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ШТРАЈКОВИ, СИНДИКАТИ 
И ПРИВАТИЗАЦИЈА У СРБИЈИ

У раду се анализирају и описују најважније карактеристике штрајкова, синдика-
та и приватизације Србије током последње две деценије. Аутор истражује улогу син-
диката у процесима приватизације и транзиције друштва. Полазна теза гласи: синди-
кати нису битније заштитили интересе радника и другог чланства. Наведени су
основни разлози одсуства синдикалне стратегије примерене друштву у транзицији.
Посебна пажња обраћена је на улогу синдиката у приватизацији предузећа. Штрајко-
ви се сматрају отвореним класним сукобом у класно подељеном друштву. У случају
Србије у транзицији реч је о сукобу већине најамних класа и слојева, са припадницима
нове капиталистичке класе. У раду су наведени основни модели приватизације, са на-
гласком на период после 2000. године. Анализирани су најчешћи узроци и поводи штрај-
кова радника и средњих слојева пре, током и после приватизације предузећа. Указано
је на улогу синдиката у приватизацији и на нове облике организовања незадовољних
штрајкача и учесника јавних протеста.

Најзад, наглашено је да је погрешно свођење транзиције на приватизацију. Најва-
жнији резултати неуспешне приватизације у Србији су следећи: масовни губитак рад-
них места, раст незапослености и сиромаштва радника и грађана. Они су томе супро-
стављали у већини својих штрајкова и јавних протеста. Што је приватизација била
бржа, штрајкови су постали неефикаснији
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Увод

Током последње две деценије у Србије је обављена промена својинске и
друштвене структуре уопште. Централни процес представља приватизација дру-
штвене својине, која је у неолибаралном концепту транзиције, довела до ства-
рања друштва капиталистичке периферије.1 Политичка елита после 5. 10. 2001.
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1 О различитим приступима, објашњењима суштине и перспективе транзиције више је писала
Вера Вратуша. Главна хипотеза њене књиге је да су они „…израз противречних класних интереса
између друштвених групација чији припадници поседују монопол на управљачке и/или посредујуће



године усвојила је неолиберални концепт реформи, познат под називом Вашинг-
тонски консензус, Његови творци и контролори су Међународни монетарни
фонд и Светска банка. Суштина је садржана у стабилизацији (домаће валуте),
приватизацији, дерегулацији и либерализацији (Буквић, 2011). Ту је основни
проблем транзиције и приватизације Србије, јер су друштвени, привредни развој
и национални интереси подређени интересима „међународне заједнице“, тј. раз-
вијеним земљама капиталистичког центра. У раду се социолошки истражују, на
нормативном и стварном нивоу, најважније карактеристике синдикалне сцене,
приватизације, нове класне структуре и штрајкова радника и осталих најамних
група. Том циљу служе резултати социолошких, економских, статистичких и
сродних истраживања, а посебно резултати теоријског и емпиријског истражи-
вања штрајкова радничке класе Србије после 2000. године (Новаковић, 2011).

Синдикати по дефиницији2 представљају организације за заштиту основних
економских и социјалних права из радног односа свог чланства. У друштву у тран-
зицији, које је уз то захваћено и процесима глобализације и регионалних интегра-
ција, синдикати су системски, нормативно и стварно маргинализовани. Плурали-
зам синдикалне сцене је значајан напредак у односу на стање пре почетка транзи-
ције, али није довољан за стварање успешне и примерене стратегије деловања син-
диката у новим условима. У то се посредно уверавамо анализом улоге синдиката у
покретању, вођењу и окончању штрајкова радника. Додатни доказ је истраживање
односа синдиката према приватизацији уопште, а посебно у конкретним предузе-
ћима. 

Овде се полази од хипотезе да су штрајкови у Србији у првој деценији тран-
зиције били ређи, мање масовни и неефикаснији него пре 1990. године. Штрајко-
ви после 2000. године су чешћи, масовнији, боље организовани, али мање ефика-
сни него ранији и штрајкови у нашем окружењу. Главни разлози тога су приро-
да концепта друштвених промена, карактер нове капиталистичке класе, одабра-
ни концепт приватизације и све значајнији утицај „међународне заједнице“. Сво-
је материјално и опште пропадање радници, али и нови средњи слојеви, покуша-
вали су да зауставе, одложе и успоре организовањем штрајкова, јавних протести-
ма и демонстрација. Што се приватизација убрзавала, облици тога отпора су би-
ли радикалнији, али размрвљени, неповезани и више израз очаја и беде, него до-
бро осмишљене синдикалне и друге акције. Најважнији узроци су на глобалном

Нада Новаковић, Штрајкови, синдикати и приватизација у Србији

24

стручне радне функције, с jeдне стране, те друштвених групација чији су припадници сведени на
извршилачке радне функције потенцијално целовите људске делатности, с друге старне“ ( Вратуша, В.,
2012: 36).

2 Термин syndikos на грчком језику значи звање или положај, а sindikatos удружење на
професионалниј основи радника једне струке (М. Вујаклија,1996. Лексикон страних речи и израза.
Beograd:Просвета, стр. 819)



нивоу, системског и класног карактера, а тек потом на локалном и микро нивоу.
Својински статус предузећа је кључан за положај запослених и синдиката. Стога
се анализа штрајкова усмерава на оне који су се десили пре, током и после при-
ватизације предузећа/установe.

1.КАРАКТЕРИСТИКЕ СИНДИКАЛНЕ СЦЕНЕ СРБИЈЕ

Антисиндикална и антирадничка политика крупног капитала појачана је
за време владавине Роланда Регана и Mаргарет Тачер. Њен крајњи резултат је
маргинализација синдиката. (Marković, 1989: 77). Процеси глобализације ово
су додатно појачали. Нова технолошка револуција, оличена у информационим
технологијама, омогућила је брже селење капитала и роба од рада, и домина-
цију интереса најразвијенијих земаља капиталистичког центра. Најјачи синди-
кати доживели су пораз од којег се ни данас нису опоравили. Глобална офан-
зива интереса капитала се наставила, али без адекватног и ефикасног глобал-
ног одговора синдиката. Укратко речено, светски тренд је да су синдикати у
дубокој дефанзиви, које актуелна светска финансијска, економска, морална,
политичка и друштвена криза додатно продубљује. Они су сведени на марги-
налан фактор, који није у стању да брани постојеће интересе запослених, већ
да пасивно посматра, без веће моћи, услове у којима се губе радна места.

У друштвима у транзицији насталим на просторима бивше СФРЈ синди-
кати су се нашли у сличној ситуацији. Она је била далеко другачија него у
Пољској, на пример, где је синдикат „Солидарност“ био важан фактор прела-
ска из једног у други друштвени систем. Још у пролеће 1989. г одржан је окру-
гли сто на коме је Лех Валенса „…нагласио да се „Солидарност“ изјашњава за
тржишну привреду, радничко самоуправљање, равноправност свих облик сво-
јине. Привреду треба лечити, али уз заштиту животног стандарда, „јер слобо-
да иде заједно са хлебом“ (М. И. Политика, 7. 04. 1989). Истина је да је тај
синдикат био масован, чак 8 милиона чланова, и да је одвојеност друштва и др-
жаве тамо била далеко већа него у бившим републикама Југославије. У Пољ-
ској је Солидарност одиграо значајну политичку улогу, али га је стигла зла
судбина, која је значила његову маргинализацију и свођење на организацију
од свега 800.000 чланова. Много важније је од тога да се приватизација и тран-
зиција и тамо одвијала мимо интереса већине радника и насупрот обећања по-
менутог и других синдиката. Укратко речено, плурализација синдикалне сце-
не у Србији није била ни лака ни брза. Уобичајено је да се за прекретницу, нај-
важнији догађај у настајању нових синдиката, сматра генерални штрајк мета-
лаца и текстилаца 16 априла 1991. године. У Београду се окупило 500.000 рад-
ника. (Маринковић, 1998: 27,74). Они су тражили радикалне, економске, по-
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литичке и социјалне промене. Од тада су на друштвеној сцени и „нови“ синди-
кати, поред већ државног и преименованог у ССС Србије.

Хронологија настајања синдиката и њихових централа је важна, јер се де-
шавала у посебном друштвеном окружењу (ратна економија, приватизација,
доминација националних и државних тема над социјалним). Према оцени
Срећка Михаиловића у првој деценији транзиције „нови“ синдикати су гради-
ли „деценију десиндикализације (Mihailović, 2001: 15). Суштина такве оцене је
да су настајући синдикати пролазили кроз „дечје болести“, међусобно непо-
мирљиви, посвађани, сукобљени од нивоа предузећа до синдикалних центра-
ла. На једној страни био је и остао стари или „државни“ синдикат, а на другој
они који су се тек формирали. Први је поседовао сву материјалну основу, ка-
дрове, организацију и осталу синдикалну инфраструктуру. Програмски и
стварно остао је у симбиози са коалицијом партија на власти. На то су укази-
вали нови синдикати, а и поменути синдикат се често позивао на своју лојал-
ност власти и држави. Најважнија улога му је била очување социјалног мира,
често на штету интереса већине чланства. О томе сведоче и „фингирани“
штрајкови и иницијативе, покретани више да се чује за постојање синдиката,
него да се озбиљно доведу у питање интереси послодаваца и државе као јед-
ног од најважнијих међу њима.

