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Било је очекивано и логично да ће после 5. октобра
2000. друштвена кретања кренути другачијим, по
вољнијим,позитивнијимтоком,пресвегазанајугро
женије–припадникесветарада.Међутим,веомабр
зопослепетооктобарскихдогађањарадницииграђа
нинастављајудасесуочавајусасивиломстварности,
којасеспоромења.Насилнопрекинутатранзицијасе
наставља,алиниприближноонимтемпомкојијеоче
киваникојијереалнобиомогућ.Уполитичкиживот
улазиисвесечешћекористиизраз„недостатакпо
литичкевоље“,који,уствари,еуфемистичкиприкри
ванедостатакполитичких,стручнихиморалнихка
пацитетановихвластидаефикаснијеипосоцијално
прихватљивијојцениостварујунеопходнесоцијалнеи
економскереформе.
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економскеисоцијалнереформе,штрајкови,привати
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Aко је ста ње рад нич ке бор бе, што под ра зу ме ва, ди на ми ку, ин-
тен зи тет, по јав не об ли ке, ак те ре, ефек те, збир ни по ка за тељ по-

ли тич ког, еко ном ског и со ци јал ног ста ња у јед ној зе мљи, он да се 
на осно ву то га мо же ре ћи да се ста ње у Ср би ји по сле 5. ок то бра ни-
је зна чај ни је по пра ви ло, бар не за рад ни ке, као основ ну по кре тач ку 
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сна гу ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та.1) На про тив, ана ли-
за еко ном ског и со ци јал ног ста ња, као и сва ре ле вант на ис тра жи-
ва ња јав ног мње ња, по себ но она ко ја су се ди рект но од но си ла на 
ста во ве рад ни ка и син ди ка та2) по ка зу ју да оче ки ва ња рад ни ка, ко ји 
су би ли нај ве ће еко ном ске и со ци јал не жр тве тран зи ци је ни су ни 
бли зу оства ре на. На про тив, по ме ну та ис тра жи ва ња и ана ли зе по-
твр ђу ју да је са про те ком вре ме на, по сле 2000. све ви ше ра сло раз-
о ча ре ње и не по ве ре ње у но ве – ста ре по ли тич ке ак те ре. 

Гра ђан ски и со ци јал ни бунт ко ји се из лио на ули це Бе о гра да 
и дру гих гра до ва Ср би је 5. ок то бра 2000. го ди не, има сво ју ве о ма 
бур ну исто ри ју. Сви по ли ти ча ри, али и зна тан број ана ли ти ча ра 
до га ђа је од 5. ок то бра 2000. го ди не на зи ва ју ре во лу ци јом. Ако би 
се ге не рал но при хва тио тај на зив он да би уз ње га оба ве зно тре ба-
ло до да ти од ред ни цу – не до вр ше на. Пе то ок то бар ска ре во лу ци ја је 
још јед ном отво ри ла основ но мо рал но пи та ње сва ке ре во лу ци је, 
са же то у афо ри зму  -  „да ли ће сло бо да уме ти да пе ва, она ко ка ко 
су су жњи пе ва ли о њој“. Ма сов ни про те сти због фал си фи ко ва ња 
ло кал них из бо ра у зи му 1996. го ди не, пред ста вља ли су не ку вр сту 
ге не рал не про бе за оно што се до го ди ло у ок то бру 2000. го ди не. 

Већ та да у то ку тра ја ња про те ста, кра јем 1996. го ди не, отво-
ре не су рас пра ве и из но ше на опреч на ми шље ња о при ро ди ка рак-
те ру ових про те ста. Те рас пра ве на ста вље не су и ка сни је. Оне су 
зна чај не, јер од го вор на пи та ње о ка рак те ру овог про те ста, мо же 
би ти осно ва за ши ру ана ли зу за ко ни то сти од но са раз ли чи тих ком-
по нент ни у по ли тич ким и гра ђан ским про те сти ма. Не спо ран је у 
осно ви гра ђан ски и по ли тич ки ка рак тер ових про те ста. На ули це 
су, по пр ви пут по сле 1993, иза шли рад ни ци раз ли чи тих пред у зе ћа 
и јав них слу жби, при пад ни ци раз ли чи тих син ди ка та, раз ли чи тих 
по ли тич ких стра на ка, да би за јед нич ком сна гом од бра ни ли сво је 
основ но ци ви ли за циј ско пра во – пра во гла са, схва та ју ћи, мно ги 
пр ви пут, да је то пра во основ свих дру гих по ли тич ких, еко ном-
ских и со ци јал них пра ва. Огром ну ве ћи ну оних ко ји су уза шли 
на ули це, да из ра зе свој про тест ве зи ва ло је још не што- би ли су 
си ро ма шни, раз о ча ра ни, мно ги од њих без по сла и сред ста ва за 
при сто јан жи вот, у стра ху и со ци јал ној не си гур но сти. Фал си фи ко-

1) Ста јић Ду брав ка,Заблудеосоцијалнојдржави, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2010.

