
 

    Број:                                                                                           Председнику Републике Србије 

                                                                                                        господину, Александру Вучићу 

 

Предмет: Ставови и предлози за решавање основних друштвених проблема 

 

Поштовани, 

Асоцијација слободних и независних синдиката има друштвену одговорност и обавезу према 

својим члановима и свим грађанима Србије да јавно изнесе своје ставове и предлоге за решавање 

фундаменталних друштвених проблема са циљем да се смање поделе у друштву, упристоји 

политички живот и постигне елементарна социјална кохезија. Време у коме живимо, нови пост 

COVID свет, преконпонавање глобалних економских токова и геопoлитика, фобично и балкански 

завидно окружење, перманентни притисци великих и важних и непрестани изазови са којима се 

суочавамо, уз нас овакве какви смо,  захтевају хитне и не само козметичке промене у најважнијим 

друштвеним сегментима, пре свега у сфери политичког и правног система као основе за 

успостављање и несметано функционисање државе, економије, просвете , културе и свих других  

елемената од којих зависи праведно, правно и одрживо друштво. 

У области промена политичког, а пре свега изборног система  АСНС предлаже увођење 

већинског система избора народних посланика који би заменио постојећи пропорционални 

систем. 

  Већински изборни систем, кроз непосредан избор посланика од стране народа, гарантује 

рехабилитацију политике и политичког живота и враћање ауторитета скуштине и посланика, 

независно и персонализовано одлучивање  и непристрасну контролу извршне власти. Поред тога, у 

политички живот ушли би нови и  вратили би се мислећи, некорумпирани и некомпромитовани људи 

са личним и политичким интегритетом, а кроз непосредне изборе вршила  би се природна и 

објективна селекција учесника у политичком животу, обезбедила би се лична одговорност почев од 

изговорене речи, предизборних обећања, личног и професионалног поштења и деловања и, што је 

најважније, дало би се  природно право народу да директно бира и смењује своје представнике 

уместо да то , у његово име и за његов рачун, раде патријске елите.  

Напомињемо да је већински изборни систем вратио парламентаризам на велика врата у 

Србију 1990. година када је на овај начин изабрана прва демократска Народна Скупштина  после 45 

година тоталитаризма. Овако изабрана Скупштина била је пример парламентаризма, парламентарне 

културе  и поштовања политичких противника, беседништва  и  сувислих расправа и одлучивања и, у 

најтеже време, својим радом обезбедила је поштовање , углед и умногоме помогла да се 

парламентаризам , као нови и годинама демонизовани облик политичког живота, успостави и одржи, 

упркос свему. 



Уосталом, овакав начин избора народних представника већински је у целом свету и све 

примедбе типа тешко је обезбедити медијско представљање кандидата представљају немушти 

изговор и страх од изласка испод шињела партије и кишобрана носиоца партиске листе  и, посебно, 

од  личног суочавања са директном и непосредном вољом грађана.  

Досадашњи , пропорционални изборни систем показао се као извор конфликта, безличности и 

партиске униформаности посланика, довео је до губитка ауторитета Скупштине и посланика, 

странчарења, политичког аутизма и незрелости и на крају до друштвеног конфликата  и стране 

арбитраже у фундаменталном политичком питању као што је изборни систем. 

Већински изборни систем природно би разрешио и проблем одвајања републичких и 

локалних избора, броја изборних јединица, регионалне заступљености, медијске заступљености на 

јавном ТВ сервису кроз дисперзију и нови значај медија на локалу, партиског запошљавања, као и 

многа друга питања и проблеме које је по својој бити узроковао пропорцијални изборни систем. 

При том увођењем већинског изборног система политичке партије не би изгубиле ништа од 

свог значаја и утицаја. Напротив, рехабилитовале би и повратиле поверење грађана и  превасходни 

политички значај. Поред тога, ресетовале би слику у друштву и јавности и уместо садашњег имиџа 

бизнис шема и комбинација, синонима за корупцију и богаћење и чланство из интереса поново би 

постале политички и програмски интересантне и привлачне као институционални инструменти 

остваривања политичких идеала , програма и идеја. 

Уз промену изборног система , поред других  мера, морали би коначно да се среде бирачки 

спискови, што не би требало да буде проблем пошто је држава показала и доказала у условима  

COVID-a  , а посебно у организацији и спровођењу вакцинације, да има капацитете, знање и 

техничку подршку да се коначно разреши дежурно спорно питање у свим досадашњим изборима. 

Такође, предлажемо да се у години одржавања избора уведе мораторијум на ново 

запошљавање у свим државним и парадржавним органима и јавним предузећима  на свим нивоима и 

тако елиминишу сумње у могуће  злоупотребе и, поред осталог, и на тај начин сви учесници избора 

доведу у равноправну стартну позицију. 