Настајање Уједињених гранских синдиката „Независност“ (1991. године)
према признању њених челника и других синдиката, било је отежано како од
стране власти, тако и од постојећег синдиката. Стога су се незадовоњни рад-
ници окренули другим изворима помоћи, а један од њих је дошао и од синди-
ката из иностранства. УГС „Независност“ је све до данас због тога анатеми-
сана од стране „државног синдиката“, али је чињеница да је донела нове обли-
ке организовања и отпора радника. Процене о чланству су варирале од време-
на када су се износиле, што вреди и за остале синдикалне централе. Данас он
броји око 200.000 чланова. Процес настајања (и нестајања) синдиката се на-
стављао током 90-их година. Најпре се издвојила 1993. године Асоцијација
слободних и независних синдиката., која је 1996. учествовала на локалним по-
литичким изборима са опозицијом („Заједно“). Данас има мање од 200.000
чланова. Нова синдикална централа Конфедерација слободних синдиката тај
број је прешла прошле године, док се за СССС претпоставља да има око
450.000 чланова. Опадање броја запослених је било веће што се приватизаци-
ја убрзавала. У периоду 1990-2000. година без посла је остало 750.000 људи.
Након тога милион радника изгубило је радно место. Од 2008-2010. године, по
подацима ММФ-а, без посла је остало 400.000 грађана. Извештај Светске бан-
ке за последње две године бележи још 180.000 губитника посла. Око 400.000

Нада Новаковић, Штрајкови, синдикати и приватизација у Србији

26



радних места изгубљено је од 2001-2007. године (М., М., Vreme, 7. 05. 2009;
RZS, 2010).

Највеће разлике међу синдикатима су у материјалној основи или имови-
ни. То је најдубљи, непревазиђен и трајан камен спотицања и сукоба међу њи-
ма. Наиме, подела синдикалне имовине није обављена мирним путем, као у
Мађарској, на пример. Највећа синдикална централа је задржала стечену имо-
вину, а остале су морале да се сналазе како могу и умеју. Процењује се да је
реч о 60.000 м, коју користи и рентира СССС (P.P. Радничка реч, бр. 32,
1.07.2003). Сукоби ће се наставити, чим се поништи решење по којем је син-
дикална имовина изузета од приватизације. Овако нешто је пре израз потребе
власти да синдикате држи под контролом и завађене на дуже стазе, док се не
обави коначна транзиција друштва. Други фактор по којем се разликују син-
дикати у Србији су принципи организовања, од територијалног, гранског до
мешоивитог. Трећи и важан елемент који их раздваја је однос према странка-
ма (партијама) на власти и опозицији. Ово је највидљивије у предизборним
временима и преломним друштвеним тренуцима (за и против рата, за и против
приватизације, за и против обарања „старог режима“ и сл.). Наравно, постоје
и разлике у синдикалној усмерености на поједине друштвене групе (раднике,
пензионере, средње слојеве), али оне нису толико велике. Као да је реч о син-
дикату „општег“ типа, у који улазе радници, службеници, менаџери, стручња-
ци, пензионери. Ово није случајна појава, нити само остатак старог система.
Реч је о недовољној и јасној социјалној профилисаности синдиката, која је још
очигледнија код свих политичких странака. И најзад, политичка, кадровска,
идеолошка, материјална и друга блискост синдиката и политичких странака је
фатална по аутономију синдиката. Највећу штету наноси чланству, угледу
синдиката и омета стварање адекватне стратегије којом би се супроставили
погубним последицама приватизације и транзиције. Што је више синдиката то
је мање солидарности и заштите штрајкача и уопште радника. То највише од-
говара послодавцима, држави и синдикалним лидерима, одавно отуђеним од
већине чланства.

По својој структури, начину деловања, изборима, односу синдикалних ли-
дера и обичног чланства синдикати у Србији неодољиво подсећају на „сијам-
ске близанце“ одређених политичких партија. Ово значи да су недемократски
устројени, од врха до дна. Најважније одлуке се доносе у уском кругу људи, а
„изборни ритуал“ је само на изглед демократски. Повремени синдикални из-
бори су унапред „режирани“, за једног кандидата и његове најверније следбе-
нике. Не постоји „проветравање“ кадрова, идеја и нових вештина деловања.
Најважнији синдикални органи (као конгреси, на пример) лако се заобилазе,
„прескачу“ , у име актуелних и „виших“ интереса синдикалне елите. У ствар-
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ном деловању има мало примера да се у „социјалном дијалогу“ штите интере-
си већине чланства. Много чешће се синдикални лидери боре за интересе по-
слодаваца, моле државу да им помогне, него за права обичних радника. Неки
синдикални лидери деценијама заузимају тај положај и „приватизовали“ су
централе. Повремено је долазило до сукоба у синдикалним централама, па и
физичких обрачуна После тога настајали су мањи и нови синдикати.3

Паралелно са синдикалним централама постоје и јаки грански синдикати у
неким јавним предузећима. Осврт на њихово деловање током транзиције наводи
на закључак да су и они „политички обојени“. Наиме, кроз такве и већ поменуте
„нове“ синдикате обављена је и смена 40.000 менаџера после 2000. gодине (Дан,
1. 10. 2003). Синдикати су били база за формирање „кризних штабова“, а и даље
су фактор „кадрирања“, усклађеног и синхронизованог са изборима у политич-
ким странкама. Прве „кризне штабове“ формирала је удружена опозиција 28 ју-
на 2000. године (Радовић, 2000). Укратко речено, синдикати су и данас органи-
зације за професионално и политичко напредовање појединаца, без обзира коли-
ко се то јавно порицало. То је један од разлога губитка постојећег чланства и
угледа синдиката. Од свих анкетираних грађана 2010. године само 15% је имало
поверење у синдикате, 46% није, а 39% није знало да процени или је одговорило
„има и нема поверење“. (Stojiljkoviж, 2010: 34, 35) О односима синдиката и по-
литичких странака годинама се ломе „копља“ као лидера тако и истраживача. На
практичном плану синдикални и страначки лидери су испољили блискост, пре-
вртњивост, заборавност, а највише на штету већине синдикалног чланства. Дока-
за има много, а један у низу су последњи парламентарни збори из маја 2012. го-
дине (Новаковић, 2012: 27). У време постојања 24 радничке и социјалдемократ-
ске партије нити оне нити синдикати нису стварно и озбиљније штитили интере-
се радника. Неки од узрока тога су ситемске природе.

2. ОДНОС СИНДИКАТА ПРЕМА ПРИВАТИЗАЦИЈИ
И ТРАНЗИЦИЈИ ДРУШТВА

Маргинализација синдиката у процесу транзиције друштва остварена је на
више начина. Један од њих је промена улоге синдиката у регулисању радних од-
носа и заштити права радника (названих „запослени“). Она је отпочета у радном
законодавству СРЈ током прве деценије транзиције (Новаковић, 2001: 55-73).
Други је посредан, али важан за даљи губитак улоге синдиката и права људи из
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радног односа. Он је „распршен“, у смислу што је истовремено дошло до губит-
ка дотадашљих права на заштиту здравља, накнаду за време болести, незапосле-
ности, губитка посла и сл. Трећи правац је значајно повезан са пропадањем „др-
жаве благостања“, која је значила материјалну и социјалну помоћ и заштиту по-
јединца и породице. Четврти је, а не и најмање важан, доношење бројних закона,
подзаконских аката, уредби и прописа, који се односе на предузећа (привредна
друштва), приватизацију и формирање државних и парадржавних институција у
тој области. У стварности, пропадање моћи синдиката и радника зависило је од
стварних односа снага најамне радне снаге и све моћније капиталистичке класе у
успону.

2.1. Место синдиката у радном законодавству

Осврт на основне одредбе Закона о раду, Закона о привредним друштвима,
Закона о приватизацији, на пример, потврђује тезу да је синдикално организо-
вање у Србији, нормативно и стварно, далеко испод стандарда Међународне ор-
ганизације рада, Декларације о правима и слободама грађана и (ревидиране)
Европске социјалне повеље. Још је већа разлика у односу на законе и праксу нај-
развијенијих земаља ЕУ, под чијим притиском су наведени закони усвајани.
Овом приликом издвајам најважније карактеристике маргинализације синдиката.

Најпре, слобода синдикалног организовања у друштву у транзицији је огра-
ничена на више начина. Уместо да се радници (и сви други запослени) слободно
организују, нађу своје облике заштите интереса из радних односа ограничава.
Нигде у Конвенцијама Mеђународне организације рада (бр. 87 и 98 ) не пише ко-
лико је потребно да буде удружених радника у синдикат (Косановић: 2007: 33,
38). Закон о раду бројним одредбама то прописује, али тако да се у највећем бро-
ју предузећа (малим и средњим) уопште и не мора/може да организује синдикат.
Друга „препрека“ је у поступку регистрације синдиката или уписа у регистар
надлежног министарства. У развијеним капиталистичким привредама то је једно-
ставна процедура и формалност. У Србији се тражи као нужан услов и одобрење
послодавца да се формира синдикат. Други корак је да министар рада прописује
опште и посебне услове уписа у регистар. Штавише, његово дискреционо право
је, невиђено у судској и стварној пракси ЕУ, да одређује и услове репрезентатив-
ности синдиката. Поред тога, исти има право да оспори ваљаност приступница,
без могућности жалбе синдиката о коме се ради. Треће, министар је надлежан и
за проширивање колективних уговора, али и изузимање појединих послодаваца
од његове примене. Четврто, у оквиру министарства рада делује и Агенција за
мирно решавање радних спорова. У њеном избору и раду важна је улога поме-
нутог министра. Пето, залагање са социјални дијалог је институционализовано
кроз Социјално економски савет Републике Србије. То је једино трипартитно те-
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ло на националном нивоу, док их на локалном нивоу има 17 регистрованих
(Stojiljkoviж, 2010: 11). Најчешће је у јавности истицано одлучивање о минимал-
ној цени рада. По правилу је преговарање државе, послодаваца и синдиката до
сада завршавало на штету већине најамних радника. Раст минималца последњих
година није био већи од вредности килограма јагњећег печења (Новаковић, 2012:
3-6)!

