у Београду
14.05. 2018 год.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ
Извештај је направљен на основу планираних активности у
2017. години, који је Скупштина усвојила годишњим Планом, на
седници одржаној 13.јуна 2017.године у Београду и реализованих
активности које су проистекле у 2016. години, као последица
непостојања социјалног дијалога са државом као социјалним
партнером. Урушавање стандарда се наставило спровођењем
Закона о раду, Закона о ПИО и Закона о умањењу зарада у јавном
сектору.
Лоша финансијска ситуација у КСС је онемогућила
реализацију свих активности које су планиране у предходној години.
Њихов обим и резултат би био и већи да су поједине чланице
редовно измиривале своје финансијске обавезе у складу са својим
могућностима и Статутом КСС.

Законодавне активности;
После формирања нове Владе Републике Србије крајем јуна
месеца прошле године покренута је процедура доношења Закона о
запосленима у јавним службама. Очекивања су била да ће овај
Закон уредити односе у јавним службама поштујући захтеве свих
делатности у службама. Добили смо нацрт Закона који су синдикати
јавних служби оценили као дискриминаторски и којим се
онемогућава колективно преговарање. Кренуло се са кампањом да
се повуче закон из процедуре. Организовани су протести и
сакупљање потписа за повлачење Закона.Конфедерација је
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формирала радну групу која је уз помоћ стручњака анализилара
нацрт Закона и дала аргументе зашто га
треба повући из
процедуре. Паралелно је уз начелне примедбе радна група дала и
примедбе у појединостима које су касније приликом уласка Закона у
Скупштину прерасли у амандмане. Без обзира на кампању и врло
јаке аргументе синдиката Скупштина Србије је крајем децембра
месеца прошле године, не прихватајући ни један амандман
синдиката, усвојила Закон о запосленима у јавним службама. Закон
је усвојен у децембру 2017.године, а ступа на снагу 01.јануара
2019.године.
Спровођењем Закона о раду у пракси, у 2017. години се
наставио континуитет урушавања права запослених у секторима
које покрива Конфедерација.
Није дошло до повећања броја запослених на неодређено
време у Србији, што је био основ покретања доношења овог закона.
Послодавци су применом закона кроз технолошки вишак наставили
да отпуштају раднике уз минималне отпремнине, а са друге стране
нису запошљавали нове раднике на неодређено време, већ су
попуњавали та радна места кроз флексибилне облике
запошљавања. Флексибилни облици запошљавања су се у прошлој
години од стране послодаваца масовно користили, зато што су им
такви радници јефтинији и немају никаква права (прекарни
радници). Закон у овој области није донешен али је формирана
радна група која је радила на припреми предлога текста ове
регулативе. Међутим Закон до краја године није ушао у процедуру
за усвајање. Очекујемо да се у 2018. години усвоји, уз усвајање
предлога Конфедерације која кроз своје представнике учествује у
изради Закона о агенцијском запошљавању.
Применом измена и допуна Закона о ПИО су се урушавала
права најстаријих који су одлазили у пензију и прошле године.
Запослени по закону имају трајно умањење пензије без обзира што
су одрадили пуни радни стаж, али немају шездесет пет година
живота. На иницијативу Конфедерације да се умањење спроводи
само до испуњења оба услова добијен је негативан одговор у 2017.
години. Постоје обећања да се ово питање реши позитивно,
међутим било је и прошле године обећања па се ништа није
конкретизовало.
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Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору за
десет одсто је кроз своју примену и 2017. године урушавао још више
стандард запослених, јер се зараде нису реално повећавале, а са
друге стране су цене расле у складу са тржишним принципима. И
овај закон је донешен без дијалога и јавне расправе и упркос
противљењу синдиката. Подсећам да је Конфедерација покренула
иницијативу за оцену уставности закона, али уставни суд још увек
није разматрао наше иницијативу. Очигледно је да судска власт у
Србији нечињењем искључиво спроводи налоге извршне власти,
што је и примедба Европске комисије, а везано за отварање
преговора о прикључењу Србије Европској Унији.
Спровођење Уредбе о забрани запошљавања јавном сектору
је донело прекид радног односа за велики број запослених, који су
примљени на одређено време са обећањем да ће после две године
добити уговор на неодређено време, што се није догодило. Изузетак
су запослени на Аеродрому „Никола Тесла“ где је уз велики
притисак синдиката и централе, значајан број запослених добио
решења на неодређено време. Наши захтеви да се укине ова
уредба нису прихваћени, већ се усвајањем буџета за 2018. годину
продужило њено важење до краја 2018. године.
У 2017.години је дошло и до измене Закона о раду у делу
пријаве новозапослених од стране послодаваца. Новина је да је
послодавац дужан да пријави запосленог у тренутку ступања на
радно место. Не постоји више рок за пријаву новог запосленог.
Овом изменом су послодавци спречени да не пријављују
новозапослене, што је био случај у предходној регулативи.
Конфедерација је подржала ову измену и допуну Закона о раду.
Закон о буџету за 2018. годину је усвојен на исти начин преко
ноћи без разговора са социјалним партнерима. Овим законом је као
и у 2017.години враћен део зарада јавним службама, али опет не
свима исти проценат, што је класичан пример дискриминације и
довођење запослених у ситуацију да се окрећу једни против других.
Јавна предузећа законом нису предвиђена за враћање зарада на
ниво пре умањења са образложењем да су повећани коефицијенти
запосленима што апсолутно не одговара истини. Сва јавна
предузећа су поштовала закон и умањила нето зараду десет одсто.