2) С. Ми хај ло вић, З. Сто јиљ ко вић, Г. Ива нић, Д. Ма рин ко вић, Синдикални барометар
2001,2003,2005, УГС „Не за ви сност“, Цен тар за про у ча ва ње ал тер на ти ва, Бе о град.
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ва ње ло кал них из бо ра би ла је са мо кап у пре пу ној ча ши, ра сту ћег 
по ли тич ког и со ци јал ног не за до вољ ства. Пра те ћи ток штрај ко ва и 
дру гих, ра ди кал них ви до ва рад нич ке бор бе у кри зним де ве де се тим 
го ди на ма, мо же се уочи ти да су они у це ли ни има ли ма ле ефек те. 
Али рад нич ко не за до вољ ство је пер ма нент но ра сло. Не у спе шни 
штрај ко ви, од но сно ма ли ефек ти штрај кач ке бор бе у ве ли кој ме-
ри усло вље ни укуп ним про па да њем дру штва, али и ри гид но шћу 
вла сти су са мо до ли ва ли уље на ва тру рад нич ког и гра ђан ског не-
за до вољ ства. Штрај ко ви су у нај ве ћој ме ри слу жи ли као вен тил 
за не е фи ка сно пра жње ње на го ми ла ног рад нич ког не за до вољ ства.3) 
Ме ђу тим, тај вен тил је очи глед но имао све ма њи ка па ци тет, та ко да 
ни је мо гао да ап сор бу је рас ту ће рад нич ко не за до вољ ство. Та ко је 
и у ма сов ним про те сти ма 5. ок то бра 2000. сти гао збир ни ра чун за 
на ци о на ли зам, ра то ве, про па да ње на ци о нал не при вре де, си ро ма-
штво, со ци јал но без на ђе, из гу бље на рад на ме ста, не ис пла ће не за-
ра де, ус кра ће на рад на, еко ном ска, со ци јал на и син ди кал на пра ва. 
Дру гим ре чи ма, је дан од сту бо ва гра ђан ског, по ли тич ког про те ста 
би ло је рад нич ко не за до вољ ство, за ко је су до та да шњи штрај ко ви 
и дру ги об ли ци рад нич ког про те ста пред ста вља ли пре у зак оквир. 
То на нај бо љи на чин до ка зу је чи ње ни ца да је ини ци јал на ка пи сла 
пе то ок то бар ских про те ста био штрајк ру да ра у руд ни ку угља „Ко-
лу ба ра“, ко ји снаб де ва угљем нај ве ћи из вор елек трич не енер ги је у 
Ср би је – Тер мо е лек тра ну „Ни ко ла Те сла“ Обре но вац. 

Би ло је оче ки ва но и ло гич но да ће по сле 5. ок то бра 2000. дру-
штве на кре та ња кре ну ти дру га чи јим, по вољ ни јим, по зи тив ни јим 
то ком, пре све га за нај у гро же ни је  – при пад ни ке све та ра да. Ме ђу-
тим, ве о ма бр зо по сле пе то ок то бар ских до га ђа ња рад ни ци и гра ђа-
ни на ста вља ју да се су о ча ва ју са си ви лом ствар но сти, ко ја се спо ро 
ме ња. На сил но пре ки ну та тран зи ци ја се на ста вља, али ни при бли-
жно оним тем пом ко ји је оче ки ван и ко ји је ре ал но био мо гућ. У 
по ли тич ки жи вот ула зи и све се че шће ко ри сти из раз „не до ста так 
по ли тич ке во ље“, ко ји уства ри еуфе ми стич ки при кри ва не до ста-
так по ли тич ких, струч них и мо рал них ка па ци те та но вих вла сти да 
ефи ка сни је и по со ци јал но при хва тљи ви јој це ни оства ру ју нео п-
ход не со ци јал не и еко ном ске ре фор ме. 4)

Рад нич ки штрај ко ви и дру ги об ли ци рад нич ке бор бе по сле 

3) Ма рин ко вић Дар ко: „Син ди ка ти и по ли тич ке стран ке у тран зи ци ји“, Политичкареви
ја, 2/2009,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је , Бе о град, 2009.

4) Сто јиљ ко вић Зо ран, Конфликт или дијалог, ФПН, Sviss La bo ur As si stan ce, Бе о град, 
2008.
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2000. го ди не на нај у пе ча тљи ви ји на чин по ка зу ју да ре фор-
ме ни су кре ну ле оним то ком ко ји је оче ки ван, од но сно да су 
се и да ље за др жа ли, а на мно гим тач ка ма и по ра сли раз ло зи 
рад нич ког не за до вољ ства. У рад нич ким штрај ко ви ма по сле 
2000. го ди не ис по ља ва ју се, па чак и за о штра ва ју кључ не ка-
рак те ри сти ке штрај ко ва, ко је су се ис по ља ва ле и у прет ход-
ном пе ри о ду.

Пре све га, на ста вља се основ на тен ден ци ја одр жа ва ња па и 
по ра ста бро ја штрај ко ва. Рад ни ци ве о ма че сто по се жу за штрај-
ко ви ма. Не ка да из не моћ ног бе са, не ка да из оча ја, не ка да јер ни је 
по сто јао ни је дан дру ги на чин да од бра не сво је нај о снов ни је ма те-
ри јал не и со ци јал не ин те ре се и и пра ва, а ве о ма че сто под ути ца јем 
по ли тич ких стра на ка, ка ко оних на вла сти, та ко и оних у опо зи-
ци ји. То, дру гим ре чи ма, зна чи да дру штво по сле 2000. го ди не у 
осно ви за др жа ва онај исти сте пен кон фликт но сти ко је је има ло и у 
прет ход ном пе ри о ду. На жа лост, ни јед на ор га ни за ци ја, укљу чу ју ћи 
и син ди ка те не во ди да нас це ло ви ту еви ден ци ју и ана ли ти ку бро ја 
и дру гих ка рак те ри сти ка штрај ко ва и дру гих ра ди кал них ви до ва 
рад нич ке бор бе. Ме ђу тим, пре ма не фор мал ним из во ри ма у Ср би ји 
се днев но до га ђа из ме ђу 40 и 50 штрај ко ва, што зна чи да се днев-
но ја вља то ли ко не у рал гич них, кон фликт них та ча ка. Не ма по тре бе 
по себ но ко мен та ри са ти шта то зна чи за укуп ну по ли тич ку и со ци-
јал ну ста бил ност дру штва, ка ко тре нут но, та ко и на ду жи рок. 5)

