чланова породице, породични циклус, број издржаваних и активних 
чланова, здравље сваког од њих) али и припадношћу фирми, грани и региону. 

О масовности одласка на “принудне одморе” говоре подаци изнети у 
дневној штампи и истраживањима економиста. Већ 1992. године на тим “но-
вим” одморима у Србији се нашло 300 хиљада радник,36 а наредне године у 

–––––––––––– 
35 Ако фирма није имала средстава за тако нешто држава је исплаћивала минималац. 

Било је и појава да су се радници слали на принудне одморе, а одмах на њихово место запош-
љавала друга лица. 

36 Б. Вујадиновић, Одмор који се најтеже подноси Рад,21. јануар 1992. стр. 7. 
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СРЈ је на “одмору који се најтеже подноси” било 1,3 милиона радника (ствар-
но заспослених било је 1 милион).37  Велики број људи остао је на принудним 
одморима на неодређено време. Ово је само по себи водило њиховој деква-
лификацији али и пацификацији. Следила је и економска и социјална фраг-
ментација, што је у великој мери распршило сваку могућност испољавања 
протеста или већих штрајкова. Ова маса (не)запослених радника се у међу-
времену мењала, али јој је, с бомбардовањем, пришло десетине хиљада људи. 
Они нису имали ни фабрике у којима би почели да раде. 

Током деведесетих у Југославији се формирао и посебан подслој радни-
штва састављен од “избеглица”. Неки од њих су донели капитал, знање, има-
ли везе и познанства, па су се лако пребацивали у нове богаташе. Већина је 
била без таквих могућности. Они су, са своје стране, заоштрили конкуренцију 
међу учесницима сиве и црне економије. Самом појавом утицале су на сни-
жавање надница, посебно у приватном сектору, јер су принуђени да прихва-
тају најнеповољније услове рада.38  

За процесе приватизације посебно су заинтересовани менаџери. Да би 
то што боље остварили они су спремни да и даље толеришу непотизам и па-
тернализам. Ово увећава њихове шансе да на што лакши начин постану нови 
капиталисти. Према још важећем закону о приватизацији у Србији се међу 
потенцијалним акционарима (упис по попусту ) нашло готово половина ста-
новништва (запослени, пензионери, земљорадници). Ово, само по себи, носи 
ризик да се не постигне критична маса капитала, која може да послужи за 
покретање привредне активности. Поред тога, доминира инсајдерска прива-
тизација, у којој је доминантан принцип добровољност радне организације, 
времненска неороченост и недовољна правна и свака друга друштвена конт-
рола. Ово подстиче нелегалне путеве приватизације и процесе реетатизације 
својине. Према раније изнетим проценама више од две петине српске привре-
де је подржављено.39 То, само по себи, показује да владајућа политичка елита 
није имала поверење нити у директорски кадар, па је на овај начин настојала 
да обави контролу процеса богаћења појединаца. У подржављеним фирмама 
постављала је своје кадрове, док су то исте учиниле и опозиционе партије у 
срединама у којима су дошле на власт. 

–––––––––––– 
37 Светлана Божиновић, Живот у теснацу, Република бр. 70, 4. јун 1993. стр. бр 4. 
38 Према истраживањима Економског института скоро половина није уопште остварила 

никакв приход. Од осталих који су радили у сивој економији бавили су се неком врестом 
трговине. У СРЈ је 1997 било чак 646 хиљада избеглица и ратом угрожених лица. Види Г. 
Матковић, Избегла и друга ратом угрожена лица, Развитак становништва Србије 1991-1997, 
ур. М. Рашевић, ИДН, Београд, 1999, стр. 99. 