11 000

Б Е О Г Р А Д,

Радивоја Кораћа 4

Контакт телефон: 3863-313;3863-033;3863-233 тел/факс: 3863-200;
konfederacija.ss@open.telekom.rs
www.konfederacijass.org.rs
www.kss.org.rs

Реформа система безбедност и здравље на раду је област
која је врло битна синдикатима. Учествовали смо на више скупова у
организацији управе за безбедност и здравље на раду и имали
запажене дискусије поводом проблема у спровођењу закона.
Конфедерација је имала значајну улогу у доношењу стратегије за
безбедност и здравље у Републици Србији 2013. - 2017.година што
нам је омогућило да се у даље усклађивање закона са Европском
Унијом укључимо као равноправан социјални партнер. Очекујемо
доношење нове стратегије за наредни период у 2018.години.

Припреме и одржавање редовне годишње Скупштине;
У оквиру припрема за петнаесту редовну годишњу Скупштину
Конфедерације одржани су састанци Гранских и Регионалних
повереништава, као и Надзорног одбора. Скупштина Конфедерације
је успешно одржана 13.јуна 2017. године у Београду.

Укључивање у рад Социјално-економског савета;
Представници Конфедерације учествују у појединим радним
групама за израду законске регулативе али и даље имамо
опструкцију социјалних партнера да се укључимо у рад Социјално
економског савета. Активности усмерене ка укључењу представника
Конфедерације у СЕС настављене су кроз притисак на Владу
Србије и социјалне партнере али и кроз разговоре са
представницима Европског социјално-економског савета, као и са
представницима Европске Конфедерације синдиката. Извештај, који
се упућује Европској комисији о стању социјалног дијалога у Србији
садржи и наш захтев да учествујемо у раду СЕС-а као
репрезентативна централа на републичком нивоу. Социјални
дијалог се водио и даље са нелегитимним представницима радника
и послодаваца који немају утврђену репрезентативност на
републичком нивоу.
Наш предлог је и даље актуелан, да се изврши утврђивање
репрезентативности свих социјалних партнера кроз измену закона о
СЕС-у где би се дефинисали критеријуми и начин на који се врши
утврђивање репрезентативности партнера у социјалном дијалогу на
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свим нивоима у Републици Србији. У свим обраћањима и
активностима које смо имали у прошлој години један од захтева је
био укључење у социјални дијалог представника Конфедерације.
Остало је да се и даље лобира код Европских институција
задужених за социјални дијалог и да се врши притисак на ресорно
министарство и социјалне партнере и измени законска регулатива.
Са друге стране Социјално економски савет са нелегитимним
представницима синдиката и послодаваца одржава ретко седнице и
расправља једино о минималној цени рада, око које иначе не могу
да се договоре па препуштају да Влада одреди минималну цену
рада сакривајући своју неспособност да воде дијалог. Повремено, а
то можемо очекивати и да се чешће дешава, дају сагласност на
Законе против кога су сви запослени као што су Закон о платама у
државним органима и јавним службама и Закон о запосленима у
јавним службама.