Проблеми утврђивања репрезентативности синдиката су још непревазиђе-
ни. Да би то постали они морају да у свом чланству имају 15% запослених код
послодавца, а у грани и делатности 10%. Овим питањима се формално бави Од-
бор за утврђивање репрезентативности, али се све чешће блокира и заобилази.
То потврђује регистровање Конфедерације слободних синдиката (КСС), а пот-
пис је ставила државна секретарка у Министарству рада пред саме парламентар-
не изборе 2012. године. Репрезентативност КСС потврдила је „независна коми-
сија“, коју је формирао министар рада. Уважене су 183.000 приступница, а
40.000 одбачене. Према другим информацијама том приликом присутан је био и
председник Борис Тадић (RTS, 4. 06. 2012). Чланови ове централе су се у међу-
времену бунили да им се оспорава репрезентатинвост, јер се не позивају на сед-
нице СЕС-а. Остале синдикалне централе упорно указују на незаконитост по-
ступка утврђивања репрезентативности КСС (РТС, 4. 06. 2012). Док трвења тра-
ју највише страдају интереси синдикалног чланства. У развијеним капиталистич-
ким привредама репрезентативност синдиката се не утврђује увек нити на тај на-
чин. Има случајева да се уважавају и мањи синдикати, као и они који нису сте-
кли право репрезентативности. (Lubarda, 1990: 31, 35, 40) Наравно, актуелна
криза брише и права која су стекле велике и репрезентативне синдикалне центра-
ле.

Важан начин маргинализације синдиката је да законски не постоји обавеза
потписивања колективног уговора. Тамо где нема синдиката послодавац све од-
носе у раду прописује доношењем Правилника о раду. Ако синдикати већ посто-
је, онда се чује њихово мишљење, без обавезе да се усваја. Ништа боље није ни
код пословне политике. Синдикати уопште немају законску могућност да дођу до
информација о пословању. Кад је реч о утврђивању технолошких вишкова рад-
ника синдикати се обавештавају, али не могу значајније на те одлуке да утичу.
Они су пасивни посматрачи збивања и евентуалног „ценкања“ око услова под ко-
јима се губи радно место.

Закон о привредним друштвима је само комплементаран поменутим „ре-
формским“ законима. Синдикати су одбачени, баш као и било каква радничка
партиципација, као „реликти самоуправљања“. Тако је у предузећима и устано-
вама у којима није почела приватизација, а још жешће изражено у приватном сек-
тору. На то се може додати и системско потискивање синдиката из процеса при-
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ватизације. Синдикат уопште није фактор који има увида у процес продаје и кон-
тролу приватизације. Он чак нема права нити да види садржај купопродајног уго-
вора. Нико од њих није тражио одобрење за приватизацију, него како и на који
начин да се то обави (Петковић- Гајић, 2011: 142, 144). 

Идеологија колективног преговарања, социјалне државе и договарања соци-
јално одговорних партнера у Србији је показала сва своја ограничења. Она се
огледају у непостојању гранских колективних уговора у већини сектора, слаби-
јој синдикалној организованости у приватном сектору и највећим компанијама,
непоштовању већ потисаних колективних уговора, неисплаћивању основних
обавеза према радницима (зараде, доприноси за пензионо, социјално и здрав-
ствено осигурање и сл.). Све је то дугорочно толерисано од стране државе, чији
преддставници у предизборна времена све то „покривају“, „социјализују“ губит-
ке приватника а остављају им огромне профите. Да би колективно преговарање
било успешно потребна је добра воља учесника и релативна равнотежа моћи син-
диката и удружења послодавааца (Marković, 1995: 172). Тога нема у државама у
транзицији насталим распадом друге Југославије. Хрватска је због приступања
ЕУ, на пример, морала да озакони и формира радничка вијећа, па и кандидује љу-
де за иста на нивоу ЕУ. Одавно је неисплаћивање зараде запосленима у року од
30 дана по обављеном послу постало део Кривичног законика. Србија је још да-
леко од тога.

Укратко речено, у поменутом законодавству Србије дата су превелика дис-
крециона права министру рада. Већина прописа је у интересу старих и нових
предузетника, а на штету синдиката и осталих најамних радника. Држава је нај-
већи послодавац и фактор који одржава изразиту неравнотежу моћи на штету
радника. Део „заслуга“ за то сносе и радници и постојећи синдикати, посебно њи-
хови лидери.

2.2. Синдикати и приватизација 

Постоје малобројна истраживања односа синдиката према приватизацији. О
томе више сазнајемо посредно, анализом стварног понашања синдиката у кон-
кретним радничким штрајковима и јавним протестима. Други извор података су
анализе ставова синдикалних лидера о транзицији и приватизацији и њихова ре-
лативна блискост са странкама и партијама које су били њени главни протагони-
сти и/или противници. Најзад, ту су и осврти на ставове гласача на честим поли-
тичким изборима у протеклих 20 година. Овде издвајамо најважније ставове син-
диката и припадника различитих социо-професионалних група.

Доношењем Закона о радним односима 1988. године започела је практично
транзиција у Југославији. То је био јасан сигнал да друштвена својина није једи-
ни и доминантни облик својине, а да је легитимитет дат приватној, задружној и
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"мешовитој“ својини. Синдикат је добио нову улогу, коју није био спреман (спо-
собан) да обавља. То је и крај легитимитета власти владајуће класе у име раднич-
ке класе. Након пар година настали су и први колективни уговори, који су скоро
деценију остали мртво слово на папиру. Разлози су виши, државни, национални,
класни, „ратни“ и сл, праћени распадањем друштва и класичне радничке класе.
Све је то праћено и новим законима о предузећима, претварањем великих јавних
система или предузећа у државна. Иронија судбине је то што су све те одлуке су
законски, легално и под притиском државе, донели дотадашњи самоуправљачи.
У Србији је 1990. године усвојен Закон о условима и поступку трансформаци-
је друштвене својине у друге облике, веома сличан оном на савезном нивоу.
Успорена приватизација је обављена у времену хиперинфлације и драстичног ра-
слојавања и сиромашења становништва. За прве три године само 18 радних ор-
ганизација је већински трансформисано (Drašković, 2011: 12). Кључни моменат
у поништењу резултата приватизације јесте доношење закона о изменама тог за-
кона 1994. године. Најзад, нормативни оквир заокружен је дооношењем Закона
о својинској трансформацији из 1997. После 2001 .године убрзавало се стварање
нове капиталистичке класе и масе најамних и развлашћених радника. Укратко ре-
чено, у свим поменутим законима синдикат је скрајнут, маргинализован и постао
мање битан за класу у успону. До тада једини синдикат је по инерцији, али и због
интереса стопљених са политичким странкама на власти, и даље остао њихова
„трансмисија“. Овога пута остала му је главна улога-очување социјалног мира и
стварно гашење радничких штрајкова и незадовољства.

2.3. Карактеристике модела приватизације и транзиције 

Транзицију Србије у оквиру СРЈ по свим обележјима је карактерисило зала-
гање власти за „реформе“, „мешовиту привреду“ и „бољи животни стандард“
грађана. Залагање за приватизацију је потицало пре од припадника старих и но-
вих средњих слојева, него од политичке елите и радника. Кад се приватизација
уопште постављала на дневни ред, обавезно је ишла и „праведна“, „поштена“
приватизација, чији терет треба да поднесу равномерно сви припадници друштва.
Владајућа политичка елита је 1995. године била за потпуну обуставу приватиза-
ције (34,6%), а опозициона за њено убзање (60,9%). Касније је Дијана Вукома-
новић је закључила да ниједна релевантна политичка странка није експлицтно на-
писала, осим ДС, да је легитиман циљ трнасформације економског система – ка-
питализам (Вукомановић, 2009: 2010; Вуковић,1996: 160). 

У стварности се приватизација обављала на многе (и)легалне начине. Најве-
ћу корист имали су директори предузећа, припадници номенклатуре и стручња-
ци. Иста појава дешавала се и у другим друштвима у транзицији. Нова капитали-
стичка елита се формирала из различитих извора, а најважнји је владајућа класа
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(номенклатура) (Vuković, 1994: 45-46). Та хетерогеност социјалног порекла,
образовања и брзина којом је настајала постали су неки ограничавајући фактори
њених модернизацијских потенцијала (Новаковић, 2006: 129). Све је то је она ла-
ко надокнадила, спрегом са представницима средњег и крупног глобализованог
капитала. У првој деценији транзиције то није имала прилике да уради.

