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Дру штве на „ми ми кри ја“ ин те ре са и дру штве на моћ, по себ но 
по ли тич ка, и да нас су ва жни у Ср би ји као и пре два де сет го ди-

на. Са да су на дру штве ној и по ли тич кој сце ни дру га чи ји „игра чи“, 
усло ви де ло ва ња и њи хо вог ле ги ти ми те та не го на по чет ку тран зи-
ци је дру штва. Но во је и ме ђу на род но окру же ње, а по себ но ци ље ви 
вла да ју ћих ели та. Нај ва жни ји од њих је за вр ше так тран зи ци је дру-
штва. У вре ме ну ши ре ња и про ду бљи ва ња свет ске еко ном ске кри-
зе, а на ро чи то пред ва жне по ли тич ке из бо ре, нај ја сни је се уоча ва 
бли скост по ли тич ких, еко ном ских и син ди кал них ели та. Рад ни ци 
Ср би је су нај ве ћи гу бит ни ци тран зи ци је и не бит ни су за ле ги ти ми-
тет вла да ју ћих ели та. Њи хов основ ле ги ти ми те та оста ја ња на вла-
сти су ка пи та ли сти и про фит. Сто га су рад ни ци  ва жни као гла са чи 
и по ре ски об ве зни ци. Син ди кал ној ели ти су зна чај ни као ствар но 
и по тен ци јал но члан ство, чи је ин те ре се би (је) она тре ба ло да за-
шти ти. Ов де се тра га за од го во ром на пи та ње: шта је збли жи ло и 
ин те ре сно ује ди ни ло син ди кал не и по ли тич ке ели те Ср би је на кра-
ју про це са тран зи ци је? 

ПОЛИТИЧКЕЕЛИТЕИРАДНИЦИСРБИЈЕУВРЕМЕ
УБРЗАНЕТРАНЗИЦИЈЕ

Тран зи ци ја у Ср би ји ви ше ни је не из ве сна. Она је до шла ско ро 
до кра ја. Пре ма ту ма че њу по ли тич ких ели та ко је су осво ји ле власт 
2000. го ди не, реч је о пре ла ску  у тр жи шну еко но ми ју, дру штво 
ви ше стра нач ког пар ла мен та ри зма, прав ну др жа ву, за шти ту основ-
них еко ном ских, по ли тич ких и дру гих људ ских пра ва гра ђа на и 
ма њин ских гру па. При ва ти за ци ја је у за вр шној фа зи. Она чи ни срж 
про ме не сво јин ске, тј. еко ном ске струк ту ре дру штва, и део је про-
це са тран зи ци је. По ли тич ка ели та ко ја је  по бе ди ла на из бо ри ма 5. 
Ок то бра 2000. има ла је нај ве ћи ути цај на ода бра ни мо дел тран зи-
ци је, при ва ти за ци је и рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства. Она је 
сво ју по бе ду (не)на мер но про ту ма чи ла као са гла сност гра ђа на да 
при ста ју на ре фор ме и нео ли бе рал ни мо дел дру штве ног раз во ја. 



стр:2748.

- 29 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

То је до ве ло до бе сми сле ног су жа ва ња пој ма тран зи ци је, по себ но 
еко ном ске, на при ва ти за ци ју. Уоп ште ни је по сто јао, ни ти га још 
има, ши ри дру штве ни кон сен зус о тран зи ци ји, при ва ти за ци ји и ти-
пу дру штва ко ме се те жи1) Шта ви ше, од лу ка о при ва ти за ци ји би ла 
је иле ги тим на и не ле гал на са ста но ви шта Уста ва зе мље и из ја шња-
ва ња гра ђа на.

Глав ни до бит ни ци тран зи ци је Ср би је су по ли тич ке ели те и но-
ви ка пи та ли сти, а рад ни ци су ње ни нај ве ћи гу бит ни ци. Ство ре но је 
дру штво ка пи та ли стич ке пе ри фе ри је. На и ме, пре ма схва та њу Ima
nuelaVolestrina у све ту по сто је три зо не ка пи та ли стич ког дру штва. 
То је цен тар, по лу пе ри фе ри ја и пе ри фе ри ја ка пи та ли зма. Ме ђу њи-
ма пoстоји ре ги о нал на и со ци јал на се гре га ци ја и екс пло а та ци ја.2) 
То зна чи да су на ше по ли тич ке и еко ном ске ели те на де лу по твр-
ди ле сво је огра ни че не мо дер ни за циј ске по тен ци ја ле. О то ме све-
до че и ре зул та ти дру гих ис тра жи ва ња3). Од мах тре ба под се ти ти да 
струк тур на хе те ро ге ност, раз ли чи то со ци јал но по ре кло и обра зо-
ва ње вла да ју ћих ели та Ср би је пред став ња ју објек тив не пре пре ке 
за њи хо ву мо дер ни за циј ску уло гу. Дру ги ва жан фак тор је њи хо ва 
ин те ре сна бли скост са ели та ма ван зе мље, по себ но у свет ским фи-
нан сиј ским и по ли тич ким цен три ма мо ћи. По сто јао је пер ма нен тан 
при ти сак „ме ђу на род не за јед ни це“ на по ли тич ку ели ту на вла сти 
у до но ђе њу нај ва жни јих од лу ка о при вред ном и дру штве ном раз-
во ју. Ти при ти сци су по ста ја ли сна жни ји и ви дљи ви ји не по сред но 
пре и по сле за вр шет ка  по ли тич ких из бо ра. Пре ма схва та њу Сло-
бо да на Ан то ни ћа код нас је ство ре на ком пра дор ска ели та. Та ква 
ели та је :“...глав ни агент гло бал ног ка пи та ла и ње го вих по ли тич-
ких струк ту ра („им пе ри је“) у зе мља ма ко је при па да ју пе ри фе ри ји 
или по лу пе ри фе ри ји свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма. Сма тра се 
да је у раз до бљу „тран зи ци је“ основ ни за да так ком пра дор ске ели та 
да убе ди до ма ће ста нов ни штво ка ко је нај бо љи нчин мо дер ни за ци-
је пре да ја свих ре сур са (еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них) у 
ру ке стра на ца“4). Ве ра Вра ту ша је исту по ја ву на зва ла ком пра дор-
ском бур жо а зи јом, уз на по ну да се у зе мља ма на ста лим рас па дом 

1) Д. Ста јић, Заблудеосоцијалнојдржави,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, 
стр. 6.

2) Љ. Mитровић, „Tранзиција без со ци јал не од го вор но сти и про из вод ња за ви сних дру-
шта ва пе ри фе ри је ка пи та ли зма“,  Теме,  вол. XXXIV, бр. 2, (април-jун 2010), Фи ло зоф-
ски ин сти тут,  Ниш, стр. 681.

3) Н. Но ва ко вић. “На ста нак но ве пред у зет нич ке ели те у Ср би ји“,Српскаполитичками
сао,год. 43, вол, 16 (бр.1-2, 2006), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је , Бе о град, стр. 148.

4) С. Ан то нић,  „Koмпрадори“,Печат,листслободнеСрбије, 8. април 2010, http://www.
pe cat.co.rs/2010/04/slo bo dan-an to nic-kom pra do ri/ (Да тум по се те 2.03.2012)
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со ци ја ли зма ни су ство ри ле“аутен тич не на ци о нал не бур жо а зи је ко-
је би би ле за ин те ре со ва не за ин ве сти ра ње у до ма ћу ин ду стри ју, 
за ме не уво за, за од бра ну на ци о нал ног тр жи шта и ње го во ши ре ње 
кроз про дор на стра но тр жи ште“ 5)

Вла да ју ће по ли тич ке ели те су се де кла ра тив но за ла га ле за де-
мо кра ти ју (па и еко ном ску), со ци јал ни ди ја лог, ко лек тив но пре го-
ва ра ње и со ци јал ни кон сен зус. У прак си су нај че шће од то га од у-
ста ја ле. На осно ву ис тра жи ва ња тран зи ци је, со ци јал не струк ту ре и 
штрај ко ва рад ни ка Ср би је по сле 2000. го ди не на мет нуо се за кљу-
чак да су оне ко ри сти ле сва сред ства да оства ре соп стве не ин те-
ре се, не у тра ли шу и ка на ли шу не за до вољ ство ма ну ел них рад ни ка. 
Сред њи сло је ви су тек у за вр шној фа зи тран зи ци је и рас плам са-
ва њем до ма ће и свет ске еко ном ске кри зе  по че ли да пла ћа ју „це-
ну“. Они су све че шћи уче сни ци штрај ко ва и јав них про те ста, ко ји 
по оби му, об ли ку ис по ља ва ња и ефи ка сно сти да ле ко за о ста ју за 
штрај ко ви ма у раз ви је ном све ту. Је дан од нај ва жни јих узро ка не-
за до вољ ства по ме ну тих кла са и сло је ва је сте ре а ли зо ва ни кон цепт 
нео ли бе рал ног раз во ја при вре де и дру штва. У ње го вим те ме љи ма 
је иде ја и прак са да се син ди ка ти мар ги на ли зу ју и уни ште, а рад на 
и со ци јал на пра ва за по сле них што ви ше огра ни че и пот чи не ин те-
ре си ма ка пи та ла. Пра ви за мах и моћ но сред ство овим про це си ма и 
ин те ре си ма ка пи та ли ста да ле су но ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је и 
гло ба ли за ци ја. Ср би ја је кроз тран зи ци ју упо зна ла мно ге „там не“ 
стра не ових про це са, с тим што су ма ну ел ни рад ни ци по ста ли нај-
ве ћи и нај ма сов ни ји гу бит ни ци.