Друго суштинско политичко питање је доследна примена уставног начела поделе три гране 

власти и независности судства и тужилаштва. 

Предлажемо да све судије именује Високи савет судства стим што би се прво  именовање 

судија вршило на основу  јавног конкурса, а по утврђеном редоследу на ранг листи која би се 

формирала применом критеријума утврђених законом. Слабије рангирани кандидат могао би да се 

именује само ако више рангирани одустане. Ранг листа би се  јавно објављивала, као и именоване 

судије. На исти начин вршило би се и прво именовање у тужилаштву. 

Представници судија у Високом савету судства бирали би се тајним гласањем свих судија.  

Попуњавање судијских места и напредовање у служби вршило би се тако што би се сва 

слободна судијска места јавно оглашавала. Судијска већа, изабрана на тајним изборима од стране 

свих судија са подручја одређеног суда, вредновала би кандидате и своје мишљење доставила 

Високом савету судства, који би  затим, вреднујући мишљења судијских већа и Одбора за правосуђе 

Народне скупштине,  одлучио о именовању судија.  

На исти начин бирао би се и  Државно веће тужилаца, и то тајним гласањем свих тужилаца и 

заменика.  



Аналогно избору  судија попуњавала би се и слободна тужилачка места и вршило 

напредовање у служби. 

Треће фундаментално питање је успостављање институционалног  друштвеног дијалога. 

Основни проблем овог друштва и разлог за поделе, острашћеност и неповерење  је одсуство 

дијалога и спремност да се  саслушају другачији ставови, идеје, предлози и вреднују чињенице 

уместо „ верзија пијаце“.  Поготово у нашим условима високог „демократског гепа“, када половина 

бирачког тела не препознаје  да политичке странке представљају и заступају његове интересе.  

Непоходно је да се успостави, не само цивилизовани дијалог политичких субјеката, него и  

најшири друштвени дијалог (грађански, цивилни) о суштинским питањима нашег друштва,  

циљевима и правцима у којима Србија треба да се креће почев од економије, социјалног старања, 

образовања, бриге о младима, културе и свих других аспеката савременог друштва, са посебним 

фокусом на социјалну тржишну економију, друштво знања и социјалну државу. 

Основни  циљ и разлог успостављања друштвеног, социјалног  дијалога је бесконфликтно 

решавање проблема  и постизање најширег могућег косензуса о свим најважнијим питањима и то  

укључивањем, пре свега, синдиката, послодаца, као и организованих представника најразличитијих 

интереса као што су пољопривредници, незапослени, потрошачи, еколози, студенти, пензионери и 

представници цивилног друштва. 

АСНС верује да само кроз институцију изворног  и одговорног социјалног дијалога,  

слободном разменом и сучељавањем идеја, приступа, метода и  пројеката, кроз заједничко  

деполитизовано вредновање,  можемо доћи  до друштвеног концензуса  који ће бити гарант за 

бесконфликтно решавање проблема , друштво једнаких шанси, међугенерацијску солидарност, 

социјалну кохезију и социјално одрживу државу. 

Евроинтеграције су фундаментално питање и још више  опредељење од кога зависи и које 

дефинише, усмерава  и одређује друштвено и економско биће Србије и нашег народа у овом 

веку. 

Наравно да Европска унија није иста као што је била у времену у коме је настала и кроз  дуги 

низ година када је била оличење, пре свега, европског духа, културе, начина живота, изворних и 

истинских слобода почев од мишљења до политичких и грађанских слобода,  верске и сваке друге 

толеранције, али и  социјалне сигурности и, наравно, великог технолошког и , пре свега, економског 

просперитета који је успостављен , не заборавимо , на темељима и принципима социјалних 

европских држава и социјалне тржишне економије.  

Садашња Европа заснована на либралним принципима и идеалима,  вредностима и 

англосаксонском духу сигурно да није идеална, да има низ слабости почев од бирократије, тромости, 

доминације највећих и најразвијенијих, себичних интереса, претеривања сваке врсте , занемаривања 

њеног некадашњег социјалног аспеката и главног приоритета, бриге за мале људе, посебно раднике и 

подређивање свих потенцијала интересима   света капитала и, посебно, осећаја супериорности без 

покрића, али  и та и таква Европа нема алтернативу, она  је  наш природани пут и то из много 

разлога.  