На ста вља се тен ден ци ја про ши ри ва ња фрон та штрај кач ке бор-
бе. Ка ко су се тро ши ли ре сур си из прет ход ног пе ри о да и све ин тен-
зив ни је про па да ла на ци о нал на при вре да, штрај ку све че шће при-
бе га ва ју и она пред у зе ћа, ко ја су би ла од зна ча ја за пре жи вља ва ње 
си сте ма и ко ји ма је по ли тич ка власт да ва ла раз не при ви ле ги је. 

Го ди ну да на по сле штрај ка, ко ји је био увод у ма сов не гра ђан-
ске и по ли тич ке про те сте пе тог ок то бра, у ок то бру 2001. го ди не, 
ру да ри РЕ ИК Ко лу ба ра по но во сту па ју у штрајк. Не по сред ни по-
вод штрај ка би ле су ре стрик тив не ме ре Вла де Ср би је - усва ја ње 
Уред бе о уре ђи ва њу пла та у јав ним пред у зе ћи ма, ко јом су за ра-
де за по сле них у свим јав ним слу жба ма и пред у зе ћи ма за мр зну те 
на за те че ном ни воу и на ја ва от пу шта ња ви шка за по сле них. Убр зо 
по сле то га усле дио је но ви су коб из ме ђу син ди ка та и по сло вод-

5)  Дар ко Ма рин ко вић, Компаративнастудијамирногиконгликтногрешавањарадних
спорова, Аген ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, Бе о град, 2009.
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ства око трај ног ре ша ва ња ста ту са руд ни ка угља са јам ским ко-
пом – ина че јед ног од нај про бле ма тич ни јих де ло ва ЕПС, ко ји је 
го ди на ма по сло вао са гу бит ком. У ин фор ма ци ји по ве ре ни ка УГС 
„Не за ви сност“ о то ку и кључ ним мо мен ти ма штрај ка, ко ја го во ри 
о ат мос фе ри кон фликт но сти и не по ве ре ња се, по ред оста лог, ка же 
сле де ће: 

„Дана09.октобра2001.годинеод08,00часоваујутросуче
канипредставнициВладеСрбиједадођунанаставакпреговора,а
онинисухтели,већсупредлагалидасесастанакодржибилогде
натериторијиСрбије,самонеуоквируЈПРБ„Колубара“.(као
разлог сунаводилибригузаличнубезбедност).

СтавШтрајкачкогодбораиЗаједничкогодбораУГС„Неза
висност“,јебиодасештрајкмораодржатиискључивоуЈПРБ
„Колубара“,адаимсегарантујеапсолутнабезбедност. 

Око22,9.октобра2001.годинеВучетић(председникШтрај
качкогодбора)дошаојеуканцеларијуирекаодајепрекинуопре
говоре,јернећепотписатиделовеспоразума(саВладомСрбије)
којисеодносенавишакрадника,аданисујаснанекаправнапита
њаиформулацијеизпонуђеногПрограма. 

У23,25министраенергетикеНоваковићдао јеизјавунови
наримапредпедесетак радника,којисусепробилиузграду,дасу
договоренаекономскапитања,адасепреговориоправнимпита
њиманастављајуунареднихнеколикочасова. 

У05,00часова10.октобра2001.годинесупредставнициВла
деСрбијепотписалитекстовогСпоразума,аЗдравкоВучетић,
председникШтрајкачкогодборајеодбиодапотпише,санапоме
номдаћеутокупреподневаодржатизбороверадникаиупознати
ихсатекстомСпоразума,патекакоониприхвате,потписати
Споразум,штојеиурадиоистогданау13часова“6)

На жа лост, овај штрајк је по твр дио да се исто ри ја не по на вља, 
или ако се по на вља да се, по пра ви лу, по на вља као фар са. На и-
ме, овај штрајк, по свим аспек ти ма, ор га ни за ци је, то ка, по ста вље-
них ци ље ва, оства ре них ефе ка та, не спо ре ћи при то ме оправ да-
ност рад нич ког не за до вољ ства и зах те ва, ни је био ни бле да сен ка 
штрај ка, ко ји је го ди ну да на ра ни је уз др мао и по кре нуо Ср би ју. 