По сто је ћи мо дел тран зи ци је и при ва ти за ци је при хва ти ла је ве-
ћи на син ди кал них цен тра ла. Са мим тим је огра ни чен и до мет њи-
хо ве ствар не од бра не и за шти те еко ном ских и со ци јал них пра ва  из 
рад ног од но са. Син ди ка ти су у чи та вом пе ри о ду, ма ње или ви ше, 
по сред но или ди рект но, по ма га ле по ли тич кој и еко ном ској ели ти 
да на ова кав на чин оба ви тран зи ци ју. Нај ва жни ја уло га им је би ла 
ка на ли са ње не за до вољ ства рад ни ка, што се и да ље де ша ва. Не кад 
је то бе жа ње од уло ге за шти те основ них ин те ре са рад ни ка, а че-
сто и ула зак у по ли тич ка над ме та ња са (не)моћ ним по ли тич ким 
стран ка ма. На рав но, би ло је и ма ло број них и пра вих син ди кал них 
по те за, ко ји ни су свој стве ни нај ве ћим син ди кал ним цен тра ла ма и 
њи хо вим во ђа ма. Мно го је раз ло га си стем ске и по је ди нач не (ауто)

5) В. Вратуша, „Елите у постсоцијализму, или компрадорска буржоазија у процесу 
рестаурације периферног капитализма“, Националниинтересчасописзанационална
идржавнапитања, вол. 6,  (бр. 3. 2010), стр. 73.
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мар ги на ли за ци је син ди ка та у Ср би ји. Је дан од узро ка је страх и по-
тре ба да син ди ка те не про гла се „оста ци ма ста рог ре жи ма“. Пре ма 
оце ни ис тра жи ва ча : “Јер по сле пе то ок то бар ских про ме на, ре фор-
ме су по др жа ли сви па и син ди ка ти“. УГС Не за ви сност је ди рект но 
по др жа вао но ву власт и од ра ни је се бо рио за сме ну пред хо не вла-
сти. Дру га син ди кал на цен тра ла је у но вој вла сти ди рект но пар ти-
ци пи ра ла. На и ме, Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та 
(АСНС) је из сво јих ре до ва да ла ми ни стра ра да и со ци јал не по ли-
ти ке, а Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је (СССС) се тру дио да 
се по ка же „ре фор ми сан“6) . На син ди кал ној сце ни по сто ја ло је не-
ко ли ко ја ких гран ских син ди ка та, углав ном у јав ном сек то ру. По-
на ша ње њи хо вих ру ко вод ста ва ни је бит ни је од сту па ло од оп штег 
прав ца „са рад ње“ са но вим вла сти ма. Они су јој се су прот ста вља-
ли тек он да ка да су њи хо ва пред у зе ћа и при ви ле ги је би ле угро же не 
по те зи ма но вих ели та. Власт се тру ди ла да у вре ме по ли тич ких 
из бо ра са та квим син ди ка ти ма оства ри што бли ски је од но се. 

За кон о при ва ти за ци ји из 2001. го ди не је је дан од те ме ља за-
цр та ног и ре а ли зо ва ног кон цеп та про ме не вла снич ке и еко ном ске 
струк ту ре Ср би је. Ње гов „ре форм ски“ ка рак тер огле да се , по ред 
оста ло га, и у то ме да је син ди ка те ис кљу чио из про це са про да је 
пред у зе ћа. Они уоп ште ни су стра на у пре го во ри ма и за кљу чи ва њу 
ку по про дај ног уго во ра. Не ма ју ни пра во ни мо гућ ност да ви де са-
др жај тог уго во ра. По ред то га не ма ју ни ка кву кон тро лу над оним 
шта се де ша ва по сле про да је пред у зе ћа (на ста вак или га ше ње про-
из вод ње, от пу шта ње за по сле них или при јем но вих, ис пла та или 
ус кра ћи ва ле сред ста ва со ци јал ног про гра ма, за ра да, по ре за и до-
при но са…). У јав ним про те сти ма ка да се до но сио За кон о при ва-
ти за ци ји син ди ка ти су до во ди ли у пи та ње бр зи ну, на чин про да је и 
зах те ва ли „по ште ну“ и „успе шну“ при ва ти за ци ју. У су шти ни, нај-
ве ћа уло га син ди ка та у тим про це си ма од но си ла се на „цен ка ње“ 
око ви си не сред ста ва за со ци јал не про гра ме от пу ште них рад ни ка. 
Као и у ве ћи ни зе ма ља у тран зи ци ји и сред ства со ци јал ног про гра-
ма су да ље ра сло ји ла рад нич ку кла су, јер јед ни ни су до би ја ли ни-
шта, а дру ги су до би ја ли за исти рад ни стаж де се ти не хи ља да ДЕМ 
(ка сни је евра). Пре ма зва нич ним про це на ма ми ни стра ра да 95% 
тих сред ста ва оти шло је на по тро шњу. Јед но став но ре че но, ве ћи на 
за по сле них у др жа ва ма у тран зи ци ји оце ни ла је при ва ти за ци ју као 
„пљач ку“. На осно ву но ви јих ис тра жи ва ња са зна је мо да је (2010. 

6) В. Кр ко ба бић, Неисказанамоћсиндиката, Пан че во,  2003, стр. 28, 64 и 66.
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го ди не)  чак 44% за по сле них при ва ти за ци ју оце ни ло као „чи сту 
пљач ку“, сва ки чет ври ни је мо гао да про це ни њен ка рак тер, а ско-
ро то ли ко да је ну жна, али се спро во ди на по гре шан на чин. Са мо 
3% ис пи та ни ка да ло је од го вор:“То је ну жан ре форм ски по тез ко ји 
се углав ном до бро спро во ди“7). 

Со ци јал не по сле ди це при ва ти за ци је и тран зи ци је су да ле ко-
се жне и озбиљ не. Сто па не за по сле но сти је нај ви ша у окру же њу 
(по чет ком 2012. го ди не је 23%, а у сеп тем бру већ 28%!).Из гу бље но 
је ви ше од 600.000 рад них8) Ско ро да је са свим за вр ше на де зин ду-
стри ја ли за ци ја, ка ко по бро ју за по сле них, оби му про из вод ње, та ко 
и у ства ра њу дру штве ног про из во да. Ин ду стри ја је, на при мер, го-
ди не 1988. ства ра ла 44% БДП, 2001. – 29/, а  у го ди ни на сту па ју ће 
и свет ске еко ном ске кри зе (2008) све га 18,6%9)! При ва ти за ци ја је 
и да ље те кла, а до ма ћи из во ри кри зе се све че шће прав да ли по ја-
вом гло бал не кри зе. Не ка да шњи цен три раз во ја по ста ли су „до ли-
не глад них“, у ко ји ма се пред ва жне по ли тич ке из бо ре син ди кал ци 
и по ли ти ча ри над ме ћу обе ћа њи ма о ре ин ду стри ја ли за ци ји и но-
вим рад ним ме сти ма. На рав но, рад ни ци и ве ћи на оста лих гра ђа на 
одав но су се су о чи ли са мо но по ли ма на тр жи шту, ску пим ро ба ма и 
услу га ма, ми том и ко руп ци јом у свим обла сти ма и ста рим и но вим 
об ли ци ма си ро ма штва. 