Сарадња са синдикатима и послодавачким
организацијама;
Конфедерација је и у 2017. години била отворена за сарадњу
са свим синдикатима који су имали жељу да сарађују са нама. Без
обзира на опструкцију и нападе СССС и УГС Независност,
подржавали смо све њихове активности, које су имале за циљ
побољшање положаја радника и показали велики степен
солидарности. Са осталим централама смо задржали ниво сарадње
из предходних година. Подржавали смо све њихове активности које
су биле усмерене да заштите интересе запослених, организацију
протеста и законодавне активности. Наставили смо сарадњу са
Привредном комором Србије, кроз учешће на округлим столовима и
трибинама, у вези развоја социјалног дијалога у држави и
побољшања економске ситуације у Србији. Представници
послодаваца су узели активно учешће на догађајима које смо
организовали у 2017.години. Конфедерација је била активна на тему
бољих односа између социјалних партнера и утисак је био да
постоји позитиван помак у сарадњи али ће време показати да ли
смо у праву. У условима у којима живимо и радимо, а који су веома
лоши ће нас натерати да ближе сарађујемо, што је и синдикална
политика Конфедерације.
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Међународне активности;
Због ограничених финансијских средстава Конфедерација није
могла активније да крене у реализацију ових планираних
активности, али је преко својих чланица успоставила контакте на
међународном нивоу и на тај начин су створене основе за наставак
рада на укључивању Конфедерације у међународне синдикалне
организације. У 2017.години смо обновили захтев за пријем у
чланство Европске конфедерације синдиката где нас опструирају, ко
би други него колеге из СССС и УГС Независност, али радимо на
превазилажењу тог проблема и очекујемо да постанемо чланови
Европске синдикалне породице. Чланице КСС су имале
међународне активности на нивоу сектора, у оквиру којих су
добијале подршку за своје активности.