Најважније карактеристике Закона о својинској трансформацији из
1997. године су биле у интересу припадника политичке и економске елите, а на
штету већине радника. Касније су исти модел приватизације одбацивали и анате-
мисали као „инсајдерски“. Осврнимо се на суштину тога. Најпре, одлука о при-
ватизацији је аутономна. Доносе је запослени и менаџмент предузећа. Једино су
стратешких 70 предузећа изузета из приватизације (постала су државна). Прода-
ја није била временски орочена. Приватизовало се на основу књиговодствене
вредности, и то на више начина. Један је докапитализација. Други је подела ве-
ћинског пакета акција (60%) запосленим и бившим радницима предузећа. За сва-
ку годину стажа добијало се номинално 400 ДМ у акцијама. Менаџери су уз то
могли да добију и 6.000 ДМ на име свога положаја. Акције су се могле куповати
и по посебним условима, тј. јефтиније од стране радника. Укупан број таквих ак-
ција је 10%. Остатак капитала се делио између државе и других, спољних акци-
онара. Државним фондовима (пензионом, за незапослене, за солидарност) при-
пало је 15% акција, а осталих 15% се продавало. Ако нису продате оне су ауто-
матски улазиле у Регистар акција 

Највеће замерке овом моделу приватизације су следеће: запослени радници
нису склони да инвестирају у предузеће већ да деле зараде; спољни купци су ис-
кључени, а менаџери повлашћени и нема концентрације власништва нити уна-
пређења управљања предузећем. Процес „тунеловање“ из предузећа се и даље
неометано наставља. Социјална неправедност је означена у искључености запо-
слених у јавним службама, обичних грађана, незапослених лица и пензионера ко-
ји су радили у другим предузећима. Крупна замерка је ипак била-да је реч о са-
моуправљачима, а то никако није добро за економски и друштвени развој.

Приватизација се обављала у условима оскудног домаћег капитала, међуна-
родне изолације, неразвијеног тржишта капитала, рада и основних институција
тржишне економије. О правној држави једва да се могло и говорити, јер она ни
до данас није „заживела“. У таквим приликама већина радника се борила за голи
опстанак. Акције које су поседовали брзо и јефтино су продавали. Најважнија
средства за живот налазила је у „сивој економији“. Она је 2001.године стварала
33,2% БДП, 2010. године 30,1%. Од свих запослених 2007. године 35% радило
је у тој економији (Krstić, 2013: 19, 38). Други део радничке класе постао је на-
јамна радна снага код приватника. Већина је падала у сиромаштво и није јој би-
ло стало до приватизације као такве. Тражила је какву такву сигурност, а нашла
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ју је у зависности од политичке класе на власти. Социјална и просторна атомиза-
ција радничке класе, сиромаштво и изолација у односу на главне изворе друштве-
не моћи постали су повољно тло за манипулацију њеним интересима. Само један
њен део одважио се да против тога протествује и ствара нове синдикате.

Резултати приватизације у првом петогодишту транзиције Србије су готово
поразни. Након примене закона из 1994. године, учешће капитала акционара у
укупном капиталу сведено је на свега 2,91%. Од 1997. до 1999. године већински
je приватизовано само 18, а започело приватизацију 428 радних организација
(Drašković, 2011: 12).

2.4. Синдикати, штрајкови и приватизација 
у првој деценији транзиције

Генерални штрајк металаца и текстилаца оргаизован 16 априла 1991. го-
дине представља пекретницу у синдикалном покрету Србије. У њему је учество-
вало 500.000 радника. То је уједно и највећи штрајк у СФРЈ, а први генерални у
две гране. Металска и текстилна индустрија су највише и учествовале у запосле-
ности и стварању ДП, па је занимљиво који су захтеви радника, однос власти
према њима и последице штрајка. Најпре, незадовољство запослених се година-
ма гомилало, а држава их је игнорисала. Главни узрок штрајка је била економска
политика, због чега су штрајкачи против себе имали државне органе. Поред не-
посредних узрока важних за запослене у тим гранама, на листи захтева нашли су
се и системски и политички. Основни захтеви учесника штрајка били су. 1. ис-
плата загарантованих доходака, 2. редовна исплата личних доходака у складу са
општим колективним уговором, 3. поништење одлуке о порезима с краја 1990.
године, 4. замрзавање цена пољопривредних производа, 5. укидање царина на си-
ровине и репроматеријал, 6. усвајање мера против неконтролисаног увоза, 7.
обезбеђење кредита за производњу, 8. наплата средстава за обављене послове, 9.
колективно преговарање и склапање колективних уговора. Ово последње први
пут су тражили штарјкачи у Србији (Маринковић, 1998: 40, 52). 

Поред штрајкачког одбора први пут је настао и преговарачки тим, а синди-
кати су применили све облике синдикалне борбе (од штрајка на радном месту до
јавних протеста). СССЈ , СССС и држава су их игнорисали, али је настао и рас-
цеп у СССС на две струје. Медији и политичке странке су све то пратили и „на-
вијали“ за сукобљене стране. Солидарности је било највише међу штрајкачима.
Скупштина Србије прихватила је све њихове захтеве, од којих ништа није оства-
рено.

Затишје на синдикалној сцени су повремено реметили штрајкови радника
против директора који склапају штетне уговоре а неисплаћују личне дохотке
Штрајк у „Балканији“ (100 радника) био је против таквог директора. Штрајкачи
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у некада успешној „Центрославији“ тражили су 30 неисплаћених личних дохода-
ка (Новаковић, 20011: 194). Нарочиту пажњу јавности привукао је штрајк запо-
слених у ливници ФОМ у Београду (од 30. 08. до 6. 09. 1994. године). Непосре-
дан повод била је одлука генералног директора да на „принудни одмор“ пошаље
2.500 радника. У штрајк глађу ступило је 11 чланова Извршног одбора Синдди-
ката ливаца и још 6 радника. Најважнији захтеви су се односили на поништење
те одлуке, сазивање скупштине предузећа, распуштање Управног одбора и сме-
ну генералног директора, Испољена је велика солидарност радника ИМТ-а са
штрајкачима, а јавно мњење се престројавало у њихову корист. Био је то успе-
шан штрајк, који је афирмисао УГС „Независност“

Питања о месту синдиката у приватизацији предузећа јасно и озбиљно су
поставили штрајкачи у Ј.П. „ГСП“ Београд априла 1993. године. Они су имали 3
синдиката, али је штрајкове водио УГС „Независност“. Том приликом борили су
се за синдикална права, против прогона синдикалаца и штрајкача и за укључи-
вање синдиката у све поступке током приватизације. Поред тога, тражили су по-
кретање поступка преговарања за нови појединачни колективни уговор. Био је то
њихов други штрајк те године. Претходио му је фебруарски штрајк (за раст лич-
них доходака, боље услове рада и већу безбедбост саобраћаја). Уследили су хап-
шења и привођења чланова штрајкачког одбора, али су након блокаде саобраћа-
ја прихваћени сви захтеви. (Маринковић, 1998: 100, 104).

Појава масовних штрајкова у јавним предузећима био је знак да је инфлаци-
ја обезвредила примања и радничке „елите“. Стога су запослени у ЈП „Електро-
привреда Србије“ претили и организовали више штрајкова. Били су релативно
успешнији него у другим предузећима. Крајем децембра 1993. године штрајкова-
ло је 55.000 (од 62.000 запослених). Покретач штрајка био је грански синдикат
ЕПС-а. Основни захтеви су били: исплата личних доходака од 30 ДЕМ у 4 дела,
топли оброк, регрес, ХТЗ опрема и 15 кг „пакет“ за радннике (који то плаћају у
3 рате). У њему се помиње брашно, уље, сапун и сл. Све је прихваћено од стра-
не државе, али главно (о личним дохоцима) није остварено (Маринковић, 1998:
132, 133, 137). Био је то кратак, масован штрајк, који је подржао УГС “Незави-
сност“. Они који су га водили нашли су се 5. октобра 2000. године на челу штрај-
ка „Колубаре“, а неки после постали врхунски менаџери.

Талас штрајкова после 1994. године карактерише борба радника за спреча-
вање пропасти предузећа, против стечаја, незаконите продаје, за личне дохотке
од којих може да се живи, средства за топле оброке, и повратак са принудних од-
мора. У јавним службама су штрајкачи све више захтеве упућивали држави (ле-
кари, наставници, чак и судије). Штрајковали су и трговци, приватници у Лесков-
цу против великих државних намета, а запослени у трговачким центрима против
безакоња у приватизацији. Они су били незадовољни и конкуренцијом из „сиве“
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економије. Неке од њих организовао је СССС, а друге нови синдикати. Посло-
давци и држава су, по правилу, прогањали штрајкаче, а штрајкове сматрали неза-
конитим. Посебно су то чинили кад су они крајем 1990-их прерастали у масовне
јавне протесте (Новаковић, 20011: 142-146).

Штрајкови су били ређи, са мање учесника и мање ефикасни него пре почет-
ка транзиције. Били су више организовани, али мимо и против постојећег „др-
жавног“ синдиката. „Нови“ синдикати су били слаби да каналишу незадовољство
размрвљеног радништва, мада је било и успешних штрајкова у којима су учество-
вали. Отворена репресија према штрајкачима и синдикалном чланству била је све
чешћа . Спроводили су је држава, приватни послодавци, али и органи јавног ре-
да и мира. На тај начин гушили су основна синдикална права радника и спреча-
вали заштиту њихових интереса.

Током 2000. године било је врло мало радничких штрајкова. Камен раздора
међу синдикатима постале су и „дневнице солидарности“, за обнављање земље
после НАТО бомбардовања. Без посла је одмах остало 80.000 радника, а број
радника на „принудним одморима“ се удвостручио. Од пролећа до јесени поли-
тичка сцена је била „прегрејана“. УГС „Независност“ се залагао за брзу прива-
тизацију, тржишну привреде. промену власти и демократско друштво
(Krkobabiж, 2008) Све је то изнето у „Пакту за приватизацију Србије“. СССС је
званично био сагласан са развојема тржишне привреде, активном политиком за-
пошљавања и праведном и поштеном приватизацијом. (Сндикални повереник,
бр. 134-135, 24. 07. 2000.) Дата је подршка властима за државну политику и за-
штиту социо-економског положаја радника. Јаз између ове две концепције син-
диката постао је непремостив. У расплету/заплету 5. октобра 2000. године уче-
ствовао је и значајан број радника. То је касније одређивало и селективан однос
власти према радницима у штрајковима и јавним протестима.