Ми смо , пре свега, европска земља , европски народ са европским навикама и начином 

живота, културно, образовно, историјски, политички, национално, религијски и на сваки други 

начин, целим друштвеним бићем саставни смо и органски део  европског наслеђа и савремености и 

свако друго опредељење, изазвано тренутним незадовољствима, неспорним неправдама,  



неразумевања за наше  интересе, фаворизовањем других, проблемима које има Унија у 

функционисању и  свим другим европским несавршеностима и нашим незадовољствима, било би 

национална катастрофа са миленијским последицама. Посебно је важна улога Уније у обнови 

грађанског друштва после скоро века тоталитаризма, пре свега успостављања система вредности, али 

и институција демократског друштва, правног система који води до правне државе, грађанских и 

личних слобода, личне и имовинске сигурности, зауздавања и постепеног елиминисања ендемске 

корупције и, посебно, друштвеног дијалога и толеранције. 

  Поред свих  друштвених разлога за неопходност европског пута, економски разлози су не 

само  прагматични него, на сваки одговорно вреднован начин, и доминантни. Српска економија је, де 

факто, саставни  део европске економије, почев од инвестиција, извоза, увоза, инфраструктуре и свих 

осталих релевантних економских показатеља. Са сваким новим кораком на европском путу наша 

економска корист се вишеструко мултипликује, падају баријере, постају нам доступни , за наше 

прилике, енормна средства фондова, трансфер технологија и знања, могућност за образовање и сви 

други ресурси без којих нема напретка, економског раста и , остварења коначног циља, бољег и 

кавалитетнијег живота. Уосталом,  не постоји ни један сувисли разлог који не иде у прилог нашем  

укључивању у европске економске токове са коначним циљем да постанемо пуноправни и  саставни 

део. 

Европски пут не искључује економску, политичку и сваку другу сарадњу са другим земљама, 

посебно доминантним глобалним силама као што су Кина и Русија. Неограничени ресурси, 

најреспектабилније економије, најновија технологија, огромна тржишта и све друге погодности 

пружају шансу малој земљи и малој економији као што је наша да, поштујући и уклапајући се у 

њихове глобалне интересе у којима и ми имамо своје место,  брзо и ефикасно оствари своје 

економске приоритете, унапреди своје потребе и  реализује планове. 

Услов је да се манемо, осим у дипломатске и промотивне  сврхе, свих историјских, братских, 

челичних и других митских пријатељства, фокусирајмо се на то да је политика само и искључиво 

себични интерес или интерес запакован, по потреби, у шарену лажу. 

Србије не сме да буде земља јефтине радне снаге. АСНС је имала разумевања за неминовну 

неопходност да , у почетној фази рестаурирања и опоравка економије, у условима велике 

незапослености и недостатка радних места јефтина радна  снага буде  изнуђена, нужна  компаривна 

предност у привлачењу , пре свега, радно интензивних  инвестиција. Са опоравком и растом 

економије приметни су значајни помаци у промени структуре ,потребама, тражњи  и  у запошљавању 

кавалификованије радне снаге што се одразило и на структуру и раст зарада. Међутим, у већем делу  

„шрафцигер“ индустрије и, нарочито, у великим трговинским ланцима, и поред великог недостака 

радника, зараде се одржавају на изузетно ниском нивоу, знатно испод републичког просека, а 

незнатно изнад гарантоване зараде.  Посебан проблем је што ово није тема и  не постоји спремност 

ни политичка воља да се дефинише, јавно изнесе и промовише јасан став уобличен у конкретну 

политику и одговарајуће мере да рад српског радника мора да се адекватно валоризује и плати по 

фер цени уз поштовање закона и одлука државних органа којима се уређују зараде и  одређује 

минимална цена рада и минимална зарада,  тим пре што  енормни екстра профити јасно показују да 

се остварују на рачун ниских зарада радника и да је повећање зарада не само могуће и социјално  

опрвдано, већ је и економска неминовност  јер ускоро, уз постојеће услове, неће имати ко да ради.  

АСНС посебно указује да је важно да се врати поверење у државу, да држава успостави 

ауторитет, преузме одговорност, искаже политичку спремност и обезбеди техничку логистику и 

ресурсе да ефикасно спроведе законе и донете одлуке. Околности и поступање код спровођења анти 

COVID мера  озбиљно нарушавају  ауторитет државе и поверење грађана . АСНС од носилаца 



власти, ма ко је вршио, захтева да,  уместо бриге за тренутни рејтинг, држава  на праван и ефикасан 

начин ради свој основни посао и обезбеди поштовање и сповођење донетих закона, прописа  и свих 

других одлука без обзира да ли се ради o раду кафића или закидању на платама радника, навећим 

страним фирмама, јавним предузећима, јавним извршитељима или навијачима.  

Да се може кад се хоће показала је огранизација, стручност, ефикасност и одлучност у  

многим аспектима деловања у условима  COVID кризе, нарочито у набавци вакцина. 

 

 

У Београду, 31. март 2021. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 