Пра ва „но вост“ је да су пре по след њих пар ла мен тар них из бо-
ра у Ср би ји (мај 2012) не ки од стра нач ких ли де ра усво ји ли так ти ку 
„дво стру ко га“ (а мо жда и по ли ва лент ног) ко ло се ка“. Ово кон крет-
но зна чи да су за вре ме пар ти ци пи ра ња у ак ту ел ној вла сти фор ми-
ра ли и но ве ван пар ла мен тар не стран ке, ко је има ју и „опо зи ци о ну“ 
ре то ри ку. На тај на чин им се пру жи ла при ли ка да успе шно за вр ше 
сво ју „ми си ју“ у срп ској тран зи ци ји и при ва ти за ци ји. Но ва «вр те-
шка» по ли тич ких ка дро ва по сле 2000. го ди не по при ми ла је раз-
ли чи те ди мен зи је. Јед на озбиљ на по ли ти ко ло шка и со ци о ло шка 
ана ли за стра на ка, во де ћих ка дро ва, уче сни ка на нај ва жни јим по-
ло жа ји ма (из вр шној вла сти, на при мер) по ка за ла би да је зна ча јан 

7) З. Сто јиљ ко вић,  „Со ци јал ни ди ја лог у Ср би ји. Раз ло зи (пре)скром ног до са да шњег 
учин ка“ у  Зо ран Сто јиљ ко вић и Срећ ко Ми ха и ло вић, Стањесоцијалногдијалогау
Србијипоследвадесетгодинатранзиције, Бе о град, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср-
би је и  Swiss La bo ur As si stan ce,  2010, стр. 34, 35 и 37.

8) Н. Но ва ко вић, „Ка ко се „кро ји ла“ рад нич ка суд би на“, Синдикалниповереник, вол. 66. 
Дво број 3125-3126,  (28. април 2010), Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 54-56.

9) С. Па у но вић,УлогаММФуекономскојкризи,  Рад нич ка штам па, Бе о град, 2011, стр. 
326 и Ј. Б. Ду ша нић, Бећарскаекономија, Бе о град ска ви со ка по слов на шко ла, 2008, 
стр. 8.



стр:2748.

- 33 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

број по ли тич ких ли де ра ту и чи та ву де це ни ју. Власт их при вла чи 
као маг нет и по ста ла је њи хо ва суд би на.

Иро ни ја суд би не је и чи ње ни ца да су се ак ту ел ни по ли ти ча-
ри на вла сти обра ћа ли упра во нај ве ћим гу бит ни ци ма тран зи ци је 
- рад ни ци ма. У то ме су им се при дру жи ли и син ди ка ти. За сва ки 
слу чај по ли тич ка ели та је обез бе ди ла на кло ност круп них ка пи та-
ли ста, уво де ћи их у стра нач ка ру ко вод ства или им је пре пу сти ла 
ме ста са вет ни ка у по је ди ним ми ни стар стви ма. Не по сред но пред 
пар ла мен тар не из бо ре за та ме ста су се, па и за ми ни стар ске фо-
те ље, отво ре но  ну ди ли и ли де ри син ди кал них цен тра ла. Ола ко су 
се по зи ва ли на прак су син ди ка та и ла бу ри стич ких и со ци јал де мо-
крат ских стра на ка у све ту, а све у ци љу да се до ко па ју по сла нич ке 
или „син ди кал не сто ли це“ у пар ла мен ту. Сто га им ни је уоп ште би-
ло стра но да се уба це на ли сту па ри је стран ке ко ја отво ре но за го-
ва ра нео ли бе рал не иде је (ЛДП на при мер).  Дру ги су пре ти ли ства-
ра њем но ве стран ке, да би  ко нач но на шли „при род не са ве зни ке“ у 
стран ка ма на вла сти и опо зи ци ји. Нај ма ње је би ло син ди ка та ко ји 
су бра ни ли аутен тич не ин те ре се соп стве ног члан ства.

СИНДИКАТИ,КРИЗАИПОЛИТИКА

Ан ти син ди кал не ак ци је вла сти и ка пи та ли ста у све ту су при-
сут не већ не ко ли ко де це ни ја. Оне су од 1970-их ин тен зи ви ра не, 
због над мо ћи круп ног ка пи та ла, гло ба ли за ци јом еко но ми је, бр жим 
се ле њем ка пи та ла не го рад не сна ге, нео ли бе рал ним кон цеп том 
раз во ја. Све је то нај ви ше ко ри сти до но си ло мул ти на ци о нал ним 
ком па ни ја ма. Ство рен је мит да ће гло ба ли за ци ја са ма по се би до-
ве сти до оп штег бла го ста ња свих зе ма ља и уче сни ка, а да сло бод но 
тр жи ште оме та ју „пре ви со ки“ зах те ви рад ни ка и син ди ка та. Овај 
мит пра ти ла је и флек си си гур ност, де ре гу ла ци ја и флек си бил ност 
на јам ни на, рад них од но са и уоп ште тр жи шта ра да.10) Те о риј ски и 
ем пи риј ски не у те ме ље но ово се по и сто ве ћи ва ло са мо дер ни за ци-
јом. То је у ствар но сти ди рект но (би ло) упе ре но про тив на јам них 
рад ни ка, а иза зва ло је и раст не за по сле но сти и де ло ка ци ју чи та-
вих ин ду стриј ских гра на ван гра ни ца по је ди них зе ма ља. Све су то 
по сле ди це нео ли бе рал ног раз во ја ка пи та ли зма, за ко ји су чла ни-
це нај ра зви је ни јих зе ма ља (Г.20) пре две го ди не за кљу чи ле да је 

10) Д. Пет ко вић-Га јић, Друштвенепроменеистратегијаделовањасиндиката (док тор ска 
ди сер та ци ја), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град,  стр.  57-77. 
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„мр тав“. Ње го ве ствар не и при род не по сле ди це су озбиљ не, све 
ши ре и по губ ни је за ве ћи ну гра ђа на. На рав но, реч је о  гло бал ној 
еко ном ској и фи нан сиј ској кри зи, око чи јих узро ка, ди на ми ке и по-
сле ди ца по сто је ве ли ка спо ре ња ме ђу ис тра жи ва чи ма и обич ним 
љу ди ма. То се ов де по ми ње у кон тек сту син ди кал ног од го во ра на 
но ву си ту а ци ју. У В. Бри та ни ји син ди кал не цен тра ле су се удру-
жи ле и по ка за ле ре ла тив но ви сок сте пен со ли дар но сти. У зе мља ма 
у тран зи ци ји то је ре дак слу чај. До ма ћа и свет ска кри за су се , по 
пра ви лу, удру жи ле и до дат но мар ги на ли зо ва ле син ди ка те. Син ди-
ка ти су де ли мич но и са ми до при не ли та квом свом по ло жа ју. 

Име на син ди ка та у Ср би ји су „ми ми кри ја“, ко ја на ме ће ути сак 
дасу  они „де мо крат ски“, „са мо стал ни“, „сло бод ни“, „не за ви сни“ 
итд. Осврт на кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да (МОР) 
то би зна чи ло да су син ди ка ти ма те ри јал но, ка дров ски, иде о ло шки 
и по ли тич ки сло бод ни од др жа ве и по сло да ва ца. Упра во то ни су 
на ши син ди ка ти. Ин те ре си син ди кал них ли де ра, (у 2012. го ди ни 
их је зва нич но ре ги стро ва но 36 цен тра ла и ви ше од 26.000 син ди-
кал них ор га ни за ци ја), су бли ски по сло дав ци ма и по ли тич ким ли-
де ри ма. И пре от по чи ња ња при ва ти за ци је би ло је мно го син ди ка та 
у пред у зе ћи ма. Ово је ре зул тат бор бе по ли тич ких стра на ка и син-
ди кал них цен тра ла за ути цај, од ко јег је  у зна чај ној ме ри за ви си ла 
и суд би на за по сле них. Та ква си ту а ци ја че сто је бло ки ра ла и оне мо-
гу ћа ва ла успе шно ор га ни зо ва ње штрај ко ва и про те ста. То је олак-
ша ва ло по сао и др жа ви и но вим вла сни ци ма, ко ји су ра до ко ри сти-
ли не су гла си це син ди ка та, за бра њи ва ли њи хов рад или су ства ра ли 
„сво је“ син ди ка те. Име на ви ше ни су би ла ва жна, већ ствар на уло га 
кон крет ног син ди ка та. По ред то га, до да нас је оста ла на сна зи од-
лу ка да је при ва ти за ци ја син ди кал не имо ви не од ло же на на „нео д-
ре ђе но вре ме“. Она је оста ла глав ни ка мен спо ти ца ња и спо ре ња 
ме ђу нај ве ћим син ди кал ним цен тра ла ма. У пред из бор ним вре ме-
ни ма се јав но из но се и тврд ње да је бли скост син ди кал них ли де ра 
са по сло дав ци ма, по ли ти ча ри ма и ко ри шће њем мо но по ла над син-
ди кал ном имо ви ном до ве ла до пре ба ци ва ња по је ди них син ди ка ла-
ца у гру па ци ју но вих пред у зет ни ка