3. СИНДИКАТИ, ШТРАЈКОВИ
И УБРЗАНА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Закон о приватизацији усвојен 2001. године представња нов оквир за убр-
зану приватизацију у Србији. Најважнија карактеристика приватизације је да је
временски орочена и обавезна. Предузећа се продају „стратешком“ партнеру,
купцу који може са 70% власништва да ефикасно управља. На тај начин подста-
кла би се приватна иницијатива, конкуренција и раст привреде. Том циљу служе
и два основна начина продаје. Први је намењен већим и вреднијим предузећима.
Назван је тендер. Други се односи на мала и средња предузећа. Јавним надме-
тањем (аукцијом) долази се до новог власника. У првом случају купац има оба-
везе из социјалног програма, инвестирања и наставка производње. У другом је
најважнија цена, а радници немају социјалне програме. Поред тога предвиђена је
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и продаја на берзи и посебан програм продаје јавних предузећа и важних вели-
ких система. Вредност предузећа се процењује, а од продаје радници највише
стичу 30% акција. Највећи део средстава намењен је државном буџету. Агенци-
ја за приватизацију добила је улогу продавца, онога ко припрема апредузеће за
продају и врши надзор над предузећем у краћем периоду. Управо је такав систем
институција био и повод бројних штрајкова и протеста незадовољних радника. У
целини, институције тржишне привреде и „правне државе“ нису ни постављене
нити „заживеле“. Многим старим и новим власницима одговарало је такво „ла-
баво“ законодавство.

3.1.Штрајкови у предузећима (и установама) пре приватизације 

Након 2000. године уследило је затишје на синдикалној сцени и међу штрај-
качима. Нови „талас“ штрајкова и протеста наишао је са убрзањем приватизаци-
је (2003. и 2004). Други је био током 2009. и 2010. године. У времену светске
економске кризе Србија има најмање штрајкова и јавних протеста. Практично су
завршене и транзција и приватизација. Радници из привреде су маргинализовани,
а на реду је продаја јавних предузећа и реформа јавних служби.

Запослени у јавним службама су штрајковали због ниских зарада, непотпи-
сивања или непоштовања колективног уговора, за боље услове рада и веће ра-
споне у примањима. Имали су више синдиката, међу којима су била честа оспо-
равања и трвења. Запослени у образовању, од основне школе до универзитета,
тражили су веће зараде и покривање од државе материјалних трошкова. Власт је
користила њихово нејединство, па су штрајкове проглашавали незаконитим (Но-
ваковић, 2011: 235, 236). Према штрајкачима су ресорни министри вршили при-
тисак и хвалили директоре који су уручивали отказе. Током штрајка 2010. годи-
не просветари су остали размрвљени и без нових зарада. Запослени у здравству
су испарцелисани, сукобљени, тражили више средстава само за себе (лекари, ме-
дицинско особље и сл.). Штрајкаче су осуђивале велике синдикалне централе, по-
себно ССС. Било је штрајкова и запослених у државној управи. Реч је о админ-
страцији (катастар, на пример). По правилу су тражили више зараде, али и штрај-
ковали против најављене реорганизације и отпуштања запослених.

У јавним предузећима постојало је много проблема, а нека од њих држава је
спремала за реструктурирање. По свом значају издвајају се ЖТП Србија, НИС,
ЈАТ, Телеком, ЕПС и комунална предузећа. Они су највише зависни од државе,
имају највећи број запослених, а многи су монополисти на тржишту. У ЈАТ-у су
посебно штрајковали пилоти, авиомеханичари, стјуардесе и кабинско особље.
Предузеће је практично уништено и распарчано, а постојало је 19 синдиката.
Штрајкаче је притискала власт, тако да је из Туниса довела седам „штрајкбрехе-
ра“ авиомеханичаре, а штрајкачима уручивала отказе (Курир, 28. 03. 2006). По-
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себно важан штрајк је био у ЖТП Београд фебруара 2002. Био је успешан, ма-
сован и добро организован. Радници су тражили више зараде, потписивање ко-
лективног уговора и боље услова рада. Штрајковало је 3.000 радника. Једини су
имали штрајкачки фонд. Лично им је премијер З. Ђинђић претио отказима (Но-
ваковић, 2011: 248). Од тада је уследила „тиха реорганизација“, којом је смањен
број запослених. Био је то један од узрока штрајка ЖТП у пролеће 2005. године.
У Ужицу су машиновође обуставиле рад наводећи као разлоге: небезбедност са-
обраћаја и освету некадашњих синдиката за учешће у догађајима 5. 10. 2000. го-
дине. Штрајк је имао великог одјека у јавности. Министар за капиталне инвести-
ције Велимир Илић лично је „разуверио“ народ да је све безбедно. Уместо
кажњених штрајкача довео је „штрајкбрехере“ из Лесковца. Цинизам у свеми је
да су штрајкачи јавно упутили извињење пословодству, министру и јавности за
„неистините“ информације (K.N., Danas, 7. 10. 2005). Комунална предузећа су
штрајковала несолидарно и готово неуспешно. У Београду су у градској чистоћи
сукобљени синдикати оспоравали основне захтеве. У смедеревском „Југову“ су
узалуд тражили зараде , па и за оне раднике који су радили у другим државама.
У Мајданпеку у „Бадњеву“ августа 2008. године су спремали протест због
кашњења плате, али је она стигла на рачуне радника преко викенда, кад званич-
но банке уопште не раде (Новаковић, 2011: 173).

Штрајкови у „Телекому“-у су показали испреплетеност интереса економ-
ске и политичке елите. Она је присутна и код „Телекома“, чију продају годинама
најављују. Главни разлог је тип својине, мада то уопште није тачно. Већина раз-
вијених земаља ЕУ имају државни већински пакет у таквим предузећима. У на-
шем случају било је штрајкова успешних, чак и кад су законски замрзаване зара-
де. Синдикати су јединствени и штите интересе својих радника. Посебност наја-
вљеног штрајка крајем 2009. године, за веће зараде, јубиларне награде, регрес и
учешће у добити, представља да га је одјавио лично генерални директор! (RTV, 5.
01. 2010).

Издвајање штрајка ЕПС-а од 16. јуна до 7. јула 2003. године има смисла
јер је то први покушај власти да реорганизује ЈП и припреми га за продају.
Штрајк је имао више фаза, изнуђених игнорисањем власти и расцепу у синдика-
ту. Реч је о намери послодавца/државе да сломи најјачи грански синдикат, смањи
број запослених за 22.000, издвоји споредне делатности и ЕПС припреми за из-
лазак на тржиште. Издвајање ЈП ПЕУ „Ресавица“ (рудник подземне експлоата-
ције) био је само први корак, али за власт успешан. У сваком другом погледу (за-
раде, услови рада. ПКУ, социјални програм) што су штрајкачи тражили штрајк је
био неуспешан (Новаковић, 2011: 341). Занимљиво је да је већина синдикалаца-
учесника тог штрајка изјавила да је за приватизацију, али не такву и не ЕПС-а.
То је општи став који налазимо код многих штрајкача, који осуђују друштвену
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својину, а против приватизације су тек кад они дођу на ред. Од тог неуспешног
штрајка синдикат се доданас није опоравио. Власт је све циљеве остварила, само
нешто споријим темпом. 

Рудари су били променљиве среће. Штрајкови у „Колубари“ су углавном
били успешни (за веће зараде, боље услове рада, јубиларне награде, 2001, 2003,
2010. године). Према штрајкачима у „Врбици“ из Аранђеловца није било мило-
сти. Они су остајали неуспешни штрајкачи. Посебно неуспешни били су запосле-
ни у металском комплексу. Радници из „Крушика“ је прекоревала нова власт, па
им није удовољила да смени руководство и створи услове за наставак произ-
водње.(Новаковић, 2011: 169; С. J. Политика, 9. 03. 2004, Б5). Запослени у Кра-
гујевачком ТКБ штрајковало је против продаје дела предузeћа, претило спаљи-
вањем бензином и сматрало да је продаја незаконита. Против себе су имали при-
ватно обезбеђење и МУП. (R., Z., Danas, 1. 08. 2003.).

Наметање приватизације и стечаја чести су поводи штрајкова. У „Рава-
ници“, успешној фабрици кондиторских производа, Агенција за приватизацију је
наметала продају. Радници су са више штрајкова и протеста томе успешно супро-
ставили (М. А., Политика, 23. 08, 2009). Нештпо слично десило се и у „Срботек-
су“, али је ресорни министар утицао на успех штрајка. Успех су забележили и
штрајкачи текстилне фабрике „Икол“ из Лесковца (Новаковић, 2011: 171). Сме-
нили су стечајног управника.

Посебно су чести били штрајкови запослених у предузећима у стечају. Они
су трајали и по 15 година, а окончавани су ликвидацијом или продајом. У оба
случаја радници су губили сва права на материјална потраживања. „Фаграм“ је
наступао јединствено. Штрајковали су 2002. године радници, пословодство и де-
ректор, а потом блокирали мост код Ковина. Предузеће није радило, нису прими-
ли 24 зараде, a тражили су приватизацију.

