
 

 
 

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 

 
    у Београду  22.04. 2018 год.   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Извештај је направљен на основу планираних активности у 2018. години, који 
је Скупштина усвојила годишњим Планом, на седници одржаној 16.маја 2018.године 
у Београду и реализованих активности које су проистекле у 2017. 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; 
 

Усвајањем Закона о запосленима у јавним службама који су синдикати јавних 
служби оценили као дискриминаторски и којим се онемогућава колективно 
преговарање покренут је дијалог по секторима како би се запосленима дефинисала  
платна група и платни разред у који треба да буду разврстани. У неким 
секторима(култура, просвета) се кроз преговоре  успело у намери да се оствари 
виша платна група него што је било предвиђено почетним предлогом. У осталим 
јавним службама није било помака. Дошло је и до међусекторског сукоба  тако да је 
пред крај 2018. године донета одлука да Закон о запосленима у јавним службама 
ступи на снагу 01. јануара 2020.године.Незабележено је да се донешена правна 
регулатива у примени одлаже две године. Пропуштена је прилика да се на један 
системски начин реши питање статуса запослених у јавним службама.  

Спровођењем Закона о раду у пракси, у 2018. 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 у већини предузећа и јавних служби 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). Радна група која је радила на припреми 
предлога текста ове регулативе у којој имамо своје представнике je добро урадила 
свој посао и дошло се до неког текста који је уз усвајање неколико примедаба 
синдиката могао и да буде подржан од стране свих синдикалних централа. Одржане 
су и јавне расправе у већим градовима о предлогу закона на којима су представници 
Конфедерације активно учествовали. Међутим Министарство рада после јавне 



 

 
 

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 

расправе, уз притисак страних привредних комора и послодаваца, излази са 
предлогом који има сасвим другачија и неприхватљива решења за запослене. После 
обављених разговора са председницима осталих синдикалних централа 
(СССС,УГС-Независност),овакав предлог је одбијен као неприхватљив од свих 
синдикалних централа са захтевом да се процес врати на радну групу. Очекујемо да 
се у 2019 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 2018. 
години. Постоје обећања да се ово питање реши позитивно, међутим било је и 
прошле године обећања па се ништа није конкретизовало. 

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору за десет одсто је кроз 
своју примену и 2018. 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. Уставни суд је разматрао нашу иницијативу и после више 
од три године донео решење које смо добили 30.07.2018.године да је закон донешен 
у складу са Уставом РС. Очигледно је да доношењем оваквог решења  судска власт 
у Србији искључиво спроводи налоге извршне власти када то њој одговара, што је и 
примедба Европске комисије, а везано за отварање преговора о прикључењу Србије 
Европској Унији. 

На велики притисак Конфедерације и осталих синдикалних централа је овај 
закон крајем године измењен у делу процената умањења зарада. Од 
01.01.2019.године запосленима у јавном сектору се не умањује десет, већ пет 
процената од зараде са обећањем да ће се закон ставити ван снаге од 
01.01.2020.године. 

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. Наши захтеви да се укине ова уредба нису прихваћени, већ се 
усвајањем буџета за 2019. годину продужило њено важење до краја 2019. године.  

Закон о буџету за 2019. годину је усвојен на исти начин преко ноћи без 
разговора са социјалним партнерима. Овим законом је као и у 2018.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. 

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. 
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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 16. маја 2018. 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 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 2018. 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 
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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 2018.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.   
 

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. Остварили смо сарадњу са Међународним Олоф Палме центром,кроз 
учешће на семинарима а постоји могућност да се та сарадња продуби кроз 
спровођење заједничког пројекта за који смо поднели захтев. Чланице КСС су имале 
међународне активности на нивоу сектора, у оквиру којих су добијале подршку за 
своје активности.  
 
 

Текуће активности;  
 

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. 

У 2018.години представници Конфедерације су активно учествовали на више 
округлих столова и семинара а који су везани за положај запослених, сарадња 
синдикалних централа, синдикати и политика и других тема које су били на агендама 
ових догађаја. 

Конфедерација је организовала 03.11.2018.године семинар са темом 
“Колетивно преговарање за запослене у јавним службама у условима нове законске 
регулативе“. На овом семинару су узели учешће представници свих чланица КСС 
који су организовани у јавним службама. Циљ семинара је био да се нашим 
представницима који су ушли у процес колективног преговарања дају информације 
неопходне за дефинисање боље преговарачке позиције што је касније и дало 
резултат. Једино у сектору здравства је Министартсво здравља уз  подршку СССС и 
УГС искључило наше синдикате и нису потписници колективног уговора за 
здравство. КСС је покренуо процес мирног решавања овог спора који још увек траје 
а захтев је да наша грана здравства накнадно приступи потписивању КУ. 

Веома лош материјални положај запослених у Пошти је у првом кварталу 
2018.године покренуo протесте свих синдиката у предузећу. Организовано је више 
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протеста у којима је Конфедерација активно учествовала и подржавала све захтеве 
заједничког штрајкачког одбора свих синдиката у Пошти. Покренули смо иницијативу 
за заједничку активност КСС,СССС и УГС-Независност по питању решавања 
проблема запослених у предузећу. После обављених разговора са председницима 
ових централа упућен је и заједнички допис надлежнима да се покрене дијалог и 
приступи решавању нагомиланих проблема у Пошти. Није дошло до помака у 
преговорима до краја прошле године. 

У сектору здравста и просвете су покретани штрајкови и протести чије захтеве 
смо подржавали кроз обраћање јавности и надлежнима. 

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: 

 

- Синдикат радника СТУП „ Вршац“ 
- Синдикат возача у здравству Србије 

 
 

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:   
Све чланице морају,без обзира на своје унутрашње проблеме и активности 

редовно да испуњавају своје обавезе према Конфедерацији. 
Све чланице морају бити доследне у спровођењу донетих одлука. 
Потребно је наставити реализацију програма економског јачања и 

проналажења извора финансирања рада Конфедерације. 
Потребно је покренути процес професионализације рада у Конфедерацији 

како би се повећала одговорност. 
 

 
КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА  

 
_____________________________ 

 Ивица Цветановић, Председник 
 
 
 

http://www.kss.org.rs/
http://www.konfederacijass.org.rs/