Син ди ка ти у Ср би ји су по сво јој ор га ни за ци о ној струк ту ри 
су ра зно вр сни, али не до вољ но ефи ка сни.Ско ро да је реч о син ди-
ка ту „оп штег ти па“, јер су у члан ству за по сле ни рад ни ци, бив ши 
рад ни ци, пен зи о не ри, за по сле ни ра зних со цио-про фе си о нал них 
ка те го ри ја. Чла но ви син ди ка та су и ме на џе ри нај ви шег ран га, па 
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се те шко из ра жа ва ју и пре по зна ју основ ни ин те ре си син ди кал ног 
члан ства. Та со ци јал на хе те ро ге ност син ди ка та, уз од су ство мо-
дер не стра те ги је де ло ва ња, ра за ра син ди кат „из ну тра“ и уру ша ва 
по сто је ћи углед и моћ. Ово ме до при но се и не де мо крат ски од но си 
из ме ђу син ди кал не ели те и ве ћи не члан ства. У том по гле ду син-
ди ка ти су слич ни по ли тич ким стран ка ма. Члан ство не ма ствар не 
мо гућ но сти да ути че на из бор син ди кал них ли де ра и до но ше ње 
нај ва жни јих од лу ка. На и ме, по сто је ста ту ти, ор га ни син ди ка та 
(кон фе рен ци је, ре дов ни и ван ред ни кон гре си и сл.), али се они ла-
ко за о би ла зе. На рав но, нај те же је у ма лим пред у зе ћи ма (до 10 за-
по сле них), где за кон и не до зво ља ва син ди кал но ор га ни зо ва ње.  

Не склад у де ло ва њу син ди ка та раз ли чи тих ни воа ор га ни зо ва-
ња, из ме ђу цен тра ле, гран ских и син ди ка та у пред у зе ћи ма је че ста 
по ја ва у дру штву у тран зи ци ји. Она је код нас ви дљи ва и у јав ним 
на сту пи ма син ди ка ла ца, би ло да се за ла жу за или про тив штрај-
ко ва и про те ста, пот пи си ва ња „со ци јал них пак то ва“ са др жа вом 
и по сло дав ци ма уоп ште. Има мно го при ме ра та квог (не)на мер ног 
не скла да у по на ша њу син ди ка ла ца.  По свом зна ча ју и по ли тич ком 
од је ку оста ла је „Ак ци ја за ак ци је“. Син ди кат Нафт не ин ду стри је 
Ср би је (НИС) и син ди ка ти не ких дру гих јав них пред у зе ћа за ла га-
ли су се за кон цепт по де ле  бес плат них ак ци ја (30%) гра ђа ни ма од 
про да је 6 јав них пред у зе ћа. Са свим дру га чи ји кон цепт, на ште ту 
гра ђа на и ових син ди ка та, пред ло жи ла је Вла да Ср би је, а пар ла-
мент  усво јио за кон. Том при ли ком син ди кал на цен тра ла (СССС) 
ни је по др жа ла пред ло ге по ме ну тих син ди ка та већ ак ту ел не вла-
сти!11)

Из бо ри у син ди ка ти ма још увек су ва жни за по на ша ње по ли-
тич ких и еко ном ских ели та.То је још је дан по ка за тељ ко ли ко се 
од ма кло од ста ром по ли тич ког си сте ма. Са њим се рас ки да ло зва-
нич но још од  ок то бра 2000. Пре ма гру бим про це на ма фор ми ра-
њем „кри зних шта бо ва“ у Ср би ји је сме ње но чак 40.000 ме на џе ра! 
Мно ги ко ји су до шли на њи хо ва ме ста би ли су из „но вих“ син ди ка-
та. Да кле, на ста вљен је ути цај по ли тич ких стра на ка на син ди ка те, 
а оне су мно гим син ди кал ци ма омо гу ћи ле брз успон на ле стви ци 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Још увек су у ве ћи ни син ди ка та из-
бо ри „ри ту ал“, а не де мо крат ско од лу чи ва ње и из бор нај спо соб-
ни јих ка дро ва. Од лу ке се до но се у уском кру гу љу ди, као и у по-
ли тич ким стран ка ма. Пред сед ник је по пра ви лу и је ди ни кан ди дат 

11)  В. Кр ко ба бић, Транзицијаиисказананемоћсиндиката, Пан че во, 2008, стр. 155.
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за то ме сто, а ту се оста је и де це ни ја ма. Све се то син хро ни зу је са 
стра нач ким из бо ри ма. 

Бли скост ин те ре са син ди кал не, по ли тич ке и но ве еко ном ске 
ели тесе на ви ше на чи на ма ни фе сто ва ла, од до но ше ња и из ме на 
За ко на о ра ду, За ко на о при ва ти за ци ји, до оп струк ци је „три пар ти-
зма“ у Со ци јал но-еко ном ском са ве ту Ре пу бли ке. Ово је ка сни је по-
твр ђе но и код на чи на пот пи си ва ња Оп штег ко лек тив ног уго во ра 
кра јем апри ла 2008.  По сло дав ци су убр зо од ње га од у ста ли, због 
ма те ри јал них раз ло га, а рад ни ци ма су оста ла са мо пу ста обе ћа ња. 
Син ди кал ни ли де ри нај ве ћих цен тра ла су скло ни да са ра ђу ју са 
нај круп ни јим ка пи та ли сти ма, а да при том и не по ста ве пи та ње за-
што они не до зво ља ва ју син ди кал но ор га ни зо ва ње или не ис пла ћу-
ју ни ти ми ни мал не на јам ни не рад ни ци ма. На рав но, не по ми њу се 
та да ни кон вен ци је МОП-а (бр. 87 и 98), јер се син ди кал ни ли де ри 
не же ле да за ме ре „со ци јал ним парт не ри ма“. За ни мљи во је да су се 
бр зо и јав но из ја сни ли про тив фор ми ра ња Ко ор ди на ци о ног од бо ра 
рад нич ких про те ста. На стао је 2009. и ује ди нио ак ци је  рад ни ка 
ви ше пред у зе ћа и рад ни ка-ак ци о на ра оште ће них при ва ти за ци јом. 
У са мој по ја ви но вих об ли ка ор га ни зо ва ња рад ни ка ви де ли су кон-
ку рен ци ју.

Већ са ма чи ње ни ца да За кон о штрај куусво јен 1996. го ди не је 
још увек на сна зи мно го го во ри о од но су син ди ка та и ста рих и но-
вих ели та пре ма ње му. Он у су шти ни шти ти по сло дав це, би ло да су 
др жа ва или у при ват ном сек то ру. У ме ђу вре ме ну се из ме ни ла еко-
ном ска и дру штве на струк ту ра, а ве ћи на нај у спе шни јих пред у зе ћа 
је про да та. При ва ти за ци ја је у по след њој де це ни ји тран зи ци је би-
ла до ми нан тан по вод и узрок штрај ко ва и про те ста не за до вољ них 
рад ни ка Ср би је. Што се тран зи ци ја убр за ва ла то су ови штрај ко ви 
би ли че шћи, ма сов ни ји, али ма ње ефи ка сни у од но су на штрај ко ве 
у све ту или на пе ри од пре тран зи ци је. Штрај ка чи су на ла зи ли но-
ве об ли ке ор га ни зо ва ња, по ред оста лог ми мо син ди ка та и ве ли ких 
син ди кал них цен тра ла. Сво је не за до вољ ство су јав но де мон стри-
ра ли на тр го ви ма, ули ца ма гра до ва, ва жним са о бра ћај ни ца ма и ин-
сти ту ци ја ма. Све че шће су то ра ди ка ли зо ва ли, би ло прет њом или 
ствар ним са мо по вре ђи ва њем. Украт ко, за кон о штрај ку је остао 
мр тво сло во на па пи ру, а на штрај ка че се све ма ње обра ћа ла па-
жња. Што су при па да ли ни жим кла са ма и сло је ви ма то им се ма ње 
из ла зи ло у су срет. Све че шће су та кви штрај ка чи фи зич ком си лом 
спре ча ва ни да иза ђу из фа брич ког кру га, или да стиг ну до Бе о гра-
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да. На том су ра ди ли ка ко „кон ку рент ни“ син ди ка ти, по сло дав ци, 
ло кал ни моћ ни ци, та ко и по је ди ни при пад ни ци вла сти. Ка ко би се 
увео ред и у ту област у ле то 2009. го ди не Вла да је усво ји ла од лу ку 
о ме сту одр жа ва ња јав них ску по ва (па и не за до вољ них штрај ка ча). 
Ло кал не за јед ни це су до би ле сло бо ду да са ме то од ре де, а ор га ни 
јав ног ре да и ми ра да се она до след но у жи вот спро ве де. У Бе о гра-
ду је, на при мер, за оку пља ње не за до вољ них штрај ка ча од ре ђе но 
„Ушће“, ме сто да ле ко од цен тра гра да и нај ва жни јих по ли тич ких 
и др жав них ин сти ту ци ја. Ова кав пред лог по др жа ле су син ди кал не 
цен тра ле! А осам на ест го ди на ра ни је Из вр шни са вет гра да из дао 
је Са оп ште ње“Ме сто за јавц не ску по ве је Ушће“..12)  Та да шње опо-
зи ци о не пар ти је су то не са мо исме ва ле (да је за „пен зи о не ре“) већ 
га ствар но ни су по што ва ле. На рав но, тран зи ци ја је „пре га зи ла“ ве-
ћи ну ма ну ел них рад ни ка, а штрај ка чи су за о би шли ова кву од лу ку. 
Због мај ских пар ла мен тар них из бо ра власт је од у ста ла од из ме на 
За ко на о ра ду и за ко на о штрај ку. Вер зи је тек сто ва ко је су би ле у 
јав но сти су још ре стрик тив ни је од ва же ћих за ко на и на ште ту су 
рад ни ка и штрај ка ча. О то ме су син ди ка ти ма ло „та ла са ли“, пре ти-
ли штрај ко ви ма и као по оби ча ју од њих од у ста ли. 