Штрајк глађу радника ТК „Рашка“ из Новог Пазара је био израз очаја и бе-
де. Штрајкачи су се забарикадирали, Зоран. Булатовић у знак протеста одсекаи
део прста. Захтеви су се односили на 5 година неисплаћене зараде, ПИО, понуда
држави да конвертује дуг у власништво и израда социјалног програма. Све је
практично „заташкано“ и санирано исплатом 1-2 зараде. Касније је радикализа-
ција штрајка оштећених радника била крајем 2009. а почетком 2010. године (B92,
24. 04. 2009). Штрајковаlo je 45 радница ТК „Рашка“, a неке и глађу (Н., M., M.,
M. Новости, 15. 12. 2009). Њима су током 2 године средства од социјалног про-
грама биле „загубљена“. Неке од њих су се повређивале плином, а све су их вла-
сти игнорисале.

Укратко речено, штрајкачи су класични и нови. Нека предузећа уопште ни-
су радила, друга су била пред или у стечају. Трећа су успешна, али приморана да
се приватизују. Четврти су намерно вођени у пропаст, од стране пословодства.
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Радници су најчеће тражили зараде, поштовање колективних уговора, план реор-
ганизације или одлагање/убрзање приватизације. Своје штрајкове су радикализо-
вали, скретали пажњу јавности и јавно протествовали. Однос државе био је се-
лективан, у зависности од тога ко штрајкује.

3.2. Штрајкови у предузећима у којима је почела приватизација

Штрајкови у предузећима којима је почела приватизација били су нешто ре-
ђи него која су продата. Један од разлога је што је постојао и рок у коме се пра-
тило понашање купца, а сами радници нису могли да имају увид у право стање у
пословању. Други проблем је почетна ситуација, стање предузећа које је ушло у
приватизацију. Међу њима су се нашла предузећа у друштвеној својини, мешо-
витом власништву, или она која су отпочела приватизацију пре 2001. године, или
су тек улазили у процес продаје. Све то је компликовала изразита законска неза-
штићеност власника малих акционара. На почетку приватизације и транзиције
Србије такви акционари су били масовнији него касније. Реч је о „народном ка-
питализму“ у којем мали број акционара поседује највећи број акција и у најве-
ћем броју предузећa (или „тајкунизација“). Неки истраживачи су проценили да је
наша приватизација „бећарска“, „буразерска“, „дивља“ или „осветничка“. Без
обзира како је назвали она је дубоко задирала у интересе већине становништва. 

Приватизација је у принципу, нарочито после 2001. године, представњена од
стране политичке елите као важно средство оздрављења привреде, стварања но-
вих продуктивних радних места, конкуренције и покретања индивидуалне иници-
јативе. Врло ретко су се помињали губитници транзиције, а кад је то и речено,
додавало се да ће на дужи рок и они доћи до посла и бољег квалитета живота. На-
равно, радници који су масовно постајали најамни радници нових послодаваца
најбоље су осетили шта она стварно носи. Према истраживањима ставова радни-
ка у продатим фирмама, синдикалаца, али и обичних грађана, приватизација у
Србији је најчешће оцењена као „чиста пљачка“. Године 2010. 44% грађана је та-
ко изјавило за приватизацију . (Стојиљковић, 2010: 37). Анализа повода и узро-
ка радничких птрајкова и протеста открива ко их је угрожавао и под каквим усло-
вима.

Уз све ово вреди поменути да су у Србији (не)намерно изостале институ-
ције које би процес приватизације више контролисао, а „правну државу“
стварно афирмисао и у овој области. Једну од највећих замерки приватизаци-
ји и друштву у транзицији изнео је Живота Ристић. По његовом мишљењу акци-
онарство је најмање заштићено, а мали акционари највише угрожени. Употребио
је и израз „криминализација акционарства“, а за то окривио највише власт и др-
жавне органе (Ристић, 2007: 308). Код проучавања штрајкова најважнија инсти-
туција с којом се срећемо је Агенција за приватизацију, а тек после Трговински
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и остали судови, стечајни управници, Акцијски фонд и сл. То је мрежа институ-
ција кроз коју се сукобљавају интереси главних учесника приватизације, нових
предузетника и најамних радника. Реакције угрожених радника пратимо кроз
различите облике штрајкова и протеста, од штрајкова упозорења, штрајкова у де-
лу фабрике, која (не)ради, блокаде предузећа, окупације фабрике, штрајкова „ди-
вље мачке“ и штрајкова солидарности. Ових последњих било је најмање, а најви-
ше је на крају друге деценије транзиције било штрајкова глађу. По том се издва-
јамо од штрајкача у развијеном свету.

Најзад, многа предузећа су била у стечају пре продаје, потом пропадала,
а приватизација поништавана. Пре раскида купопродајног уговора нека од њих
су намерно вођена у пропаст, да би се касније опорављала и спремала за нову
приватизацију. Стога не чуди да су штрајкове покретали радници током продаје,
након неуспеле приватизације и у периоду који је преостао за тражење новог вла-
сника. С обзиром да је актуелни закон сасвим елиминисао могућност останка
друштвеног капитала, то је број оних који су у приватизацији, или ће у њу ући,
релативно мали. Све што је боље већ је продато. Око 90.000 радника чека нову
прилику да им предузеће нађе купца. Према званичним подацима Агенције за
приватизацију период јануар 2002. – септембар 2011. година већински је прода-
то 1.266 предузећа. Поништена је свака четврта приватизација. Б. Драшковић
примећује, кад се од продатих предузећа која су променила власника одузму она
пре тог периода (850 радних организација), онда је катасрофалан учинак српске
приватизације. Свака друга је поништена! (Drašković, rec., 2010: 6-7). Да је
Агенција за приватизацију поштовала законе, али и судство, тај број би био и ве-
ћи. Уосталом, талас штрајкова, и то неефикасних, наступио је у последњем раз-
добљу приватизације (после 2009. године). 

Истраживање ефеката приватизације потврдило је тезу о маргинализацији
синдиката, отпуштању радника и непоштовању права из радног односа. Зани-
мљиво је да сваки четврти или пети анкетирани синдикалац/радник није одгово-
рио na питања да ли су им права поштована у процесу приватизације (социјални
програми, колективни уговори, редовна зарада, континуирана пословна актив-
ност и сл.). У свему томе учестввали су и синдикати, али најчешће код стварања
социјалног програма, од 40 до 750 евра по години стажа (grupa autora SES, 2011:
24, 67, 64).

Штрајк радника „Митроса“, некада великог извозника меса и месних прађе-
вина ван СФРЈ, био је већ у време продаје предузећа 2005. године. Купио га је
Богољуб Драшковић, по цени (36 милиона евра), неколико пута нижој него што
су вределе инсталиране машине. Само кланица је вредела 41 милион евра. Пре
продаје „Митрос“ је остао без југословенског тржишта, а онда и намерно Нови
власник затекао је многе дугове за раднике, зараде, неплаћене порезе и доприно-
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се на њих и сл. Уговор га је обавезивао на отпремнине за 800 радника. Већ на по-
четку он је смирио штрајкаче, од којих су многи поднели тужбе суду (Blic, 27. 09.
2007). Уценио их тако да их повуку, или нико од њих и родбине никада неће до-
бити посао у предузећу. Више стотина радника је добило правоснажне судске од-
луке, али не и паре од власника. Даља судбина „Митроса“ била је подела на два
дела, премештање машина, производње и “тунеловање“ капитала у друге ласни-
кове фабрике, Оне су постали главни повериоци „Митроса“, који је у пролеће
2010. године отишао у стечај. Један од мотива таквог понашања купца били су
пословни простори и вредно земљиште, које се лако продаје по вишестурко ве-
ћој цени. Улазак у „стечај“ био је и крај посла за 145 радника, а „Митрос“ је пре
тога запошавао 900 људи. Да све може неко близак власти види сеи у тужби Дра-
шковића против државе Србије, која му наводно није створила повољне услове
за пословање (Р.S., Sremske novine, 11. 08. 2011).

Радници РК. „Београд“ имали су две деценије проблема са стечајем и при-
ватизацијом. Они су 2000. године већ били мали акционари, али са њима нису
могли да управљају. Без њиховог одобрења продате су на берзи, чиме су гу-
били и удео у предузећу. За његову пропаст побринуло се шест стечајних
управника, који су продавали продавнице, хотеле и све вредно. Радници нису
добијали зараде, дивиденду, а није им повезан радни стаж. У једном делу, у
„Крагујевчанки“, штрајковали су три месеца 2003. године. После два месеца
(август) 12 радника штрајковало је глађу. Њихови захтеви били су исти: спре-
чите стечај предузећа и примените колективни уговор који је био повољнији
него онај после увођења стечаја. (R., Z.., Danas, 1.08. 2003). Однос према њи-
ма је био крајње игнорисање, док се касније претварало у давање празних обе-
ћања. Агенција за приватизацију продала је РК „Београд“ 2007. године вла-
снику „Верана“. Обавезе према радницима није на њега пренела, већ је и да-
ље текао стечај. У фебруару 2007. године 11 радника је штрајковало глађу у
Београду, за вишегодишње неисплаћене зараде, доприносе за ПИО, акције и
против незаконитости у раду Агенције за приватизацију. Многи други колек-
тиви су се са њима солидарисали (С. Д. П, Политика, 27. 09. 2007; Novaković,
2011: 242).