6)  Лич на до ку мен та ци ја ауто ра тек ста
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Два основ на раз ло га су ути ца ла на то.7) Пр во, у прет ход ном штрај-
ку, као и у пе то ок то бар ским про те сти ма ис тро ши ла се го ди на ма 
на го ми ла ва на енер ги ја рад нич ког и гра ђан ског не за до вољ ства. По-
ред то га, раз о ча ре ње у ток и ефек те ре фор ми, чи ји су ре зул та ти би-
ли да ле ко ис под оче ки ва ња, до дат но су ума њи ли мо ти ва ци ју рад-
ни ка за про те сте и рад нич ку бор бу у це ли ни. Дру го, по сле пе тог 
ок то бра, има ју ћи у ви ду да је ус по ста вља ње кон тро ле над РЕ ИК 
Ко лу ба ра од стра те шке ва жно сти за сва ку власт, бу ду ћи да се ту 
про из во ди око 70% укуп не елек трич не енер ги је у Ср би ји, по ли-
тич ке стран ке су за по че ле бор бу за ста вља ње по је ди них син ди ка та 
под сво ју кон тро лу, на на чин у су шти ни ште тан и за те пар ти је и за 
син ди ка те. То се, на жа лост, до го ди ло, та ко да је син ди кат Тер мо е-
лек тре не „Ни ко ла Те сла“ у Обре нов цу до шао под кон тро лу Де мо-
крат ске стран ке, Руд ник угља и ТЕ „Вре о ци“ под кон тро лу ДСС, а 
ТЕ Ко сто лац“ код По жа рев ца, тра ди ци о нал но под ути цај СПС. За 
раз ли ку од прет ход ног у ко ме је до ми ни ра ло из вор но рад нич ко не-
за до вољ ство, штрајк у ок то бру 2001, био је до ми нант но по ли тич ки 
мо ти ви сан и во ђен под ути ца јем и ин те ре си ма по ли тич ких стра на-
ка, због че га је не из бе жно за вр шио не у спе хом. Тај по раз, ме ђу тим, 
ни је по слу жио као опо ме на син ди кал ном ру ко вод ству Син ди ка та 
ЕПС. На про тив, по де ле и су ко би у ру ко вод ству, ко ји су се пре не ли 
и на члан ство, по осно ву по ли тич ке при пад но сти су на ста вље ни 
и све се ви ше за о штра ва ли, што је во ди ла стал ном опа да њу огле-
да и ути ца ја и ко нач но пот пу ној бло ка ди ра да овог, не ка да јед ног 
од нај моћ ни јих и нај у ти цај ни јих син ди ка та на срп ској син ди кал ној 
сце ни. 

У пе ри о ду по сле пе тог ок то бра 2000.  го ди не отва ра се још 
је дан фронт штрај кач ке бор бе - су ко би ве за ни за при вред ни кри-
ми нал, пљач ку још увек дру штве не имо ви не у пред у зе ћи ма, као 
и за про цес при ва ти за ци је, од но сно тач ни је ре че но не за ко ни тих 
при ва ти за ци ја, ко је су се сво ди ле на тран сфер имо ви не у ру ке тај-
ку на, ко ји су то углав ном по ста ли у вре ме вла сти Сло бо да на Ми-
ло ше ви ћа, али су ус пе ли да се „при ла го де“ но вим вла сти ма. 8) Ток 
при ва ти за ци ја по сле 2000.  го ди не по ка зу је да су рад ни ци де фи-
ни тив но од ба ци ли иде о ло шка оп те ре ће ња из прет ход ног пе ри о да 

7) M. Upchurch „Stra te gic di le ma for tra de uni ons in tran sfor ma tion: The ex pe ri en ce of Ser-
bia“, SEER, 4/2006, Brus sels

8) Кризаиразвој, Збор ник ра до ва са исто и ме ног на уч ног ску па, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2009.
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ве за на за дру штве ну сво ји ну, са мо у пра вља ње и при ва ти за ци ју.9) 
Све че шће се рад ни ци и син ди ка ти обра ћа ју над ле жним др жав ним 
ор га ни ма да се по кре не или убр за про цес при ва ти за ци је по је ди-
них пред у зе ћа, ка ко би ко нач но иза шли из ви ше го ди шњег за ча ра-
ног кру га про па да ња пред у зе ћа, раз вла че ња опре ме и ма ши на, не-
при ма ња за ра да и гру бог кр ше ња основ них рад них, еко ном ских и 
со ци јал них пра ва. При ва ти за ци је, од но сно при пре ме пред у зе ћа за 
при ва ти за ци ју че сто тра ју бес по треб но ду го, при че му се уни шта-
ва људ ска, фи нан сиј ска и тех но ло шка суп стан ца пред у зе ћа. Че сти 
су слу ча је ви не по што ва ња при ва ти за ци о них уго во ра и не ре а го ва-
ња, или не бла го вре ме ног ре а го ва ња над ле жних др жав них ор га на 
на та кве по ја ве.10) 

Ка рак те ри сти чан је у том по гле ду штрајк у Ин ду стри ји кон-
фек ци је и па до бра на „Клуз“ у Бе о гра ду, ко ји је тра јао то ком це-
ле 2003.  го ди не. По ме ну та фа бри ка би ла је је дан од ги га на та тек-
стил не и укуп не ин ду стри је у бив шој СФРЈ и це лом ре ги о ну. За-
по шља ва ла је у у вре ме пу ног успо на око 10.000 рад ни ка, има ла 
ве о ма ши рок про из вод ни про грам, раз ви је ну соп стве ну тр го вин-
ску мре жу и ви со ку сто пу из во за сво јих про из во да. У са ста ву Фа-
бри ке „Клуз“ де ло вао је и вој ни, при ви ле го ва ни део – про из вод ња 
па до бра на. Рас пад СФРЈ, санк ци је ме ђу на род не за јед ни це и кри за 
те шко су по го ди ли ову Фа бри ку, ко ја од по чет ка де ве де се тих бе ле-
жи тен ден ци ју стал ног еко ном ског, тех но ло шког и укуп ног про па-
да ња. У це ло куп ном пе ри о ду кри зе фа бри ку по га ђа ју штрај ко ви, 
чи ји се ин тен зи тет на ро чи то по ве ћа ва по сле 2000.  го ди не, ка да се 
ко нач но от по чи ње про цес при ва ти за ци је. Рад ни ци и два син ди ка та 
ко ји су де ло ва ли у окви ру Фа бри ке СССС и АСНС, као нај број-
ни ји и нај у ти цај ни ји син ди кат у овом ко лек ти ву, ука зи ва ли су на 
број не зло у по тре бе, под но си ли кри вич не при ја ве по ли ци ји и над-
ле жним ту жи ла штви ма, ве за ним за не за ко ни то сти у по сло ва њу и 
су прот ста вља ли се кр ше њу рад них и со ци јал них пра ва за по сле них 
и на ја вљи ва ним ма сов ним от пу шта њи ма у про це су ре струк ту и ра-
ња и при ва ти за ци је Пред у зе ћа. У Пред у зе ћу су по ни жа ва ју ће ма ле 
за ра де не ре дов но ис пла ћи ва не, а за по сле ни ма ни су упла ће ни до-
при но си за пен зиј ско оси гу ра ње за пе ри од од де сет го ди на, та ко да 
и они ко ји су сте кли фак тич ке усло ве по го ди на ма ста жа и жи во та 