Сво ју ода ност „со ци јал ном ди ја ло гу“ и со ци јал ним парт не ри-
ма син ди кал ни ли де ри су че сто до ка зи ва ли. Ви ше пу та су „за мр-
зли“ а он да „ожи ве ли“ рад Со ци јал но-еко ном ског са ве та Ре пу бли-
ке, је ди ног три па тит ног те ла на на ци о нал ном ни воу. Све је за ви-
си ло ко ји син ди кат је ту глав ни и ка кав је од нос пре ма ре сор ним 
ми ни стри ма и круп ним ка пи та ли сти ма. На рав но, би ло је и из не на-
ђе ња, ка да су ли де ри нај ве ћих син ди кал них цен тра ла бр зо, ола ко 
скла па ли спо ра зу ме са по сло дав ци ма и вла сти ма, а све с цил јем 
да се по мог не пред у зет ни ци ма и са чу ва ју рад на ме ста. Пра ви гу-
бит ни ци су би ли на дру гој стра ни-но ви рад ни ци ко ји су оста ја-
ли без рад ног ме ста. Пре ма по да ци ма Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да (ММФ) у Ср би ји је за пр ве две го ди не гло бал не кри зе без 
по сла оста ло 400.000 љу ди (2008-2010. го ди не). Син ди кал ни ли де-
ри су се нај пре из не на ди ли, а по том по ја сни ли да је са мо по ло ви на 
од то га из јав ног сек то ра, а оста так из „си ве“ еко но ми је!  Ни су се 
на ро чи то за бри ну ли ни по сло дав ци, ко ји су опет са син ди ка ти ма 
би ли пот пи сни ци ви ше спо ра зу ма. Кра јем апри ла 2011. го ди не ре-
пре зен та тив ни син ди ка ти су са њи ма и вла сти ма пот пи са ли Со-

12) „Пра ви ла за рад нич ки бунт“, Синдикалниповереник, вол. 65, дво број 3124/ 349-350, 
(31. av gust 2009), Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 7 и Н. T., „Ме сто за јав не ску по ве је 
Ушће“, Политика, 14, jaнуар 1991. стр. 3.
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ци јал ни еко ном ски спо ра зум. Он је оро чен до кра ја те го ди не, а 
син ди ка ти су се  оба ве за ли: “….на од у ста ја ње од би ло ка кве со ци-
јал не ак ци је13). То је не што што са мо мо гу да по же ле по сло дав ци 
од пред став ни ка рад ни ка у вре ме ну убр за ва ња до ма ће и свет ске 
еко ном ске кри зе.

Пи та ње „ре пре зен та тив но сти“ син ди ка та и удру же ња по сло-
да ва ца је још јед на ва жна пре пре ка  на ста ја ња син ди кал не со ли-
дар но сти. Пре ма са да шњем за ко ну о ра ду син ди кат је ре пре зен-
та ти ван ако има 15% за по сле них у пред у зе ћу у свом члан ству, а 
10% у гра ни. За по сло дав це се у оба слу ча ја цен зус од 10%.То је 
под сти ца ло су ко бе ме ђу син ди ка ти ма, али и удру же њи ма по сло-
да ва ца. Оно је ва жно за пре го ва ра ње, пот пи си ва ње ко лек тив них 
уго во ра, али и уче шће у Со ци јал но-еко ном ском са ве ту Ре пу бли ке. 
Мно ги су оспо ра ва ли ре пре зен та тив ност Уни ји по сло да ва ца Ср-
би је. У јав но сти је то ком 2010. Го ди не из нет по да так да код њих 
ни је био пот пи сан ни је дан ко лек тив ни уго вор у обла сти ин ду стри-
је и услу га!14) При вред на ко мо ра ср би је се с раз ло гом по ми ња ла 
као оста так ра ни јег си сте ма и ква зи удру же ње по сло да ва ца. Ме ђу 
син ди ка ти ма су још не пре ва зи ђе на пи та ња о фор мал ној и ствар-
ној ре пре зен та тив но сти. Не по сред но пред по след ње пар ла мен тар-
не из бо ре пред сед ни ца СЦНС је оп ту жи ва ла ре сор ног ми ни стра 
ра да да им је ус кра тио при зна ва ње ре пре зен та тив но сти и ула зак 
у Со ци јал но-еко ном ски са вет. Са дру гим ар гу мен ти ма за исто ме-
сто бо ри ла се дру га син ди кал на цен тра ла. Реч је о Кон фе де ра ци ји 
сло бод них син ди ка та Ср би је (КССС) Ту су нај ви ше син ди ка ти не-
ко ли ко јав них пред у зе ћа, за по сле них из про све те и здрав ства. Они 
су ус пе ли да уз по ли тич ку по др шку стра нач ких ли де ра „до би ју“ 
ста тус ре пре зен та тив но сти. Све су то по те зи и ре ше ња ко ји су ис-
под стан дар да ЕЗ и кон вен ци ја МОР-а.

Да на шњи син ди ка ти пре че сто, ола ко и не до вољ но од го вор но 
по те жу за прет ња ма да ће ор га ни зо ва ти „ге не рал ни“ штрајк. У је-
сен 2010. го ди не пред сед ник СССС Љу би сав Ор бо вић је по во дом 
За ко на о пен зи о ном и ин ва лид ском оси гу ра њу на ја вио ма сов не 
про те сте у Бе о гра ду. То је по ја снио сле де ћим ре чи ма:“ Све док не 
бу ду сру ши ли овај за кон или Вла ду ко ја га пред ла же“! Ка да то чи не 

13) „Пот пи сан Со ци јал но-еко ном ски спо ра зум за 2011“, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, http://
www.sr bi ja.gov.rs/ve sti/vest.php?id=152032  (Да тум при сту па, 30.04.2011)

14) З. Сто јиљ ко вић,  „Со ци јал ни ди ја лог у Ср би ји. Раз ло зи (пре)скром ног до са да шњег 
учин ка“ у  Зо ран Сто јиљ ко вић и Срећ ко Ми ха и ло вић, Стањесоцијалногдијалогау
Србијипоследвадесетгодинатранзиције, Бе о град, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср-
би је и  Swiss La bo ur As si stan ce,  2010, стр.12.
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рад ни ци у про да тим пред у зе ћи ма они на тај на чин из ра жа ва ју свој 
очај до ко јих их је до ве ла власт и но ви вла сник. При том су рад-
ни ци рет ко по др жа ва ни од син ди кал них цен тра ла, без об зи ра на 
ко ји на чин штрај ку ју или про те ству ју. При ме ра има мно го, али је 
нај у пе ча тљи ви ји овог про ле ћа слу чај бив ших рад ни ка „Маг но хро-
ма“ из Кра ље ва. Њи ма др жа ва ду гу је 15 за ра да. Је дан број рад ни ка 
је бло ки рао скуп шти ну  оп шти не Кра ље во, а дру ги су се пе ши це 
упу ти ли за Бе о град. Ни је дан син ди кат се ни је огла сио по во дом то-
га. Слич но су иг но ри са ни и рад ни ци „Глу ти на“, ко ји су тра жи ли 
сво ја сред ства од др жа ве. Без од је ка у јав но сти и ме ди ји ма је остао 
и по ку шај јед ног од тих рад ни ка да се спа ли у ули ци ис пред згра де 
Вла де Ср би је. Тај ме тод  ис цр пљи ва ња и иг но ри са ња не за до вољ-
них рад ни ка при ме њи ван је и ра ни је. Че сто су од го вор ни ми ни-
стри у рад нич ким шптрај ко ви ма и про те сти ма ви де ли „по ли тич ку 
по за ди ну“.15) (Мр ко њић, 2010, ја ну ар)