39 Д. Хибер примећује следеће: ”Невоља је када се “приватизација” завршава консоли-
дацијом државне својине, или пак када је тај моменат , карика у процесу приватизације, она 
која тај процес кочи, затвара”. Наведено према: Приватизација – моћ државе и улога права, 
Социологија, бр. 1, 1993., стр. 48. 
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Докле се стигло у приватизацији говоре и следећи подаци: године 1997. 
свега 5% великих фирми било у приватним рукама. Преовлађивале су мале 
фирме и заједно су упошљавале око 15%  свих запослених.Такве какве су по-
казале су своје предности у односу на друштвена и државна предузећа. Уку-
пан биланс приватизације код нас сумира др Мирко Васиљевић следећим 
речима: ”Процес приватизације код нас тече изузетно споро. До сада је свега 
400 предузећа ушло у први или оба круга приватизације, а својински је транс-
формисано само седам одсто друштвеног капитала”40 

Уз све наведено може се рећи да је за овакво понашање менаџера крива 
и чињеница да не постоји конкуренција ових кадрова. Они своја дискрециона 
права не користе често него се опредељују за економско и друго исцр-
пљивање запослених. Ово траје све до тренутка када радници сами дају отказ, 
када им се уопште не исплаћују одштете и отпремнине. 

Најкраће речено, сигурност радног места, економска социјална и друга 
сигурност радника и његове породице озбиљно је доведена у питања. На то 
упућују подаци о висини зарада, загарантованих доходакла, њихов однос 
према другим примањима од рада и /не)редовност у њиховој исплати. Друга 
страна тог нестајања социјалне сигурности јесте распад система здравства, 
пенсзијског и социјалног осигурања, маргинализовање образовања и оних 
који се тиме баве, и свеопшти пад личног и друштвеног стандарда запосленог 
и осталог становништва. Опште обесправљивање дојучерашњих самоуправ-
љача у најважнијим системским законима је санкционисано и поспешено. 
Основна права од рада и најелементарније форме партицације запослених 
протерани су из радне организације. Одлучивање о томе, и много чему што 
иде у надлежност социјалне и заштитне функције државе, препуштено је ста-
рим и новим послодавцима, односно менаџерима. Једна од најкрупнијих по-
следица је дисциплиновање, пацификовање и даље мнаргинализовање већине 
запослених. 

Синдикално организовање запослених и радно  
         законодавство у “пост-социјализму”  

Самоуправљње и партиципација су новим законским  решењима про-
терани из радног законодавства као остаци прошлости. Ово у суштини значи 
само заштиту интереса старих и нових елита. У мери у којој то дуже траје, 
угрожен је свако право засновано на раду дојучерашњих самоуправљача. На 
основу налаза истраживања јавног мњења “жал за самоуправљањем” при-
сутна је код значајног дела становништва. 

Према још увек важећем закону о радним односима синдикално орга-
низовање није забрањено. Оно се подразумева као већ стечено право, с тим 
што се улога синдиката у радним организацијама до бесмисла маргинализује. 
–––––––––––– 

40 Подаци за 1997 су из извештаја државне Агенције за приватизацију, а остали из С. 
Чедић, Потребни нови кораци за убрзану приватизацију, Полотика, 25. мај 2000., стр. 11.  
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Ово се чини на више начина:1) поделом синдиката на овлашћене и неовлаш-
ћене преговараче, 2) дефинисањем појма већинског синдиката, 3) стварним и 
законски утвђеним привилегованим положајем старом односно државног 
синдиката у одлучивању, 4) протеривањем синдиката из процеса утврђивања 
раније стечених права кап што је заштита матерријалном и социјалног поло-
жаја радника; 5) преузимањем класичних синдикалних функција (радно 
време, заштита на раду, услови рада, најмања зарада) од стране послодавца и 
државе; 6) стављање синдиката у положај немоћног посматрача (пријем, от-
пуштање радника, повреда радних обавеза, социјално и пензијско осигурање 
нпр.); 7) маргинализовање, како у погледу вођења кадровске политике тако и 
код било какве посматрачке улоге у пословној политици радне организације; 
8) озакоњено право искључивања из сваког одлучивања од страее директора 
сваког синдиката који званично није већински; 9) стварна и легализована 
искљученост синдиката из дисциплинских поступака покренутих против 
запослених радника итд. 

Гледано формално правно синдикат није законом забрањен. Тако нала-
зимо да: ”Представник синдиката не може да буде позван на одговорност 
нити доведен у неповољан положај због синдикалних активности, ако пос-
тупа “по закону и колективном уговору.”41 Дакле, није забрањена активност 
ако се креће у оквиру “колективних уговора” и закона, за који можемо већ 
сада рећи да спутава стварну слободу синдикалног организовања и штрајка 
запослених. 

