КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

П Л А Н АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЕРИОД

први-други
квартал

други-трећи
квартал

АКТИВНОСТ

Припреме и одржавање редовне
годишње Скупштине

Укључивање КСС у социјални
дијалог на републичком (СЕС) и
локалном нивоу и у рад
трипартитних тела и других органа

ПОСЛОВИ

НОСИОЦИ

ПОДРШКА

- седнице Гранских
повереништава
- седнице Регионалних
повереништава
- седница Председништва
- седница Статутарног одбора
- седница Надзорног одбора
- седница Скупштине
- техничка припрема

Гранско
повереништво
Регионално
повереништво
Председништво
чланови
чланови
Скупштина
Секретаријат

Синдикати чланице
Секретаријат
Синдикати чланице
Секретаријат
Секретаријат
Секретаријат
Секретаријат
Секретаријат медији,
спонзори

- рад у Социјално-економском
савету
- рад у мешовитим органима и
комисијама
- рад у органима на гранском и
регионалном нивоу

Председништво

Секретаријат

Председништво

чланице,Секретаријат

Гранско и регионално
повереништво

Чланице,
Секретаријат

-

у току целе
године

Законодавне активности

-

- Праћење, анализа и реаговање
на предлоге и мере Владе за
реформе у јавном сектору и
процес приватизације

Активности на спровођењу
реформи у јавном сектору

у току целе
године

Четврти
квартал

- рад на колективним уговорима,
интерно информисање,
радноправна заштита,
образовање, односи са
јавношћу и медијима
- ревидирање постојећег и
ангажовање на учлањавању
новог чланства

Текуће активности

Активности у вези израде Буџета
Републике Србије за
2020.годину, буџета за
делатности и биџета компанија

активно учешће у доношењу
предлога, измена и допуна
одговарајућих законских решења
и других правних аката, који утичу
на социјалноекономски статус
чланова
учешће у комисијама и телима
Владе које раде на припреми
закона
Консултације и припреме за
седнице и састанке

-

тематске седнице органа
одржавање конференције за
медије
друге активности

Председништво
Гранско и
Регионално
повереништво

Секретаријат
Стручне комисије и
косултанти КСС

Чланови
Секретаријат
Гранска
повереништва
Секретаријат
Председништво
Гранско и
Регионално
повереништво
Гранско и
Регионално
повереништво
чланице
Регионално и
Гранско
повереништво,
чланице
Председништво
Гранско
повереништво
чланице
Секретаријат

Секретаријат
Стручна лица и
комисије
Медији
Секретаријат чланице

Секретаријат чланице

Чланице, Секретаријат

коментар: Рокови су дати оквирно узимајући у обзир обим појединих активности и могућност промене околности у којима ће се одвијати;
Наведене активности су планиране у обиму у којем ће реализацију одређивати финансијске могућности Конфедерације током
године.