Сна га син ди ка та се ме ри, по ред оста ло га, де мо кра ти јом у ње-
му, бро јем успе шно скло пље них и ре а ли зо ва них ко лек тив них уго-
во ра, по ра стом за ра да члан ства и ква ли те та жи во та и ра да, со ли-
дар но шћу са дру гим син ди ка ти ма и со ци јал но угро же ним гру па ма, 
ма те ри јал ном мо ћи и штрај кач ким фон до ви ма. Ни шта од то га не 
до ми ни ра син ди ка ти ма Ср би је, па их моћ ни ји парт не ри „слу ша ју“, 
али ра де у сво ме ин те ре су. Уоби ча је на је по ја ва да се син ди кал на 
имо ви на не ра ци о нал но ко ри сти, а чла на ри на је пред мет уну тар-
син ди кал них тр ве ња. Не по сто је сред ства за штрај кач ке фон до ве, 
ко ји ма бии се шти ти ли штрај ка чи. Не ма ни фон до ва со ли дар но-
сти, за по моћ бо ле сним рад ни ци ма или они ма ко ји из гу бе по сао. 
Све је то на сле ђе и ствар ност на ших син ди ка та, ко је је да ле ко од 
европ ског мо де ла де ло ва ња син ди ка та. По сле ди ца све га је оси па-
ње члан ства и пад угле да син ди ка та. На то ука зу ју и по да ци ис тра-
жи ва ња из 2010. го ди не, ка да је у син ди ка ти ма би ло све га тре ћи на 
за по сле них. Од ис пи та них гра ђа на ско ро по ло ви на је (46%) из ја ви-
ло да у њих не ма по ве ре ње, а три пу та ма ње (15%) је ве ро ва ло.16) 

Син ди кал не цен тра ле су не са мо би ро кра ти зо ва не већ и ди-
рект но су прот ста вље не мно гим рад ни ци ма штрај ка чи ма у пред у-

15) “За ста ве го ре Вла да до ле“,  Oрбовић, „У Бе о гра ду про тест три са та: Све док не бу ду 
сру ши ли или за кон или Вла ду ко ја га пред ла же“,Синдикалниповереник, вол. 66, бр.  
375-376  (30 сеп тем бар 2010) , Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 2.

16) З. Сто јиљ ко вић,  „Со ци јал ни ди ја лог у Ср би ји. Раз ло зи (пре)скром ног до са да шњег 
учин ка“ у  Зо ран Сто јиљ ко вић и Срећ ко Ми ха и ло вић, СтањесоцијалногдијалогауСр
бијипоследвадесетгодинатранзиције, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је и  Swiss 
La bo ur As si stan ce, Бе о град, 2010, стр. 18.
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зе ћи ма.Та мо су при ли ке ствар но раз ли чи те, јер њи хо во по на ша ње 
нај ви ше за ви си од то га да ли је по чео, спре ма се или је за вр шен 
про цес при ва ти за ци је. При мер син ди ка та у про да том „Ни тек су“, 
у ко јем су ју ла 2009. Го ди не штрај ко ва ли рад ни ци ни је уса мљен. 
Штрајк је ор га ни зо вао и во дио СССС, али је на су прот рад ни ка 
стао и АСНС. Би ло је фи зич ких об ра чу на ме ђу син ди кал ци ма и 
рад ни ци ма. Штрајк је фор мал но окон чан пот пи сом АСНС-а, ко ји 
уоп ште ни је ини ци ја тор штрај ка!17) Још све жи ји при мер је слу чај 
ГСП_а Бе о град. У ње му по сто ји чак 17 син ди ка та. Пред у зе ће је 
јав но, пред при ва ти за ци јом , а да у скуп шти ни Ср би је ни је усво јен 
за кон о јав но-при ват ном парт нер ству. У ме ђу вре ме ну су до ма ћи и 
стра ни пред у зет ни ци ус пе ли, да у „шу ми“ син ди ка та и раз ли чи тих 
ин те ре са на мет ну „БУС-ПЛУС“ си стем на пла те. При ва ти зо ван је 
нај бо љи део пред у зе ћа, а ду го ви и тро шко ви по сло ва ња се пре ба-
цу ју на те рет гра ђа на као по ре ских об ве зни ка. 

Со ли дар ност ме ђу ве ћим син ди кал ним цен тра ла,а у по след-
њих де сет го ди на по сто ја ла је у не ко ли ко слу ча је ва.Пр ви је био 
по во дом усва ја ња За ко на о ра ду (2001. го ди не), а ме ђу по след њи ма  
је син ди кал но удру жи ва ње по во дом  до но ше ња за ко на о пен зи о-
ном и со ци јал ном оси гу ра њу ( у је сен 2010. го ди не.). У оба слу ча ја 
ак ци је су би ле не у спе шне. У по след њем при ме ру син ди кал ни ли-
де ри су пре ти ли „ра том“ Вла ди, ор га ни зо ва ли про те сте и пот пи-
си ва ли пе ти ци ју на ули ци про тив На цр та тог за ко на. По ми ња ли 
су и ре фе рен дум, али су ствар ним де ло ва њем нео до љи во под се ћа-
ли на по ли ти ча ре. По сле ви ше ме се ци „от кри ло се“ да је нај ја чи 
играч на ше по ли тич ке и дру штве не сце не ММФ, а за тим из вр шна 
власт зе мље. Син ди ка ти су у овим ак ци ја ма уза луд гу би ли вре ме, 
сред ства, углед и по ве ре ње члан ства и гра ђа на. Усво јен је за кон ко-
ји са др жа јем ни за „јо ту“ ни је био дру га чи ји од зах те ва и дик та та 
ММФ-а. Син ди кал ци ма је оста ло да за то окри вљу ју власт, а она 
је од са мог по чет ка ра чу на ла на (не)моћ син ди ка та. Овај де таљ је 
ва жан за од но се мо ћи из ме ђу син ди ка та и вла сти, јер до кра ја ове 
го ди не опет сле ди на ста вак из ме на тог за ко на. У игри су опет го то-
во исти игра чи па ни је те шко пред ви де ти и ре зул та те син ди кал ног 
„ра та“ за ста ре и но ве пен зи о не ре.

Све што се ти че син ди ка та и рад ног и со ци јал ног за ко но дав-
ства има и по ли тич ке ди мен зи је. Та ко је и у раз ви је ним тр жи шним 