9) Љ. Ма џар, Макроекономскопланирањеитржишнапривреда, Са ве зни се кре та ри јат за 
раз вој и на у ку, Бе о град, 2001.

10) M. Ha džić, „Ret hin king pri va ti sa tion in Ser bia“, EasternEuropeanEconomics, 2002.
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ни су мо гли да оства ре пра во на пен зи ју. Све је то има ло за по сле-
ди цу из ра зи то не га тив ну кон фликт ну ат мос фе ру у Пред у зе ћу. О 
тој ат мос фе ри се го во ри у До пи су два син ди ка та - СССС и АСНС, 
упу ће ном 26. ју на 2003. го ди не Ко ле ги ју му Ди рек то ра ДП (дру-
штве ног пред у зе ћа) „Клуз“, у ко ме се, по ред оста лог , ка же: 

„Збогкрајњенеподношљивеатмосферекојајевећдужевреме
присутнаупроизводномделупредузећа (вербалнаагресија,прет
њеотказомипринуднимодморима,произвољнипремештајирад
никанадругараднаместа,штоимазадиректнупоследицупад
производњеинемогућностиспуњењаобавезапремаино–партне
рима–одваскаооддиректораПредузећатражимо:

1.Даподржитезахтеверадника„Клуз–Козаре“,заопози
вомСкупштинеиУправногодбораПредузећа;

2.Дахитнопредузметезакономпредвиђенемерерадизашти
тезапослениходсамовољенеодговорнихпојединацакојина
најбескрупулознијиначинзлоупотребљавајусвојаслужбена
овлашћења.

УједнопозивамосвечлановеСкупштинеПредузећа дајошу
токуданаподнесуоставкеиначастанначиндопринесуразреша
вањуовемучнеситуацијекојапритисканашколектив“11)

Не ко ли ко да на ка сни је Штрај кач ки од бор ко га чи не пред став-
ни ци АСНС и СССС, обра ћа се јав но сти, са ци љем да се јав но сти 
пред ста ве ствар но ста ње у Пред у зе ћу и мо ти ви за по сле них да сту-
пе у штрајк. У том Са оп ште њу се ка же: 

„Огорченизбогсталнихпретњи,необузданог,бахатогиосио
ногпонашањапредседникаУправногодбораМиливојаРадуловића,
запослениуДП„Клуз–Козара“,предвођениодборимасиндиката
АСНСиССССпокренулисуиницијативузаопозивСкупштинеи
Управногодборапредузећа (збогоспоренелегалностиистихчека
сепресудаТрговинскогсудауБеограду)формиралиШтрајкачки
одборускладусаЗаконимаиодуторка1.07.2003.годинеступи
леусвакодневне,једночасовнештрајковеупозорења(од1213h).

Вишеод50%запосленихсесвојимпотписомдвосмисленоиз
јаснилозаопозивСкупштинеиУправногодбора,атопредставља
огромну већину радника који су присутни на послу. (Уто време
знатанбројрадникабиојенапринуднимодморима).Штрајкачки
одбородновоименованогДиректорагосподинаПештерцазахте

11)  До ку мен та ци ја АСНС, Бе о град 
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вадапоступипоЗаконуиналожирасписивањеизборазалегалне
илегитимнеорганеПредузећа.

УколикоизостанесарадњаодстранеДиректораидо04.07.
2003.годинедо12часованебудурасписаниизборизаорганеПред
узећа–Штрајкачкиодборћепоставитипитањеодговорности
директора због непоступања по закону.И ступиће у Генерални
штрајк–доиспуњењазахтева.12)

Ипак, глав но по при ште штрај кач ке бор бе се пре но си на јав-
на пред у зе ћа и дру штве не де лат но сти, у ко ји ма се др жа ва ја вља 
као по сло да вац. То је на ста вак тен ден ци је ис по ље не и у прет ход-
ној де це ни ји, усло вље не про па да њем на ци о нал не еко но ми је и све 
ве ћег бро ја пред у зе ћа. Све је ве ћи број пред у зе ћа ко ја не ра де, или 
ра де сма ње ним ка па ци те том, па штрајк у њи ма не ма сми сла, јер 
у усло ви ма ка да пред у зе ће не ра ди, ни штрајк не мо же да на не се 
озбиљ ни ју ште ту по сло дав цу и при ну ди га да сед не за пре го ва рач-
ки сто. Ма ли или ни ка кви ефек ти прет ход них штрај ко ва де мо ти-
ви шу за по сле не да ор га ни зу ју и уче ству ју у штрај ко ви ма, сма тра-
ју ћи да се и та ко ни шта не мо же про ме ни ти. Ду го тра ја ње кри зе, 
ра то ви, си ро ма штво, не за по сле ност, со ци јал на не си гур ност, има ју 
јед ну од нај те жих по сле ди ца на пси хо ло шком пла ну – схва та ње да 
је си ро ма штво зла суд би на, ко ја је јед но став но по го ди ла огром ну 
ве ћи ну и да се про тив те зле суд би не не ма сми сла бо ри ти. По ред 
то га, на ста вља се и још у ве ћој ме ри ис по ља ва чи ње ни ца да је ди но 
штрај ко ви у јав ним, ин фра струк тур ним пред у зе ћи ма , ко ји ма се 
ути че на оства ри ва ње ви тал них јав них слу жби од зна ча ја за ква ли-
тет жи во та гра ђа на и функ ци о ни са ње дру штва у це ли ни, мо гу да 
да ју не ки ефе кат. 13)

