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На основу члана 28. Статута Јединственог синдиката Телекома Србије, Скупштина
Синдиката на седници одржаној дана 01.03.2019. године доноси:

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2019-У ГОДИНУ

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

1. ЈАЧАЊЕ СИНДИКАТА - ПУТ КА СТВАРНОЈ СНАЗИ

Организовање синдикалне моћи зависи од неколико чинилаца. Ту се пре свега издвајају:
(1) потреба за синдикалним организовањем међу самим запосленима (у ситуацијама које

су за нама а нарочито пред могућим изазовима неупитно је да сваком запосленом мора бити
јасно да као појединац неће заштитити свoја права)

(2) спремност запослених да се укључе у синдикалну акцију;
(3) кадровске и организацијске могућности синдиката да артикулишу потребе и интересе

запослених...
На почетку ваља истаћи на реалне претензије више синдиката да артикулишу и организују
интересе запослених. Уколико нису координиране и акционо повезане око неколико
најважнијих питања запослених, постају контрапродуктивне и остаје веома велика препрека
било којем релевантном испољавању синдикалне моћи. И управо у тај контекст стављамо
централно питање нашег организовања ширења и јачања организационе структуре.

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;
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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.
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 интензивније. 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

Неопходан је континуирани рад на омасовљавању синдиката посебно у околностима
агресивне рационализације запослених. Посебан осврт у наредном периоду јесте рад са
потенцијалним члановима синдиката какао би им се приближила синдикална идеја и пробудио
дух солидарности.

Јединствени Синдикат Телекома Србија  ће своју синдикалну посвећеност ширити кроз
Телеком Србија групу.

1. ЗАПОСЛЕНОСТ, ЗАРАДЕ, СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

Социјална сигурност је услов достојанственог рада, али и услов економског и социјалног
развоја. Посебна пажња мора бити усмерена на питање зарада, висину зарада, као и на
проблематику запослености.
Неопходно је поседовати прецизне информације везане за:

1. Праћење запослености и запошљавања, као и социјалних давања( давања по основу
додатног пензијског осигурања, колективног осигурања, јубиларних награда,
награђивања, месечних стимулација, унапређења, бонуса, учешћа упословном
резултату, учешћа у добити)

2. Праћење кретања ангажовања лица као спољне радне снага( агенцијских радника, уговора
о делу, уговора о заступању итд.);
3. Праћење зарада, у контексту зарада у сектору информационих технологија и
телекомуникација, као и зарада унутар Телчеком Србија групе;
4. Праћење потрошачке корпе и инфлаторних кретања ради очувања реалног нивоа зарада;
5. Праћење банкарске политике у делу каматних стопа везано за решавање стамбених
потреба запослених;
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Неопходно је развити културу социјалног дијaлога и социјалног партнерства, у пракси
примењивати филозофију преговарања, аргументације, компромиса и одговорности. Кроз
социјални дијалог се мора доћи до конструктивног решавања проблема чиме би се избегле
конфронтације и једнострана решења. Без учешћа Синдиката не могу се доносити
најзначајније одлуке које се тичу положаја запослених и најважнија питања из света рада.
За реализацију наведених активности неопходно је организовање састанака са социјалним

партнерима у циљу анализе и решавања постојећих, те спречавања будућих проблема
запослених.

2. ОЧУВАЊЕ СТАЛНИХ РАДНИХ МЕСТА

Заснивање радног односа на неодређено време проистиче из Уставом загарантованог права на
рад, јер оно подразумева посао којим се обезбеђује редован приход, неопходан за
задовољавање основних животних потреба запосленог и његове породице.
Ниво запослености у Србији, приступачност радних места, минималне зараде, као и
преображај радног односа, представљају питања од великог значаја за запослене и тражиоце
запослења у Србији. Српко тржиште је недовољно развијено, те стога, готово да не постоје
шансе да запослена лица стварају своје професионалне биографије, радећи на различитим
радним местима на одређено време током свог радног века, и да на тај начин стичу радно
искуство и знање, а да у исто време имају извесну сигурност да ће са својим квалификацијама
наћи задовољавајуће запослење. Због велике економске несигурности, рад на неодређено
време, код једног послодавца представља једини сигуран начин како би успели да обезбеде
основна средства за егзистенцију.
Када се у светлу тренутне  економске ситуације сагледа проблематика флексибилних облика
рада ( рад на одређено време, рад од куће, рад ван седишта послодавца, лизинг радне снаге,
уговори о посредовању , заступању итд), долази се до закључка да овакав рад, иде на руку још
већој несигурности запослених јер истеком времена ангажовања постају поново незапослени.
Њихова ситуација је последица условљености да прихватају ангажовање које им се нуди на
уштрб зарада и права по основу рада и оних права која проистичу из рада.
Конкретизација активности која предстоји пред синдикатом јесте у делу смањења удела
флексибилних уговора на меру око 10%.
Јединствени Синдиката  Телекома Србије ће се интензивно залагати за стварање нових и
очување постојећих радних места.

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.
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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.
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

У континуитету ће се наставити досадашња успешна међусиндикална и међународна
сарадња са основним циљем продубљивања и проширивања постојећих контаката и даље
укључивање синдиката у међународну синдикалну сарадњу.
Међусиндикална сарадња би морала бити појачана унутар саме Телеком Србија групе.
Међународна синдикална сарадња није циљ сам за себе, већ темељ за остварење укупне
друштвене, политичке, економске и културне сарадње међу народима и због тога је један од
циљева синдиката изградња веза које ће омогућити брже достизање стандарда развијеног дела
света.
Ради јачања синдикалног покрета, синдикат је отворен за удруживање и повезивање са свим
синдикатима.

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.
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Зарад јачања утицаја синдиката тако и његове финансијске потпоре неопходно је укључити
синдикално предузетништво и  филантропију.
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