17) Ви ше о то ме Но ва ко вић, Н., РадничкакласаиштрајковиуСрбијипосле2000.године, 
(док тор ска ди сер та ци ја), Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2011.
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при вре да ма, а по себ но у дру штву у тран зи ци ји у ко ме до ми ни ра 
над свим обла сти ма.  У по след њих де сет го ди на син ди ка ти Ср би-
је углав ном ни су до вољ но шти ти ли за по сле не. На кра ју „ту не ла“ 
тран зи ци је они су од лу чи ли да се „по ли тич ки ак ти ви ра ју“. Об ја-
шње ња ове по ја ве су раз ли чи та, од по тре бе ства ра ња по ли тич ке 
стран ке од син ди ка та, са рад ња са стран ка ма опо зи ци је и они ма на 
вла сти, до ула ска у скуп штин ске клу пе. Пред сед ни ца син ди кал не 
цен тра ле АСНС (Ран ка Са вић) обе ћа ла је да ће 100.000 чла но ва 
син ди ка та гла са ти за по ли тич ку оп ци ју ко јој се при кло ни ла. То је 
ко а ли ци ја под на зи вом „Пре о крет“ , у ко јој је и Ли бе рал но де мо-
крат ска пар ти ја (ЛДП). Број њи хо вих при ста ли ца на из бо ри ма је 
био знат но ма њи, али увео је пред сед ни цу син ди ка та у Скуп шти ну 
Ср би је. Са да се она на ла зи у по себ ној уло зи. Час би да бра ни син-
ди кал не ин те ре се, а ствар но је по сла ник као и сва ки дру ги. Тре ћа 
од ступ ни ца и али би за ан га жо ва ње ко је не ма ве зе са ве ћи ном син-
ди кал ног члан ства је сте то што се „бра ни“ ти ме што је же на ме ђу 
по сла ни ци ма. Као ниг де у Евро пи у јед ном син ди кал ном ли де ру су 
исто вре ме но и са свим дру га чи је уло ге, бор ца за ли бе рал не вред но-
сти и за пра ва же на. Дру ги син ди кал ни ли де ри ни су има ли баш то-
ли ко успе ха. Нај бли ски ји до та да шњем ми ни стру ра да и со ци јал не 
по ли ти ке ола ко су му се на из бо ри ма при кло ни ли. Он је на сту пао 
и као „опо зи ци о нар“ и као члан до та да шње вла да ју ће ели те. Успех 
је био пот пун, без об зи ра на мо рал не “ди ле ме „ Ра си ма Ља ји ћа. На 
ли сти ње го ве но ве стран ке (СДПС или Со ци јал де мо крат ска пар-
ти ја Ср би је) на шао се и по не ки ви со ки син ди кал ни функ ци о нер. 
Ула ском у пар ла мент они су и ствар но и по ли тич ки од ба ци ли свој 
„син ди кал ни ка пут“. На рав но, би ло је и син ди ка ла ца ко ји ни су ус-
пе ли да ство ре „По крет за со ци јал ну прав ду“, ма да се из ис ку ства 
зна да су не ке ра ни је НВО и „по кре ти“ ла ко до жи ве ли пре о бра жај 
у по ли тич ку стран ку. То их је во ди ло на нај ви ше др жав не по ло-
жа је. Из ме ђу мно гих по ли тич ких „до го во ра“ син ди кал них ли де ра 
и по ли ти ча ра би ло је и оних ко ји су че шће бра ни ли со ци јал де мо-
крат ски ка рак тер  њи ма „бли ских пар ти ја“ да је то пре ва зи ла зи ло 
све гра ни це до брог уку са и оче ки ва ња оних ко јих су бра ни ли. На 
жа лост ве ћи не син ди кал ног члан ства син ди кал ни ли де ри су (не)
на мер но за бо ра вља ли да су нај ве ће по ра зе и син ди ка ти и рад ни ци 
до жи ве ли у Евро пи и све ту кад су на вла сти би ле со ци ја ли стич ке и 
со ци јал де мо крат ске пар ти је. Ве ћи на их је у де ло спро во ди ла нео-
ли бе рал ну по ли ти ку, у ко рист круп ног ка пи та ла,  ко ја је по сво јој 
при ро ди ан ти син ди кал на и ан ти рад нич ка.
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За вр ше так при ва ти за ци је јав них пред у зе ћа и ре фор ми јав них 
слу жби до дат но ће осла би ти син ди ка те Ср би је и сма њи ти број њи-
хо вих чла но ва. За са да се мо же ре ћи да ни ја ки гран ски син ди ка ти 
у тим пред у зе ћи ма ни су про тив „ре струк ту ри ра ња“ и не ког об ли-
ка при ва ти за ци је. У тим пред у зе ћи ма је и „рад нич ка ари сто кра-
ти ја“ ко ја пре ко син ди ка та од ла же про ме не вла снич ке струк ту ре 
пред у зе ћа. По што су им вр хун ски ме на џе ри из пар тиј ских ре до ва 
то се до дат но бри ну да се не за ме ре ста рим и но вим по ли тич ким 
ели та ма. А оне су пре по след њих пар ла мен тар них из бо ра ста ви ла 
до зна ња и јав но сти и за по сле ни ма да не ће би ти от пу шта ња су ви-
шних рад ни ка. Гу бит ке ко је ства ра ју пла ћа ју гра ђа ни , јер их др жа-
ва со ци ја ли зу је и та ко шти ти . Ве ћи на син ди ка та из јав них пред у-
зе ћа су до брог ма те ри јал ног ста ња, али не схва та или не ће да тре ба 
да фор ми ра и штрај кач ке фон до ве. До бро се сна ла зе и за по сле ни и 
син ди кал ци у јав ним пред у зе ћи ма на ло кал ном ни воу. Има их око 
500, а тек је по че ла њи хо ва при ва ти за ци ја. То је „плен2 за ко ји сви 
они бо ре. У до са да шњој при ва ти за ци ји про да ва на су не са мо пред-
у зе ћа већ и при род ни ре сур си) из во ри шта во де, руд ни ци и сл.). Ре-
ал но је оче ки ва ње да ће се тај тренд на ста ви ти тра же њем до ма ћих 
и стра них „стра те шких парт не ра“. 

То ком буч них по ли тич ких на сту па на ши син ди кал ни ли де ри 
су „за бо ра вља ли“ да њи хо ви са ве зни ци или „со ци јал ни парт не ри“  
не же ле да по шту ју ни до го во ре ко је су са њи ма пот пи са ли. Они 
се већ не ко ли ко го ди на ну де да по мог ну др жа ви и пред у зет ни ци ма 
да се иза ђе из кри зе. У не у спе лим штрај ко ви ма не ви де сво ју од-
го вор ност, већ ли це мер но из ја вљу ју да би их би ло и ви ше да они 
ни су по ма га ли рад ни ци ма. Нај ма ње же ле да јав но  ис так ну од го-
вор ност др жа ве и но вих по сло да ва ца за про паст рад нич ке кла се и 
све ве ћег де ла сред њих сло је ва. Из све га из вла че по гре шан за кљу-
чак да из то га сле ди да се син ди ка ти по ли тич ки ак ти ви ра ју!!! Ово 
је дру штве на „ми ми кри ја“ ко јом син ди ка ти Ср би је ам не сти ра ју 
власт и пред у зет ни ке за по губ не по сле ди це при ва ти за ци је и тран-
зи ци је, чи ју це ну нај ви ше пла ћа ју рад ни ци. По не кад су скло ни да 
кри ти ку ју „ску пу др жа ву“ и гло ма зну ад ми ни стра ци ју. Кад по ли-
тич ке ели те на вла сти, под при ти ском ММФ-а, обе ћа ју сма ње ње 
за 10% он да се то ме по на да ју и син ди ка ти и гра ђа ни. А ствар но, 
број  за по сле них у др жав ној упра ви са мо у 2011. Го ди ни по рас тао 
је за 3000! У прет ход них две де це ни је др жав на ад ми ни стра ци ја се  
по ве ћа ла са 6000 (ко ли ко је би ло и у СФРЈ пре рас па да зе мље) на 
пре ко 31.000. То ком ове го ди не ни ко од ли де ра ве ли ких син ди кал-
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них цен тра ла то ни је ни по ми њао. То је већ опро ште но про шлој и 
но вој вла сти и од стра не ММФ, па шта би они он да уоп ште мо гли 
да учи не и за ме ра ју им се.

Нај зад, ско ро го ди ну да на на ши син ди кал ни ли де ри по ста ли 
су „зве зде у ме ди ји ма“ са при чом да не же ле, не ће до зво ли ти и 
не сме да се до го ди „грч ки сце на рио“18). Та ко они пре це њу ју сво-
ју уло гу и моћ и ста вља ју се на стра ну вла да ју ћих ели та, с ци љем 
да кон тро ли шу и ка на ли шу не за до вољ ство рад ни ка. Гра де бо ље 
од но се са моћ ни јим од се бе „со ци јал ним парт не ри ма“. Уоп ште се 
не освр ћу на зе мље у на шем окру же њу и раз ви је ном све ту. Та мо 
су син ди ка ти спо соб ни и моћ ни да ла ко, бр зо и ма сов но оку пе и 
за по сле не и рад ни ке у бор би про тив нај ва жни јих ак те ра са вре ме-
не еко ном ске кри зе. Они ор га ни зу ју ге не рал не штрај ко ве, ма сов-
не јав не де мон стра ци је и на са му на ја ву сма ње ња сте че них пра ва, 
„штед ње“ у из да ци ма за со ци јал не слу жбе и да ва ња. Та кви син ди-
ка ти не же ле да се те рет кри зе пре ба цу је нај че шће и нај ви ше на 
нај си ро ма шни је гра ђа не. Сто га они сво је ак тив но сти ко ор ди ни ра ју 
и са ста рим и са но вим дру штве ним по кре ти ма )сту ден ти, еко ло-
зи, ан ти гло ба ли сти, фе ми нист ки ње и др.). У тим дру штви ма нај-
ма сов ни ји су сред њи дру штве ни сло је ви, али су у штрај ко ви ма и 
про те сти ма са њи ма со ли дар ни и рад нич ки и дру ги син ди ка ти. Ето 
шта од би ја ју на ши син ди кал ни ли де ри. Та квом ста ву син ди кал них 
цен тра ла и ли де ра нај ви ше се ра ду ју по ли тич ке и еко ном ске ели-
те, без об зи ра ка ко се удру жу ју пре или по сле по ли тич ких из бо ра. 