У том по гле ду, јед но од кључ них по при шта штрај кач ке бор бе 
по сле 2000. го ди не на ла зи ло се у про све ти, пре све га у основ ним и 
сред њим шко ла ма. У про те клој де це ни ји ни јед на школ ска го ди на 
ни је про те кла, а да се у њој ни је до го ди ла не ка ма сов на штрај кач ка 
ак ци ја. На то је ути цао ве ћи број чи ни ла ца, из ме ђу ко јих по себ но 
тре ба из дво ји ти сле де ће. Пре све га, про све та, а по себ но за по сле ни 
у про све ти пред ста вља ју јед ну од нај ве ћих еко ном ских и со ци јал-
них жр та ва тран зи ци је у Ср би ји. Про свет ни рад ни ци су у бив шој 
СФРЈ пред ста вља ли је дан од сто же ра сред ње дру штве не кла се, да 

12)  До ку мен та ци ја АСНС, Бе о град
13)  Ми ло ше вић Го ран, „Еко ном ска кри за као фак тор угро жа ва ња без бед но сти Ср би је“,

Српскаполитичкамисао, 1/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011.
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би са на стан ком кри зе до шло до све ве ћег си ро ма ше ња про свет них 
рад ни ка, а на по ре до са тим и сла бље ња њи хо вог дру штве ног ста ту-
са. То је не спор но био део укуп ног про це са си ро ма ше ња огром не 
ве ћи не при пад ни ка све та ра да, али и не до вољ не бри ге по ли тич ких 
вла сти за ма те ри јал ни и со ци јал ни ста тус про све те и за по сле них 
у њој, не а де кват не еко ном ске, раз вој не и по ре ске по ли ти ке. Чак 
шта ви ше, др жа ва је у су о ча ва њу са све ве ћим еко ном ским те шко-
ћа ма, че сто ишла „ли ни јом ма њег от по ра“, сма њу ју ћи за ра де про-
свет них рад ни ка. На и ме, др жа ва је као по сло да вац сви ма они ма 
ко ји при ма ју за ра де из бу џе та (здрав ство, обра зо ва ње, на у ка, со ци-
јал не де лат но сти, др жав на упра ва, ло кал на ад мин си тра ци ја и тсл) 
ве о ма ве што упра вља ла, или тач ни је ре че но ма ни пу ли са ла не за до-
вољ ством за по сле них у овим де лат но сти ма, узи ма ју ћи од јед них и 
да ју ћи дру ги ма. На и ме, ка да би не за до вољ ство за по сле них у не кој 
од на ве де них де лат но сти до сти гло кри тич ну тач ку и ка да би рад-
ни ци и син ди ка ти у тој де лат но сти на ја ви ли или сту пи ли у штрајк, 
др жа ва је вр ши ла пре ра спо де лу бу џет ских сред ста ва и при вре ме но 
сти ша ва ла тре нут но нај ри зич ни је и нај о штри је по ја ве рад нич ког 
не за до вољ ства. Ме ђу тим, овај на чин тре нут ног га ше ња по жа ра, 
ко ји се сво дио на по вре ме но по ди за ње за ра да од не ко ли ко про це-
на та ни је мо гао ду го да тра је, пре све га за то што су ма те ри јал не 
мо гућ но сти су би ле све ма ње. С дру ге стра не, др жа ва је схва ти-
ла да сва ко, па и нај ма ње из ла же ње у су срет зах те ви ма штрај ка ча, 
хра бри и под сти че за по сле не и син ди ка те у дру гим де лат но сти ма 
да се ла те овог тра ди ци о нал ног рад нич ког оруж ја. 14)

Штрај ко ви у про све ти ка рак те ри стич ни су по то ме, што су 
оста ви ли ду бо ке не га тив не по сле ди це на укуп не ре зул та те си сте-
ма основ ног и сред њег обра зо ва ња, пре све га, при ме ном ин сти ту-
та „ми ни му ма про це са ра да“, ко ји се ре а ли зо вао кроз скра ћи ва ње 
ча со ва на три де сет, уме сто че тр де сет пет ми ну та, ко ли ко они стан-
дард но тра ју. У мно гим шко ла ма, по ме сец и ви ше да на на ста ва се 
од ви ја ла на овај, не ква ли те тан на чин, на шта су не га тив но ре а го-
ва ли чак и мно ги уче сни ци штрај ко ва. Исто та ко, ови штрај ко ви 
иза зи ва ли су ве ли ку па жњу и сна жне, по пра ви лу не га тив не ре ак-
ци је јав ног мње ња, али и круп не мо рал не ди ле ме ме ђу ак те ри ма 
штрај ко ва и јав но сти у це ли ни. Исти ни за во љу, мо ра се ре ћи да се 
зах те ви штрај ка ча ни су од но си ли са мо на за ра де про свет них рад-

14) Ко са но вић Р., Па у но вић С., Ву ја си но вић-Ду чић Д., Пристојанрад, Ве ће СССС, Бе о-
град, 2008.
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ни ка, већ на ре ша ва ње пи та ња од зна ча ја за укуп ни ква ли тет обра-
зо ва ња у зе мљи. 