Подела на већинске и мањинске синдикате представља ефикасно сред-
ство фрагментације запослених, што је озакоњено дефинисањем појма “ве-
ћински” синдикат. Његова основна функција је заштита интереса владајућих 
елита, а не радника. Радно законодавство (поменути закон, али и закон о пре-
дузећима, закон о приватизацији) проглашавају га већинским, што по броју 
чланова и јесте. Погубнија од тога је чињеница да се истом синдикату озако-
њује искључиво право преговарања с државом, послодавцима и квази-посло-
давцима (као што је, на пример, Привредна комора ). Без обзира колико се 
интерес радника супроставио већинском синдикату њихово синдикално орга-
низовање на другачијим основама нема правног ефекта на процесе заључива-
ња колективних уговора. Дозвољена је једино могућност “сарадње с мањин-
ским синдикатом”. Поред тога у истом предузећу често постоји већи број 
синдиката, што само по себи указује на фрагментацију радне снаге и на 
њихове често сукобљене интересе. Време сарадње чланова различитих синди-
ката  тек нам предстоји. 

Деградација синдиката остварена је и вештим преузимањем класичних 
синдикалних функција од стране послодавца (директора). Поменимо само да 
у радним организацијама у којима није организован синдикат, његову улогу 
преузима директор.  Ако већ постоји организован синдикат, онда је његова 

–––––––––––– 
41 Закон о радним односима, чл. 5, став 2, стр. 8. 
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улога само маргинална Наведимо неке од примера такве улоге синдиката. 
Најпре, рецимо да је ( чл. 93.) послодавац писменим путем обавештава син-
дикат и запосленог радника о покретању дисциплинског поступка против 
радника. Након тога је дужан да представницима синдиката омогући увид у 
податке о повреди радних обавеза радника. Невоља је у томе што тај посту-
пак ништа битније не решава -- послодавац сам покреће, води и спроводи 
одлуку из тог дисциплинског поступка. Ако се радник томе не повинује, 
представник синдиката може да иде на арбитражу. Спор мора бити решен 
мирним путем. Ово је заиста непотребна напомена, кад се зна да ни после 
тога радника, од казне и отказа, не штити ни независни синдикат ни незави-
сно судство. На тај начин се само показује “страх” од другачијег решавања 
спора. 

Осврт на одредбе закона о радним односима, трансформацији друшт-
вене својине у друге облике власништва, законским одредбама о синдикату и 
штрајку у југословенском друштву може се рећи да је реч не само о “меком” 
већ и о предмодерном законодавству. Њихове основне одредбе не само да 
обесправљују дојучерашње самоуправљаче у сфери рада, него их директно 
доводе у положај најамника с почетка XIX века. Запослење, радно место, 
облик запошљавања, заштита на раду, зарада, начин остајања без посла, пен-
зијско и социјално осигурање су у директној зависности од воље послодавца, 
односно старих и нових директора.  

Материјална и социјална сигурност запослених озбиљно је доведена у 
питање Они су доведени у положај у коме нема ни елементарних претпостав-
ки да поставе захтеве за озакоњење и примену елементарних права из сфере 
рада. Таква су сигурно права на партиципацију у раду, најамнине довољне за 
нормалан живот породице, синдикално и струковно удруживање, право на 
образовање и усавршавање и право на социјалну сигурност новог типа. Мар-
гинализовано, осиромашено и фрагментирано радништво, али и сви други 
најамни радници у СР Југославији , та и друга важна питања одлажу за нека 
друга времена.  
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In this article the author points the main these: labour low in “post – socialistic” 
Yugoslavia is contradictory, partial and inconsistent. Some working rights are neglected, 
some are imitation of its in the market economy and some of them are pre-modern. The 
main part of the working legislative gives opportunity to protect interests of old/new elite. 

The author analyses problems of the transitions, privatisation, social role and power 
of economical elite and workers, the position of trade unuion, wages and the other house-
hold incomes, (non)employment workers, economic pauperism of social groups. The 
former problems are explored on formal and empirical level.  
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