У „по ли тич ком сце на ри ју“ пре по след њих пар ла мен тар них из-
бо ра па ла су  мно га обе ћа ња син ди кал них и по ли тич ких ли де ра. 
Ско ро да су сви они че сто по ми ња ли отва ра ње но вих рад них ме-
ста. Из ме ни ле су се при ли ке па су и обе ћа ња знат но скром ни ја не го 
ра ни је. У вре ме убр за не при ва ти за ци је ми ни стар ра да и со ци јал не 
по ли ти ке је из ја вио сле де ће: „За у ста ви ли смо раст не за по сле но-
сти, кре ће мо у отва ра ње 500.000 рад них ме ста!“19),  Шест го ди на 
ка сни је пред сед ник др жа ве (Бо рис Та дић) је обе ћао: “Бо ри ће мо се 
за сва ко рад но ме сто“20) Ове го ди не су ам би ци је не што скром ни-
је.  Обе ћа ва ло се од не ко ли ко сто ти на до не ко ли ко хи ља да но вих 

18) Љ.  Oрбовић, „Не ће мо грч ки сце на рио“, Политика,6. март 2010,стр. 4.
19) Са вић, М., Бе лић, Ин тер вју са Дра га ном Ми ло ва но ви ћем, „За у ста ви ли смо не за по сле-

ност, кре ће мо у отва ра ње 500.000 рад них ме ста“, Недељнителеграф, 29. ок то бар 2003, 
стр. 4.

20) Б. Та дић, „Бо ри ће мо се за сва ко рад но ме сто“, Синдикалниповереник, бр. 337-338, (22. 
фе бру ар 2009), Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 8.
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рад них ме ста. Чак су и син ди кал ни ли де ри за и гра ли на исту кар-
ту, осло ба ђа ју ћи се бе би ло ка кве кри ви це за сто ти не хи ља да из гу-
бље них рад них ме ста. чи ни се да су за бо ра ви ли да је ве ли ки број 
стр. 4при ва ти за ци ја зва нич но по ни ште на. Со ци о ло шка ис тра жи-
ва ња су по твр ди ла да је ме ђу си ро ма шним не за по сле ним ли ци ма 
два пу та ви ше не ква ли фи ко ва них рад ни ка не го  оста лих. У све му 
то ме син ди кал ни ли де ри су по ка за ли сво ју не до ра слост по сто је ћој 
си ту а ци ји и оту ђе ност од ин те ре са ве ћи не члан ства. На кон све га, 
по сто ји и шан са да се из до ма ће и свет ске еко ном ске кри зе ство ре 
„но ви“ син ди ка ти, са бо љом стра те ги јом де ло ва ња у за шти ти еко-
ном ских и дру гих пра ва рад ни ка и при пад ни ка дру гих за по сле них 
сло је ва.

***

У Ср би ји је по чет ком ове де це ни је за вр ше но на ста ја ње ка пи-
та ли стич ког дру штва пе ри фе ри је.  Ту су ка пи та ли стич ка кла са и 
по ли тич ка ели та- до бит ни ци тран зи ци је., па сред њи сло је ви, се ља-
штво и кла сич ни на јам ни рад ни ци. Ма ну ел ни рад ни ци су нај ве ћи 
гу бит ни ци при ва ти за ци је и тран зи ци је дру штва. А ста ри и но ви 
син ди ка ти не ма ју стра те ги ју да их за шти те. Са ин тен зи ви ра њем 
кри зе по ве ћа ће се број гу бит ни ка по сла, по себ но ме ђу сред њим 
сло је ви ма. Ве ли ки број за по сле них ће па сти у зо ну си ро ма штва 
или оста ти без по сла. По ред кла сич ног мар ги на ли зо ва ног про ле те-
ри ја та на дру штве ној сце ни по ста ће све број ни ји и „ин те лек ту ал ни 
про ле те ри јат“.

Нај но ви је „по ли тич ко ан га жо ва ње“ син ди ка та у пред из бор-
ним (пар ла мен тар ним) ак тив но сти ма до каз су не по сто ја ња аутен-
тич них син ди ка та. Та ак тив ност нај ви ше до но си ко рист син ди кал-
ним ли де ри ма и „со ци јал ним парт не ри ма“ са ко ји ма се они удру-
жу ју. Син ди ка ти су то ком тран зи ци је из гу би ли  не са мо ве ћи ну 
свог члан ства већ и углед код оста лих гра ђа на. Сто га син ди кал ни 
ли де ри тра же „по јас за спа са ва ње“ ко ји ће их, пре ко по ли тич ког 
де ло ва ња, спа си ти од ствар ног и исто риј ског про па да ња.
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ATTHEENDOFTRANSITION
Sumarry

In this paper author explores relation between political
elites, economic elites and trade unions and syndicate
participation in thepolitical life inSerbia.Transition in
Serbiansocietyhasbeguntwodecadesago,todaybeingin
itsfinalphase.Theprocessoftransitionresultedinanew
classstructure.Themainsocialclassesandstratumsare
formed:1.newcapitalistclass,with itselites,2.middle
stratums,3.peasantsand4.workingclass,shapingupto
formtogetheraperipheralcapitalistsociety.Globaleco
nomic and financial crisis sharpens social conflicts and
inequality.
Economiceliteispartofthecapitalistclassandhasvery
tightrelationshipwithpoliticalelite.Botheliteshavelow
potentialformodernization,andresultsofbotheconomic
andsocial transitions inSerbiaareevidenceof this low
potential.Thisisthemainreasontheycannotoffermany
options to challenges the society is facing. The current
global economic crisis is being promoted as a false al
ibi for unsuccessful reforms of the society. In fact there
isperipheralcapitalistsocietyandrulingclasswhich is
anacional.Someotherresearchesofsocialstructurehave
namedthatrulingclass„compradorbourgeoisies“.
In thispaperauthor investigatesanddescribes themost
important processes of change in economic and social
structure.Elites inSerbiaareexploredthroughtheview
oftheirsocialpositionandstrength,interestsandvalues.
Theseareeconomic,politicalandsyndicalelite.Relations
betweenthemaredeterminedbysystematicfactors,i.e.di
visionofsocialpowerandtheroleindivisionoflabor.The
economic elite has beenmostly similar to political elite
when it comes to interests.During the transition,politi
calandeconomicelites’interestshaveconfrontedtheones
ofworkingclassandpeasantry.Globalizationcapitaland
global financial institutions have been putting constant
pressureonpoliticalelitesinSerbia,especiallyafter2000.
Unstabledemocracy,competingpoliticalpartiesandfre
quent elections are characteristics of Serbia after 2000.
During last year, the year when Parliamentary election
where held, political elites have approached syndical
elites in interest sphere. Ruling political parties formed
„new“ political parties before the elections. They have



- 46 -

ПОЛИТИЧКЕЕЛИТЕ,СИНДИКАТИИРАДНИЦИ...НадаГ.Новаковић

been only nominally and declaratively political parties
of opposition.On the other hand, political parties have
beenlookingforinterestcoalitionswitholdandnewsyn
dicalcentrals.Thatwasalsoininteresttosomesyndical
leaders.Syndicalelitehascontinuingfurthermarginaliza
tionoftradeunionandworkers.Manuelworkersarethe
biggest transition losers (employment,wage, socialpro
tect…).Thebiggestbenefitof transitionare inhandsof
capitalistclass.
ThelaborandsociallegislativeinSerbiawerereformed
during the lastdecade.Therearemanyelementsof that
legislative which are below ILO and EU standard. The
LawofLaborandtheLowofStrikeareexamplesofsuch.
Theseareagainstinterestofemployees,especiallymanual
workers.Theyprotectinterestsofemployersandthestate.
Manyworkersarefreighted,mainlybecauseofjobinse
curity,wage andmedical protection. These are some of
thereasonsfororganizingstrikesandcivilprotestduring
lasttenyears.Tradeunionsleadersdidnotprotectedin
terestsofworkingclassbeforelastparliamentaryelection.
Some leaders of syndical central have been on the side
ofpoliticalelite,controllingdissatisfactionofemployed,
unemployedandpoorpeople.Socialdialogue,collective
bargaining (employees, employers and state) and social
consensusontransitioncostwereforgotten.Inconclusion,
itisemphasizedthattradeunionsshouldnotparticipatein
thepoliticallife.Itisnotgoodforsyndicates,workersand
otherunionmembers.
Keywords:globalization,transition,tradeunions,work
ers,politicalelites,politicalelection,conflicts.
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