У ок то бру ме се цу 2007. го ди не до го дио се штрајк ко ји је па ра-
ли сао ина че спор и не е фи ка сан пра во суд ни си стем Ср би је. Пред-
во ђе ни Син ди ка том за по сле них у пра во суд ним ор га ни ма Ср би је, 
у штрајк су сту пи ли за по сле ни у пра во суд ној ад ми ни стра ци ји 
(сте но гра фи, за пи сни ча ри, се кре та ри це, слу жбе ни ци суд ске ар хи-
ве и тсл.). То је прак тич но зна чи ло пот пу ну па ра ли зу пра во суд-
ног си сте ма, јер прак тич но ни је дан суд ски про цес ни је мо гао да 
се одр жи без уче шћа ових слу жби. Глав ни раз лог штрај ка је био 
по ни жа ва ју ће лош ма те ри јал ни по ло жај за по сле них у суд ској ад-
ми ни стра ци ји, што се и ис ти че у Про гла су овог Син ди ка та, ко јим 
се за по сле ни у суд ској ад ми ни стра ци ји, али и дру ги за по сле ни у 
су до ви ма, по зи ва ју на про тест, ко ји је одр жан 30. ок то бра 2007. го-
ди не. У по ме ну том Про гла су се, по ред оста лог, ка же: 

„Ипоредбескомпромиснеупорностиисвакодневногзалагања
представникаСиндикатаправосуђаСрбије,ВладаСрбијенијепо
казаланитрункуслухазаматеријалнисуновратукомесеналазе
запослениуправосуђу.Наиме,зарадеправосуднеадминистрације
сувишенегопонижавајућеидовелесудоугрожавањаголеегзи
стенције,каоинарушавањамеђуљудскиходноса.Дана5.септем
браорганизовалисморадниданиспредВладеСрбије,какобисмо
изразилосвојенезадовољствозбогтога.Међутим,доданасније
удовољенооправданимзахтевимазапослених. ….

Уколикостенезадовољни,позивамовасдасеодазоветеовом
позиву,јернијечаснооставитисвојСиндикат,чијистеивичла
новинацедилу.Синдикатчинесвичлановиидужностјесваког
чланадазасвојпроценатдођеиборисе.Мисмосхватилидаза
рада,маколикаје,ниједовољнадаобезбедиличнухраброст,али
недопустиво нискатера нас да се боримо како би вратили оно
људско,анегдеизгубљенодостојанство.“15)

По је ди нач на и упо ред на ана ли за ових и дру гих штрај ко ва 
по ка зу је да се они све ви ше по ме ра ју ка по ли тич кој сфе ри, у том 
сми слу што су зах те ви штрај ка ча, од но сно узро ци њи хо вог не за-
до вољ ства у све ве ћој ме ри, отво ре но или при кри ве но по ли тич ке 
при ро де. Исто та ко, уоч љи ва је тен ден ци ја опа да ња ефи ка сно сти 
штрај ко ва, ка ко по је ди нач них, та ко и штрај ко ва у це ли ни. То на 

15)  До ку мен та ци ја Син ди ка та за по сле них у пра во суд ним ор га ни ма Ср би је, Бе о град.
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нај кон крет ни ји и нај ви дљи ви ји на чин по твр ђу је чи ње ни ца да се 
ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај при пад ни ка све та ра да ни је по-
бољ шао, упр кос број ним штрај ко ви ма. 

Ме ђу тим, то је усло ви ло ра ди ка ли за ци ју штрај ко ва, од но сно 
све че шће по се за ње за ра ди кал ни јим об ли ци ма из ра жа ва ња рад-
нич ког не за до вољ ства, укљу чу ју ћи ту и ак ци је ко је су по сво јој 
су шти ни ауто де струк тив не, јер пред ста вља ју атак на те ло, здра вље 
и жи во те штрај ка ча. 

Пре све га, огром на ве ћи на штрај ко ва у овом пе ри о ду би ла је 
пра ће на јав ним оку пља њи ма пред згра да ма ло кал не са мо у пра ве, 
Вла де и Скуп шти не Ср би је. Мо же се ре ћи да је то био је дан од 
за јед нич ких име ни те ља штрај ко ва у про те клој де це ни ји. На тај на-
чин су уче сни ци штрај ко ва ја сно озна чи ли ко су од го вор ни за њи-
хо во ло ше ма те ри јал но и со ци јал но ста ње. 16)

Исто та ко, упра во су 2007, 2008. и 2009. го ди на ка рак те ри стич-
не по све че шћем при бе га ва њу ауто де струк тив ним ме то да ма из ра-
жа ва ња рад нич ког не за до вољ ства – штрај ко ви ма гла ђу, од се ца њу 
де ло ва те ла, на ја ви ма сов них са мо у би ста ва. 