Крагујевац је постао средиште угрожених и гладних радника. Приватиза-
ција их је масовно остављала без посла. Када су септембра 2003. године један
део фабрике ПКБ Транспорта–а продали бившем директору, два месеца су
радници блокирали управну зграду. Сматрали су да је продаја незаконита (Но-
ваковић, 2011: 242.). Степенице су полили бензином и претили да ће се спали-
ти. Такве намере осујетилио је упад полиције, групе радника и приватног обез-
беђења.
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Штрајк у смедеревском „Годомину“, јануара 2004, оорганизовало је 600
радника. Они су били ускраћени за 12 зарада, 86 уплата доприноса за ПИО, а
кривца су видели у в.д. директору и Управном одбору. Да би спречио даље
пропадање комбината синдикат је предлагао увођење привремених мера.
Штрајкачи су решење видели у бржој приватизацији (Ж., M., Политика,
13.01. 2004: Б5).

Продаја предузећа у великим градовима била је, поред осталога, мотиви-
сана и доласком до пословног простора и земљишта које им је припадало.
Основни образац био је да се предузеће обезвреди, доведе на руб пропасти,
подели у делове, а онда јефтиније купује. Наравно, у тој су прилици највише
били руководиоци и локални политичари. Тако нешто дешавало се током 8 го-
дина и ПИК „.Земун“. Од успешне фирме, са 3.600 ха у градској зони, постао
је лак плен нових купаца. Најпре су два пута покушане аукцијске продаје, али
се од тога одустало. Интереси пословодства су надвладали интересе већине
радника. Наметнута је и принудна управа, а потом стечај. Најзад, радници су
једва чекали да их подржаве. Тако су затворили круг од друштвене до држав-
не својине, од успешноме ка неуспешном комбинату. У штрајку из априла
2010. године било је сукоба синдиката, а највише сукоба интереса са посло-
водством и ЈП „Путеви Србије“, који им нису платили део земљишта. Штрај-
качи су забранили улаз у предузеће, а јавност их је оптужила да угрожавају
животиње (limun. hr. 1. 04. 2010; B92, 25. 04. 2010). Гладни радници две годи-
не нису примили зараду, а више година нису имали повезан стаж и оверене
здравствене књижице. Штрајк је био неуспешан, јер им је обећано мало (2 за-
раде), а остало није решено.

То су неки примери уништавања предузећа и радника, непоштовања зако-
на, купопродајних уговора и пословног морала. Што је предузеће више вреде-
ло брже се и јефтиније куповало. Своје интересе радници су покушали да за-
штите радикалним штрајковима и јавним протестима на градским трговима и
важним путевима.

3.3 Штрајкови у приватизованим предузећима

Продаја предузећа људима блиским властима, његово уништавање и
угрожавање интереса радника је уобичајена у нашој транзицији. „Застава
електро“ из Раче је производила електроопрему за аутомобиле. Продата је
трочланом конзорцијуму, чији један члан је Ранко Дејановић. Фабрика је има-
ла и америчког партнера, добро пословала, али радницима нису исплаћиване
зараде, доприноси и остала примања. То је повод више штрајкова и протеста
u лето 2009. године. Радници су тражили исплату 6 зарада, 14 доприноса за
ПИО, и дневнице за рад ван земље. Рачун предузећа је био блокиран, а захте-
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вали су и поништење приватизације (B92, 2. 06. 2009). У августу је 200 рад-
ника протествовало у Београду на +40 Ц, а солидарни су били и радници дру-
гих фабрика. Власници су вратили фабрику држави, а после је продата јужно-
корејанској „Јури“, без обавезе према радницима. У текстилној конфекцији
Ђорђије Ницовић је купио „Први мај“ из Пирота и „Нитекс“ из Ниша. Сваку
фирму је брзо уништио, а раднике вишеструко оштетио. У „Нитексу“ су рад-
ници више пута штрајковали, али без успеха. У лето 2009. године имали су
штрајкачки одбор, два синдиката и блокирали улаз у фабрику. Борили су се за
исплату 6 личних доходака, доприносе, регрес за две године и упошљавање
свих капацитета фабрике. Самостални синдикат је водио штрајк, а потпис за
крај штрајка ставио АСНС (Политика, 28.07.2009). Било је и физичких суко-
ба међу њима, што је власник вешто користио. Све је решено исплатом 2 за-
раде и обећањем да ће и друго исплатити. Касније је уговор с купцем пони-
штен, а фабрика продата „Бенетону“ (уз државне субвенције).

Штрајкови у фармацеутским фабрикама, а имале су тржише, били су
последица приватизације и спреге државе и купаца. Радници су као мали ак-
ционари штитили и своје власништво и право на рад, али најчешће неуспешно.
У „Срболеку“ је већински власник, разним махинацијама са акцијама на бер-
зи, постао већински власник. Уништавао је предузеће преко повезаних лица и
својих предузећа (Bailović et al.., 2011: 89). Практично, водио је предузеће у
стечај, а раднике месецима није плаћао и настављао производњу. Самостални
синдикат је водио штрајкове, а „Независност“ се приклањала пословодству.
Власници су прогањали синдикалце, радницима давали незаконите отказе, а
Агенција за приватизацију се огласила ненадлежном за раскид уговора. У су-
штини, радници су преварени од власника и државе. Много дуже и жешће рад-
ничке борбе трајале су у „Југоремедији“. Радници-мали акционари штрајкова-
ли су више пута. Овде издвајам штрајк из августа 2004. године. У њему се нај-
асније испољава бахатост власника, државе и немоћ радника. Штрајкачи су у
кругу фабрике физички малтретирани, 142 радника добила су отказе, тукло их
је приватно обезбеђење, а против је била и полиција (Popov, 2011: 40-42). Вла-
сник је незаконитом и лажном докапитализацијом постао већински власник, а
држава није штитила свој удео у власништву. Најзад, касније је поништен уго-
вор с купцем, фабрика скоро уништена, затим поново ушла у стечај.

Штрајкова је било и у предузећима чији су власници из Србије. Многи од
њих су кршили основна права радника, смањењем зарада, непоштовањем За-
кона о раду, малтретирањем и незаконитим отпуштањем радника. По том се
посебно прочуо Предраг Ранковић-Пецони, један од власника „Витала“ и
„Меделе“,на пример. Он је раднике премештао у две смене на даљину од 50 км
од седишта фирме. Држава му је све то толерисала. Број запослених у „Вита-
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лу“ смањио је од 1.050 на 254. Створио је свој синдикат, прогањао и отпуштао
раније синдикалце и на та места запошљавао нове раднике и „страјкбрехере“
(www.mojafarma.rs).У приватизованом „Карнексу“ власник је штрајкачима,
који су тражили личне дохотке, регрес и поштовање колективног уговора, за-
претио измештањем производње или класичним lock-outom (Dnevnik, 21. 07.
2004). По правилу, радници су највише штрајковали због зарада, непошто-
вања социјалног програма, непокретања или пренамене производње, намерног
уништавања предузећа, а најмање због услова рада и синдикалног организо-
вања Један од успешних штрајкова малих акционара био је у кожари „Парти-
зан“ из Kрагујевца. Радници су 18 дана штрајковали глађу против власника
који је купио акције на берзи, без њиховог знања. Тражили су зараде за 5,5 го-
дина, средства за ПИО за 8 година и социјални програм (М. М., и Ј. G., Vreme,
7. 05. 2009; Danas, 24. 04. 2009). Резултат је био раскид уговора са већинским
купцем, а радници су повољно откупили акције од њега.

Пропадање металског комплекса било је праћено продајом предузећа,
отпуштањем радника и њиховим штрајковима. Међу најчешћим штрајкачима
били су радници „Трајала“ и „Магнохрома“.Оба су купили странци, који су их
уништавали. Агенција за приватизацију није раскидала уковоре, а радници су
остајали без зарада, повезаног стажа и посла. Штрајк радника у „Трајалу“ је по-
казао и сукобе међу синдикатима. У јулу 2009. године радници су тражили две
зараде, средства за превоз, доприносе за ПИО, оверу здравствених књижица и
упошљавање капацитета фабрике (Политика 7. 07. 2009) Када су одлазили на
протесте у Београд супроставњао им се Самостални синдикат, а подржавао их
„Независност“. Углавном су штрајковали без успеха. На крају су подржањени
и отишли у стечај. Радници „Магнохрома“ су годинама били оштећени за зара-
де и доприносе, па су често штрајковали и протествовали 8и до 1000 радника).
У фебруару 2007. године претили су блокадом ибарске магистрале, а тражили
суспензију фабричког руководства Самосталног синдиката и Независности, јер
су их у томе спречавали (D.V., Ibarske novosti, 20. 04. 2007).

„Лажна продаја“ је била нешто ново, са чиме су се суочили радници не-
кад успешног грађевинског предузећа „Трудбеник“ из Београда. Агенција за
приватизацију се прогласила не продавцем, већ пуномоћеником дела предузе-
ћа који га продаје купцу блиског београдској власти. На тај начин скинула је
одговорност са себе, а све пребацила на терен облигационих односа. То је био
разлог бројних штрајкова и протеста радника „Трудбеника“. Купац га је на-
мерно водио у стечај, отпуштао раднике, није исплаћивао зараде, а отуђивао
је имовину. Штавише, оптужио их је за „синдикални тероризам“ (Bailović et
al., 2011: 142). Државни органи директно су били на страни власника.
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Успешан излазак из стечаја, а фабрика није ни радила, била је реткост.
Радници некадашњег „Сартида“ – железаре из Смедерева имали су ту срећу. Би-
ла је то директна погодба владе Србије и купца, америчке МНК US Sтeel. Отпи-
сан је дуг од 1,7 милијарди долара, а за фабрику је плаћено 23 милиона долара
(Антонић, 2009: 40). Званично запослених било је 8.000, а социјални програм
платила је држава. Радници су (од 14.10. до 23. 11 2003)4 покренули штрајк. Реч
је о претежно социо-економским захтевима: раст зарада са 0,30 на 0,90 $ по са-
ту, потисивање колективног уговора, бољи услови рада. Четврти је био више по-
литички, јер је приватизацијом остало без посла 2.500 радниака, за које купац ни-
је био обавезан да их прими. Штрајкачи су изјављивали да су задовољни прода-
јом, власником, социјалним дијалог и синдикатима. У том штрајку солидарно и
успешно су сарађивали Самостални синдикат и Синдикат независност фабрике.
Штрајк је имао и политичку позадину, а радници су осуђивани као „бивши само-
управљачи“ и неко ко плаши инвеститоре. Након бројних, тајних преговора, рад-
ници су окончали релативно успешан штрајк. У штрајку су добру сарадњу има-
ла два синдиката, а постигли су релативно добар резултат за наше услове. Зара-
де су повећане на 0,60 $ за сат. Запослени су били задовољни приватизацијом, а
посебно новим зарадама и радом синдиката.