Текуће активности;
Једна од сталних активности КСС у прошлој години је била
укидање дискриминаторских закона у јавном и државном сектору и
враћање стечених права на зараду. У организацији централе је
одржан протест испред Владе Републике Србије 11. марта
2017.године под називом распродаја радничких права без
социјалног дијалога. Кључни захтеви на овом протесту су били
стављање ван снаге Закона о привременом умањењу зарада у
јавном сектору, као и успостављање социјалног дијалога са Владом
о Законима, реформа јавног и државног сектора и активну улогу
Социјално економског савета Републике Србије са Конфедерацијом
у њему. Без обзира на велики притисак не само КСС већ и осталих
централа Влада није укинула Закон до данас, а није ни отпочела
социјални дијалог по овим захтевима.
У међувремену су репрезентативни синдикати у Пошти, чији
су радници у најгорем материјалном положају, одржали низ
протеста и обустава рада, а кулминација незадовољства је и
протест који је одржан 12. новембра 2017.године у Београду у коме
је учествовало десет хиљада радника. Протест је подржала
Конфедерација активним учешћем у протесту. Покренути су
преговори који су пропали тако да је наша чланица Синдикат ПТТ
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радника Србије заједно са осталим синдикатима у Пошти до данас у
штрајкачким активностима.
У протестним активностима су биле и наше чланице на
Аеродрому „Никола Тесла“. Њихов протест је дао резултат и
значајан број запослених је са одређеног прешао да ради на
неодређено време. Али са друге стране је Влада покренула процес
концесије аеродрома без обзира на значајан профит који аеродром
остварује.
Због недостатка социјалног дијалога између Владе Републике
Србије и Конфедерације и више различитих проблема са којима су
се у току године сусретале чланице Конфедерације, Влади
Републике Србије је упућено више дописа, отворених писама и
захтева за разговоре. Формирањем нове Владе РС крајем јуна
прошле године дошло је до промене Министра за рад који није
одговарао на наше дописе, а и дуже време нисмо имали помоћника
министра за рад тако да је дијалог био на много нижем нивоу него
обично.
Сарадња и помоћ је била стална и свакодневна. Групација
синдиката чланица Конфедерације које су тражиле помоћ,
превасходно су синдикати са мањим бројем чланова који немају
адекватну правну и административну подршку.
У 2017. години је делимично спроведен планирани програм за
образовање чланства. Одржана је конференција у организацији
Конфедерације 21. јуна 2017. године у Београду са темом „Радни
судови као део система радних односа у Србији - За и против“. У
конференцију су осим представника Конфедерације, узели учешће
стручњаци из земље и иностранства као и представници Владе
Србије. Став КСС је да би се увођењем радних судова
модификовало радно законодавство, уз очекивања да би радни
судови више могли да посвете пажње странкама у спору.
Радницима би било омогућено да на ефикасан, економичан и
одговарајући начин остваре заштиту својих права. Уз то би се
растеретили редовни судови. Подршку смо добили од Министарства
за рад али је изостала подршка Министарства правосуђа. На ову
тему ћемо вршити и даље притисак на Владу РС, јер су судови рада
постојали а и данас постоје у региону.
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Наши активисти су похађали и синдикалну школу у
организацији институција које се баве едукацијом синдикалних
активиста.
У току године, Конфедерација је водила сталну кампању
против продаје великих државних система. Став КСС је да велики
државни системи треба да остану у власништву Државе Србије и да
уз професионални менаџмент могу још боље да послују, а самим
тим и стварају већи профит него што је то данас случај.
Јавно приватно партнерство је облик приватизације јавног
сектора о коме се не прича много у јавности, а који се уводи на мала
врата без јавне расправе. Увођењем оваквог облика приватизације
можемо да очекујемо још већи број отпуштених радника у јавном
сектору. Узимање ових послова од стране приватног сектора ће нам
донети и повећање оптерећења за грађане кроз веће цене услуга.
Инфоромисање чланстава и јавности се одвијало преко
саопштења за јавност, конференција за новинаре и учешћа у
емисијама
информативног
карактера.
Све
активности
Конфедерације заинтересовани чланови синдиката и други
корисници су могли да прате преко сајта Конфедерације –
www.kss.org.rs или www.konfederacijass.org.rs који је један од
најажурнијих према мишљењу чланства.
За реализацију свих активности у наредном периоду и
достизање зацртаних циљева, потребно је кадровски и технички
појачати Секретаријат, како би могли да се испуне сви захтеви
чланица који су сваким даном све већи.
Председништво Конфедерације је у међувремену, као и
предходне године, наставило са стратегијом активног анимирања и
укључивања нових синдиката чланица, у чему се и успело јер су се
Конфедерацији прикључили:
Нови синдикат kомуналаца Београда
Синдикат радника ground operations ANT
Синдикат музичара џеза, забавне и рок музике Србије
Синдикат текстилних радника Ringelsan
Слободни музејски синдикат Лесковац
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Настављају се разговори о прикључивању и других синдиката
из јавног сектора и државне управе.
За реализацију свих активности у наредном периоду и
достизање зацртаних циљева потребно је јединство свих чланица и
неопходно поштовање Статута и одлука органа Конфедерације.
У том смислу:
1. Све чланице морају, без обзира на своје унутрашње
проблеме и активности редовно да испуњавају своје обавезе
према Конфедерацији.
2. Све чланице морају бити доследне у спровођењу донетих
одлука.
3. Потребно је наставити реализацију програма економског
јачања и проналажења извора финансирања рада
Конфедерације.
4. Потребно је покренути процес професионализације рада у
Конфедерацији како би се повећала одговорност

КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА
_________________________________________

Ивица Цветановић, Председник
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