Ка рак те ри сти чан је у том по гле ду штрајк гла ђу у Тек стил ном 
ком би на ту Ра шка у Но вом Па за ру. Реч је о не ка да шњем ги ган ту 
тек стил не ин ду стри је, ко ји је био те мељ еко ном ског раз во ја це лог 
ре ги о на. Ме ђу тим, фа бри ка ко ја ни је при ва ти зо ва на, на ла зи се у 
про це су пер ма нент ног про па да ња, го ди на ма фак тич ки не ра ди, 
тех но ло ги ја је за ста ре ла и до тра ја ла, а уну тра шњост фа бри ке ли чи 
на сце на рио из Хич ко ко вих фил мо ва. Рад ни ци ове фа бри ке да нас 
жи ве у крај њем си ро ма штву, уме сто пла та при ма ју обе ћа ња ло кал-
них и ре пу блич ких вла сти, а до при но си за здрав стве но и пен зиј ско 
оси гу ра ње ни су им упла ће ни 10 го ди на. Јав ност је до жи ве ла пра ви 
шок, ка да је ли дер Удру же ња тек стил них рад ни ка и во ђа Штрај кач-
ког од бо ра штрај ка гла ђу, ко ји је ор га ни зо ван у ма ју 2009.  го ди не, 
у знак про те ста пред ка ме ра ма се би од се као прст на ру ци. Тек та да 
су и по ли ти ча ри и јав ност обра ти ли па жњу и ре а го ва ли на оправ-
да не зах те ве штрај ка ча. По сле то га, усле ди ла је пре те ћа ре ак ци ја 
уче сни ка у дру гим ак ту ел ним штрај ко ви ма и јав ним про те сти ма 
– да рад ни ци убу ду ће не ће се ћи сво је, већ пр сте оних ко ји су их 
до ве ли у та кву си ту а ци ју. 

16)  Ма рин ко вић Д. : „Из не ве ре на оче ки ва ња“, Синдикалниповереник, 30 9. 2008, Бе о град.
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DarkoMarinkovic
OCTOBER2000-WORLDOFLABOURINFRONTOFTHE
CHALLENGESOFTHEUNFINISHEDREVOLUTION

Summary
ItwasexpectedandlogicalthatafterOctoberthe5th2000
socialmovementswouldtakeadifferent,better,moreposi
tivecourse,especiallyforthosethemostvulnerablethe
members of theworld of labor.However, soon after the
5thOctoberevents,workersandcitizenscontinuetoface
thegraynessofrealitythatisslowlychanging.Interrupt
ed transitioncontinuesbutnotnearly thepace thatwas
expectedandthatwasreallypossible.Theterm“lackof
politicalwill” isenteringpolitical lifeand it is increas
inglyused,infact,thistermeuphemisticallydisguisesthe
lackofpolitical,professionalandmoralcapacitiesofnew
governmentinordertoachievenecessarysocialandeco
nomicreformsmoreeffectivelyandatsociallyacceptable
price.
Key words: world of labour, revolution, social protest,
economic and social reforms, strikes, privatisation, cor
ruption.
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Resume
After5thofOctober2000,itwaslogicandexpected,that
socialprocesseswillmovetowarddifferent,positiveway,
firstofallforworldoflabour.Hovewer,inveryshorttime
afterOctober 5th,maority of people is facedwith disa
pointed reality, and very slow and uneficient process of
changes.Afteronedecadeviolentllyinteruptedtransition
iscontinued,veryslow,andhopesofordinarypeopleve
renotrealised.Inpoliticalvocabularyandpracticemore
andmore is involved new term„lack of politicalwill“.
Esentially,itiseufemism,createdtocoverlackofpoliti
cal,ethic,expertcapacitiesofpoliticalleadershiptorea
lisesucessfullynecesseryreforms,withsocialyaceptable
prise.
Workersstrikesandother formsofworkersstrugleafter
2000with powre of facts, confirmed that economic, po
liticalandsocialreformesdidnotdevelopedinexpected
way.Inmanyaspectsreasonsforworkersunsatisfaction
arecontinuedandincreased.Incomparisonwecanrecog
nisesamecharacteristicsofstrikes inperiodbeforeand
after2000.
Firstofalliscontinuedbasictendentionofincreasingof
numbersofstrike.Workersmoreandmoreoftentakestri
kesas toolofworkers strugle.Sametimebecauseofpo
werlessfury,sometimebecauseofdesperation,sometime
because theyhavenotanotherwaytoprotectownbasic
economicandsocialrightsandinterests,sometimeunder
influenceofpoliticalparties,rulling,andopositionalto.It
meansthatsocietyhassamelevelofconflictualitytoday,
andbefore2000.Unfortunatelly,anyorganisation(state,
tradeunions,police)hasnotsistematicdatasaboutstri
kes.But,inaccordancewithinformalsourcesinSerbiawe
haveeverydaybetween40and50strikes.Inotherwords,
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wehaveeverydayabout50conflictual,moreorlessso
cialyandpoliticalyriskpoentsinSerbia.
One of strongest filds of social konflicts, including stri
kesafter2000wereconflictsconcerningprivatisation,or
more preciselly criminal privatisation, process inwhich
former„socialproperty“is transferedtohendsofprivi
ledgedgroup extremely reachpeople.Mentionedpeople
becomeextremelly reachduringMilosevic rull, but they
very „sucessfully“ acommodated to new circumstances
andnewauthorities.
Thekeychracteristicofstrikesinperiodafter2000
isconcentrationof strikes inpublic services–edu
cation, healthworkers, police, etc. There aremany
reasonsforit,buttwomostimportantarehighcon
centration of labour force in public services,strong
influence to public opinion, and less level of trade
unionmembersinprivatecompanies.

 Овај рад је примљен 5. маја 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. јуна 
2011. године.
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