На крају транзиције Србије повећао се број штрајкова у неуспешно прода-
тим предузећима. Они су прелазили у јавне протесте и демонстрације, чија ана-
лиза захтева више пажње и простора. Власт их је најчешће игнорисала, а јавно
мњење осуђивало. Неуспеху је доприносила симбиоза интереса привредне и по-
литичке елите, немоћ радника и слабости синдикалног покрета.

ЗАКЉУЧАК

Значајне промене друштвено-економске структуре Србије отпочеле су још
пре распада СФРЈ, процесима дезинтеграције државе, друштва и радничке класе.
Најважнији процес којим се мељало друштво у транзицији била је приватизаци-
ја, којом је управљала владајућа политичка елита. На тај начин мењана је и соци-
јална структура, настајало друштво капиталистичке периферије. До 2000. године
промене су компликоване ратним дешавањима у окружењу, санкцијама и НАТО
бомбардовањем 1999. године. Све присутнијa „међународнa заједница“ постала
је све важнија за укупан ток приватизације и транзиције.
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4 Метод студије случаја штрајка примењен је после 5 година од његовог организовања. У
време истраживања три групе запослених (радници, синдикално руководстви и менаџери) односи
синдиката су се погоршали, али су оба радо износили податке о овом штрајку. Већина учесника
позитивно је оценило исход штрајка (Новаковић, 2011: 328-362).



Синдикати у Србији и Југославији прошли су кроз “дечје болести“, али још
увек нису постали јаки, угледни, моћни преставници и заштитници свога члан-
ства. То је допринело слабом отпору осиромашених радника и грађана и лакшем
владању свих политичких коалиција. Највеће „грешке“ синдиката су биле и оста-
ле: материјално, кадровска, идеолошка, политичка зависност у односу на државу
и предузетнике. Они нису имали концепт приватизације, који их не би свео на па-
сивног посматрача губљења радних места. Нису ни тражили део средстава од
приватизације за инвестирање у нова радна места или помоћ радницима који су
остајали без посла. До сада немају нову стратегију деловања, а често су синди-
кални лидери интересно блискији послодавцима него радницима. Последица то-
га је несолидарност, недовољна подршка радницима који су се штрајковима и
протестима супростављали приватизацији. Ретки су били случајеви подршке син-
дикалних централа радницима штрајкачима. Највећи недостатак синдиката је не-
постојање штрајкачких фондова (Stajić, 2010: 9).

Штрајкови, протести и јавне демонстрације радника и осталих социо-
професионалних групација дешавали су се у „таласима“. Кад су доминрале др-
жавне и националне теме они су били ређи, а захтеви скромнији. Убрзавањем
приватизације и транзиције појављивали су се и нови штрајкови и протести. Пре
2000. године они су били мање масовни и неефикаснији него у СФРЈ. Штрајкачи
су се борили за: исплату заосталих зарада, „минималца“, средства за топле обро-
ке, превоз и отпремнине. Сиромаштво их је спречавало да се организују и ефи-
касније супроставе власти. У томе их је ометао и „државни“ синдикат, а „нови“
су их у томе охрабривали. Ови други синдикати су 2000. године отворено насту-
пили заједно са опозиционим странкама. Сменом власти синдикати су прилаго-
дили новој ситуацији. Једни су постали „државни“, други партиципирали у вла-
сти, а трећи тек доказивали да су „реформски“, „слободни“ и сл. Ниједан од њих
није се званично и стварно супростављао приватизацији. Само су доводили у пи-
тање начин, брзину приватизације и најчешће формално учествовали у стварању
социјалног програма предузећа. Стога су незадовољни радници чешће своје
штрајкове организовали мимо синдиката, стварали сопствене одборе за штрајко-
ве и протесте. Што је друштвени слој штрајкача био нижи то су их синдикати,
власт, јавност и грађани више игнорисали. „Нови“ штрајкачи припадали су
средњим слојевима и запосленим у јавним предузећима. Њихови штрајкови про-
тив приватизације су били успешнији и од политичке елите мање игнорисани.

Главни узроци штрајкова у Србији су на глобалном нивоу. То су одабрани
концепт транзиције и приватизације и карактер класе која се формирала. Реч је о
капиталистичкој класи, чије су елите интересно зависне од међународних цента-
ра моћи (највише од ММФ, СБ и најмоћнијих чланица ЕУ). Неолиберални кон-
цепт развоја, без стратегије привредног развоја, приватизације и друштвеног
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консензуса највећих друштвених класа и слојева око тога, већини радника и гра-
ђана донео је сиромаштво, масовну незапосленост и маргинализацију. Стога су
они штрајковима и јавним протестима покушали да заштите своје интересе пре,
током и после приватизације пресузећа/установа. Чинили су то организовањем
класичних штрајкова у делу или целом предузећу, блокадом фабрика, али и
штрајковима глађу и разним облицим „канибализма“. Ово се односи на све че-
шће самоповређивање штрајкача, покушаје самоспаљивања, штрајкове глађу и
друге начине на који су на себе скретали пажњу власти и јавности. То је нешто
по чему се ови штрајкачи разликују од оних у СФРЈ, али и у развијеним земља-
ма света.(K. B., Политика 12. 07. 2009; RTV, 01. 02. 2011; Jovanov, N., 1979 ; Jo-
vanov, 1990).

Најважнији захтеви штрајкача, нарочито после 2000. године, били су: 1.
да се одгоди, успори, убрза или оконча приватизација њиховог предузећа, 2. ис-
плата средстава социјалног програма, 3. да им држава или послодавац исплати за-
остале зараде (од једне до 51), средства за превоз и годишњи одмор, 4. да се су-
проставе уласку, одуговлачењу или намерном стечају предузећа, 5. да се потпи-
шу, продуже или побољшају колективни уговори, 5. да се настави производња а
заустави уништавање предузећа; 6. да купац поштује права из рада (радно време,
безбедност, прековремени рад и сл.), 7. тражење од државних органа, а посебно
Агенције за приватизацију, да контролише како купац извршава обавезе из купо-
продајног уговора, 8. заштита права малих акционара, без обзира кад су их сте-
кли, јер су их кршили и држава и нови власници; 9. раскид купопродајног угово-
ра са бахатим, неодговорним послодавцима, а које радници често нису ни позна-
вали и 10. инсистирање на „правној држави“, која би раднике заштитила од кр-
шења постојећих закона о приватизацији, пензионом, здравственом осигурању и
др.

Ефикасност штрајкова зависила је од броја учесника, времена штрајко-
вања, места у стратешкој подели рада и моћи, близине политичких избора, начи-
на организовања и значаја питања за интересе припадника нових економских
елита. У суштини, што је приватизација одмицала, а транзиција се убрзавала,
раднички штрајкови су били све неефикаснији. Више успеха имали су запослени
у јавним предузећима и друштвене групе важне за политичку елиту (студенти,
таксисти, адвокати и сл.). Увид у начине штрајковања и протеста, њихову учеста-
лост, улогу синдиката у њима, однос послодаваца и државе шрема незадовољним
радницима, наводи на закључак да је радничка класа Србије на крају тразиције
сасвим фрагментирана, осиромашена и поражена од стране државе, нове класе
капиталиста и представника глобализованог капитала. Део кривице за то сносе и
синдикати, посебно њихова елита која је постала блиска власти и послодавцима.
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STRIKES, UNIONS AND PRIVATIZATION IN SERBIA

This paper analyzes and describes the most important characteristics of strikes, unions,
and privatization in Serbia during the last two decades. Author explores the role of trade unions
in privatization process and social transition. The initial thesis asserts that unions did not sig-
nificantly protect interests of workers and other members. Main reasons for the absence of
trade union strategies suitable for a society in transition are explored. The role trade unions had
in privatization of companies is also explored in more details. Strikes are considered open class
conflict in class-divided society. In the case of Serbia during transition, the conflict is between
most of the wage-classes and members of new capitalist class. We presented basic models of
privatization, with emphasis on a time period after 2000. The most common causes and rea-
sons for strikes of workers and middle classes before, during and after privatization are also
analyzed. We outlined the role of trade unions in privatization and new forms of organizing dis-
satisfied strikers and public protests participants.

Finally, it was emphasized that considering transition as a mere privatization is wrong.
Ňhe most important results of unsuccessful privatization in Serbia are massive job losses, ris-
ing unemployment and poverty of workers and citizens. They are opposing it during most of
their strikes and public protests. As privatization became faster, strikes have become more inef-
ficient.
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