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На основу члана 28. Статута Јединственог синдиката Телекома Србије, Скупштина
Синдиката на седници одржаној дана 22.2.2018. године доноси:

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2018-У ГОДИНУ

I. У В О Д

Снага синдиката садржана је у основним принципима оснивања и деловања а то су:
МАСОВНОСТ, ЈЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТ, НЕЗАВИСНОСТ У ОДНОСУ НА ПОСЛОДАВЦА,
ВЛАСТ И ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ, ФИНАНСИЈСКА НЕЗАВИСНОСТ,СТРУЧНОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ
КАДРОВА И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ.
Oсновни циљеви синдиката су заштита и унапређење услова рада, промоција радничке и
друштвене солидарности, изградња друштва у којем ће се поштовати права радника, њихов
рад и право на исплату плата за исти. Циљ је и брига о достојанству радника, њиховој
социјалној сигурности, болести и старости. Као темељна начела синдикалног деловања
можемо истакнути заједништво и солидарност. Основна заштита улога синдиката јесте
унапређење економских и социјалних интереса запослених; функција учешћа синдиката у
управљању друштвом (предузећем); синдикално предузетништво и функција, информисања,
образовања и акционог тренинга чланства.
Мисија синдиката састоји се у сабирању расутих енергија и јачању друштвене моћи
радништва.
Синдикалну стратегију за остваривање мисије и циљева синдиката можемо одредити као
трајан, јединствен и целовит процес који  обухвата следеће активности:
-осмишљавање садржаја и циљева синдикалне акције и функције синдиката у њиховом
остваривању;
-осмишљавање метода и средстава реализације интереса запослених;
- осмишљавање принципа и облика синдикалног организовања, као неопходне
инфраструктуре за ефикасне синдикалне акције.
Стратешке активности синдиката можемо дефинисати у следећем:
1.РАДНА И СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ, ОДНОСНО СИГУРНОСТ ПОСЛА И МАТЕРИЈАЛНА ЗАШТИТА
2.ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И ЗАРАДА
3.„КВАЛИТЕТ ЖИВОТА“, АДЕКВАТНИ РАДНИ, АЛИ И УКУПНИ ЖИВОТНИ УСЛОВИ – пре свега
обезбеђење безбедних и по здравље нешкодљивих услова рада. Радна и животна безбедност
претпоставља и социјалну и здравствену заштиту и пензионе фондове и осигурање.
Стандарди одговарајућег квалитета живота укључују и борбу синдиката за обезбеђење
пристојног становања, права на плаћена одсуствовања и стицање додатног знања.
4. ОДРЕЂИВАЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ПОЛИТИКЕ. Ради се о партиципацији у
одлучивању о инвестицијама и развоју, организационих трансформација , као и политика
везаних за управљање људским ресурсима пре свега са становишта њихових ефеката по
запосленост и висину зарада. То подразумева да синдикат мора имати потпору у сфери
цивилног друштва, односно других друштвених чинилаца ( удружења, невладиних
организација, политичких партија).
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Политика данас представља специфичну централну, регулативну сферу друштва, а неке од
њених функција су управљање конфликтима око расподеле јавних добара, усмеравање
осталих друштвених сфера и развоја.
Економија је важна друштвена сфера којом управља политика. У њену структуру се убрајају
индустријски односи и тржиште рада што су истовремено неке од најважнијих тематских
области деловања, оправданости постојања политичке функције синдиката. Одлуке о
условима рада су политичке одлуке јер синдикати, преговарају са власницима капитала и
државом. У пракси се показало да социјални дијалог који се води наводи  синдикат да
учествује у доношењу политичких одлука, имајући у виду да изостају економске анализе и
други стратешки параметри. Политичка димензија многих важних стратешких одлука, попут
правца друштвеног развоја, развоја и трансформације предузећа, намеће синдикатима потребу
да остваре известан степен утицаја на политику.
Ми ћемо бити лидери у заштити прва запослених истичући да основна социјална права
треба да имају предност над економским слободама.
То лидерство ћемо остварити кроз:
- Борбу за подизање стандарда својих чланова и очување запослености,
- Креирање атмосфере отворености, иновативности, материјалне и социјалне сигурности

и стимулисаности за све наше чланове,
- Тражење улагања за потпуну запосленост и квалитетну запосленост за све (враћање

послова у компанију, почев од планирања и изградње капацитета, кроз техничко
одржавање до продаје услуга),

- Залагање за крај политике штедње,
- Боље плате како би се стимулисала домаћа потражња и опоравак,
- Социјални дијалог и колективно преговарање,
- Залагање да синдикат буде укључен у политику запошљавања и креирања радних
места .
- жељу за фер и праведним третманом свих радника, без икакве
дискриминације(превођење агенцијских радника у стлни радни однос)

II. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ И ДЕЛОВАЊА

Основна програмска опредељења и циљеви Јединственог Синдиката Телекома Србије у
наредном периоду усмериће се на следећа кључна питања која су чиниоци, односно показатељи
постојања достојанства на раду, као што су:

1) запосленост, зараде, социјална сигурност
2) очување сталних радних места
3) безбедност и здравље на раду
4) партиципирање запослених у органима управљања
5) међусиндикална сарадња
6) организованост синдиката - пут ка стварној снази
7) остале активности
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1. ЗАПОСЛЕНОСТ, ЗАРАДЕ, СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

Један од кључних задатака синдиката у овом периоду биће борба за већи степен социјалне
сигурности наших чланова, што се постиже стабилнијим уговорима о раду, очувањем сталних
радних места, већом запошљеношћу, повећањем просечне зараде, гарантовањем права у
области здравственог, пензијског и социјалног осигурања,
који ће сваком запосленом омогућити достојан живот. То није утопијски идеал, то је реалност
на којој ће синдикат инсистирати како би се изборили за праведнијом прерасподелом
укупног дохотка, имајући у виду профитабилност компаније.
Зараде треба пратити трошкове живота како би се уравнотежиле са неопходним дохотком за
егзистенцију. На овај начин треба указивати на корпоративну похлепу која се води
максимизирањем профита.
Иновативне технологије захтевају и нова стручна знања тако да определење сваког
запосленог мора бити ка сталном учењу.
Социјална сигурност у најширем смислу речи подразумева низ мера и активности за очување
радних места, заштиту права запослених и развој предузећа ( стратешко планирање и
инвестиције).
Синдикат својим деловањем настојаће да обезбеди стварање једнаких могућности
појединцима да себи и својој породици могу обезбедити услове живота који ће им пружити
шансу да задовоље своје основне и изведене потребе. У том смислу говоримо о социјално
праведној држави у којој је расподела вишка вредности спроводи на социјално одговоран
начин.

2. ОЧУВАЊЕ СТАЛНИХ РАДНИХ МЕСТА

Усвајањем неолибералне политике која је довела до глобализације Стратегија запошљавања
своди се на либералнијем и флексибилнијем тржишту рада које је оптерећено минимумом
законске регулативе односно маргиналног утицаја владине политике на ову сферу
друштвених односа, наравно под притиском капитала и мултинационалних компанија.
Синдикат мора истрајати на принципима да доминантан облик ангажовања запослених јесте
уговорима на неодређено време, чиме се гарантује социјална сигурност.
Стабилност запослења радне снаге утиче позитивно на продуктивност, улагање у људски
капитал и мотивацију радника.
У категорију атипичних облика запошљавања убрајају се уговор о раду на одређено време,
уговор о раду с непуним радним временом, уговор о раду који се склапа посредством
агенција за привремено запошљавање (двострани радноправни однос), рад на позив, рад на
даљину, привремени рад, самозапошљавање и слично.
Оно на чему синдикат мора истрајавати јесте да ови уговори стварају проблем неједнакости
у признавању права радницима, који су свој радни однос засновали неким од споменутих
облика атипичних уговора о раду, у односу на раднике, који су свој радни однос засновали
уговором о раду на неодређено време с пуним радним временом. Споменута права односе се
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на право на организовање и колективно преговарање, право на синдикално деловање, право
на професионално здравље и сигурност на послу, заштиту од дискриминације у погледу
звања и занимања, заштиту мајчинства, заштиту од неоправданог отказивања, плаћени
годишњи одмор и државне празнике, боловање и друга права из рада и по основу рада.

3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се предузимају
одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених. Залагање
синдиката је да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене
последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом
сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имао
осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака. За остваривање оваквог
циља неопходан је систематски приступ у превентивном деловању, а Законом о безбедности и
здрављу на раду синдикат има прилику да се избори за безбедно радно место и да запослени
током рада сачувају своје здравље организовањем одбора за безбедност и здравље и
пуноправним деловањем у њему.
Безбедност и заштита здравља на раду једно је од основних права сваког човека, јер једино
безбедан рад, здрава и безбедна радна средина омогућавају продуктиван рад и живот.
Међу општим обавезама послодавца, у вези спровођења мера безбедности и здравља на раду,
предвиђена је и обавеза да обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових
технологија и средстава за рад, као и о опасностима од повреда и оштећења здравља која могу
да настану њиховим увођењем.
Такође радиће се на усаглашавању са правним тековинама ЕУ и иновирање прописа у
области безбедности и здравља, развијању социјалног дијалога у области безбедности и
здравља на раду , спровођењу посебног осигурања од повреда на раду и професионалних
(регистар повреда на раду и професионалних оболења) болести и др.
Утврђивање приоритета у решавању проблематике везане за безбедност и здравље.

4. ПАРТИЦИПИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА

Право на партиципацију запослених једно је од темељних колективних права које
подразумева право на одлучивање, право на учешће у расподели добити и право учешћа у
власништву код послодавца или радничко акционарство.
Право на партиципацију уређено је универзалним међународним правним актима –
Конвенцијама Међународне организације рада, регионалним – европским правним актима –
Ревидираном европском социјалном повељом и националним законодавствима држава.
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Партиципација не може да значи замену нити превазилажење социјалног дијалога и
колективног преговарања, и обрнуто.
Европска пракса партиципирања запослених у органима управљања заправо дефинише
суодлучивање  прописано директивама Европске комисије. Добри примери такве праксе су
Словенија, Немачка, Данска, итд.

5. МЕЂУСИНДИКАЛНА САРАДЊА

Ради јачања синдикалног покрета, синдикат је отворен за удруживање и повезивање са свим
синдикатима.
Синдикат сарађује са синдикатима међународног покрета и доприноси унапређењу
међународне синдикалне сарадње , активно учествује у раду Уни глобал унион.
На тај начин постиже се сарадња са синдикатима из већине земаља света.
Постоје дугогодишњи меморандуми о сарадњи синдиката из Грчке и Кипра.
Развијати сарадњу са синдикатима на националном нивоу са посебним освртом на чвршће
повезивање синдиката у оквиру Телеком Србија групе.

6. ЈАЧАЊЕ СИНДИКАТА - ПУТ КА СТВАРНОЈ СНАЗИ

Синдикат је јак онолико колико је бројно и јако чланство које представља, због чега се сва
настојања морају нужно подредити интересу чланства као збиру појединачних интереса
сваког члана. Потребно је да се процеси и деловања унутар Синдиката прилагоде чињеници
непресталног мењања услова и окружења у којем делује. У наредном периоду као
репрезентативни синдикат, се мора доказати чланству као његов истински представник, те му
предстоје следеће активности:
1. Реализација обавеза сходно актима уз адекватну одговорност у раду;
2. Представљање рада Синдиката чланству и јавности;
3. Побољшање организованости и финансијског пословања Синдиката;
4. Едукацији чланова;
5. Рад са интересним групама.
Синдикат, се мора руководити чињеницом да је он ту ради чланства, а не чланство ради њега.
Управо та чињеница обавезује да се спроводе следеће активности :
1. Одржавање редовних веза са запосленима;
2. Покретање запослених на исказивање става према свему што угрожава њихову слободу
изражавања унутар организације или целокупну самосталност Синдиката;
3. Рад на осигурању максималне једнакости, солидарности и јединства чланства без обзира
на занимање односно радно правни статус;
4. Покретање запослених на супростављање свим облицима дискриминације (полне,

образовне,верске ...) и сваком покушају угрожавања и непоштовања људских права и
слобода.
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Представници синдиката су дужни да обилазе организације са своје територије, да о
спроведеним активностима и затеченом стању обавесте органе Синдиката. На овај начин би
се обезбедило константно праћење ситуације запослених, обезбеђивање њихових права, као и
омогућавање правовременог предузимања акција од стране синдиката. Активности чланова
органа синдиката такође морају бити интезивније. Радом на терену, односно, личним
сазнањима у проблеме запослених, чланова синдиката, ЈСТС би се додатно приближио
чланству и његовим проблемима, те са још већом сигурношћу приступио решавању истих
Потребно је повећати број синдикалних подружница и чланова у њима, али и повећати
чланство у синдикалним подружницама и организацијама које већ постоје.
У овом периоду потребно је да се сваки члан синдиката залаже за повећање броја чланова у
синдикалној подружници, односно организацији у којој делује, па и шире, истичући при том
потребу за чланством у овом Синдикату.

7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру реализације Програма Јединственог Синдиката Телекома Србије обезбедиће се
сарадња са осталим синдикатима у Предузећу, а у циљу изграђивања заједничких ставова,
интереса и акција који су од интереса за све запослене.
Синдикат ће се у посматраном периоду бавити и свим другим питањима која нису наведена у
програму активности, а које наметне  време све у интересу чланства.
Када се радници организују у синдикат, слободан и независтан, штите демократију и чине
утврђење које брани социјалну правду. То потиче од саме природе синдикализма засноване на
солидарности. Синдикат не постоји да би бранио посебне интересе, већ да би захтевао и
бранио права за све: заједничка и општа права!

ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ   ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Здравковић с.р


