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На основу Програма активности ЈСТС-а за 2012. годину, деловање Синдиката је било усмерено на остваривању
следећих програмских циљева:

1. Организациона и кадровска изградња синдиката
2. Запосленост, зараде, социјална сигурност, осигурање поштовања свих законских прописа и постигнутих
споразума од стране послодавца и рад на побољшању постојећих, колективно преговарање
3. Партиципирање у управљању компанијом ''Телеком Србија''а.д.
4. Јачање међусиндикалне солидарности
5. Живот и рад у праведној и демократској држави  и изградња политичке снаге Синдиката
6. Реформе, транзиција, приватизација, бесплатна подела акција
7. Допунско пензионо и здравствено осигурање
8. Социјални дијалог и социјално партнерство
9. Фонд солидарности
10. Спорт, рекреација и годишњи одмори
11. Међународна сарадња
12. Стамбена политика
13. Остало

1.Организациона и кадровска изградња синдиката

Наша снага, то су наши чланови !
Повећањем броја чланова, сваки синдикат јача своју позицију и реалну снагу у друштву.
Процес који непрестано траје и из којег се црпи снага синдиката.
У протеклој години очувана је синдикална база.

Јединствени Синдикат Телекома Србије је нај масовнија синдикална организација у компанији препознатљива у
сврсисходности свог деловања.
Деловање ЈСТС-а и његових органа у протеклом периоду одвијало се у условима наставка транзиције и социјалних
турбуленција у целом друштву. Спровођење политике синдиката је вршено на свим нивоима синдикалног
организовања.



Приватизација и отварање тржишта, усмерени на привлачење инвестиција и постизање привредног раста ишли су за
либерализацијом у области економије а током 2012 године по нарочито у свери телекомуникација, али су зато, с друге
стране, економска и социјална права доживљена као остатак комунистичке прошлости и као нека врста идеолошког
реликта који више није "у моди". Губи се из вида да данашњи развијени свет и ова права сматра неотуђивим људским
правима и стално унапређује степен њихове остварености.
Појава светске економске и финансијске кризе додатно је заоштрила постојеће стање. Ако томе додамо недовољну
изграђеност институција, мањкавост законске регулативе, високу стопу незапослености и пад животног стандарда -
постаје нам јасно с каквим изазовима се суочио Синдикат.
Тако сложени услови постали су извор појачане несигурности и стреса за наше чланове и наметнули потребу нашег
динамичког деловања.
Током 2012. године појачаним активностима на консолидовању материјалне базе постигнути су значајни приходи који
су темељ просперитета синдиката.
Комуникација, повезивање и размена информација чине нас успешнима.
Наша одлучност да будемо динамични ,осећај обавезе и одговорности, вера у успех на основу удруженог напора, рад,
упорност и истрајност, оно је што нас одржава и чини да трајемо.

2. Запосленост, зараде, социјална сигурност, осигурање поштовања свих законских прописа и постигнутих
споразума од стране послодавца и рад на побољшању постојећих, колективно преговарање

На овом пољу морамо посебно истаћи значајну улогу у 2012 години код доношења пословног плана компаније за ту
годину. Историјски гледано остаће упамћено да смо остварили повећање основних зарада за 10% с почетка године,
уговорили исплату запосленима учешће у добити у висини 1 ½ бруто зараде, унапређење запослених, спровођење
друштвених активности ( радничко спортских такмичења, спортске и здравствене рекреације и рехабилитације,
обележавање 8. марта, новогодишњи поклон ваучери и др.). Такође, остала стечена права остала су и то: додатно
допунско пензионо осигурање и колективно осигурање. Оно што је интересантно јесте да ново пословодство прелази на
нови начин обрачуна такозване 13. плате у виду учешћа запослених у пословном резултату Друштва са свим порезима и
доприносима тако да је крајем 2012. године исплаћена и 2/5 бруто трошка зараде. Оно што нас забрињава јесте
чињеница да се не могу изнаћи механизми за реално очување зараде, обуздавање инфлације која је највећа у Европи и
континуирани тренд да у Телекому Србија најнижа зарада буде на нивоу потрошачке корпе.
ЈСТС је из својих средстава обезбедио око 15 милиона динара на име позајмица члановима синдиката.
Колективни уговор је незамењив инструмент уређивања међусобних односа запослених и послодавца. Један од
најважнијих задатака сваког синдиката јесте закључивање колективног уговора.
Запослени слабо познају права из Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на раду као и своја права по основу
чланства, као и механизме за остваривање и заштиту својих права. Овакво стање ефикасно се може мењати
образовањем и послодаваца и запослених, као и јавним кампањама. У корпусу заштите права запослених ЈСТС је
учествовао у одбрани више десетина својих чланова којима се стављају на терет радње за које са сигурношћу нису
потврђене. Поред унапређења правног оквира и бољег спровођења постојећих закона, неопходно је подизати свест,
како послодаваца, тако и запослених.

3. Партиципирање у управљању компанијом ''Телеком Србија''а.д.

Партнерско делoвање Синдиката у органима компаније даје вишеструку одговорност у прихватању и доношењу
аката Друштва.
Осим учешћа у Управном одбору ''Телекома Србија''а.д., а од половине године у складу са Законом о привредним
друштвима УО мења назив у Надзорни одбор, присутно је деловање кроз заједничке одборе (Одбор за безбедност и
заштиту на раду, Одбор за спровођење радно-спортских такмичења)  и комисија (Комисија за праћење и тумачење КУ,
Комисија за решавање стамбених потреба запослених, Комисија за јавне набавке (заштитне обуће, одеће, опреме,
рекреације, рехабилитације, здравствене рекреације, новогодишњих пакетића,  обележавања осмог марта и др.)) .
Када је реч о промени начина организовања акционарских друштава према Закону о привредним друштвима чија
примена је обавезна од 1. јуна 2012. год Телеком Србија је отворено акционарско друштво  са дводомним управљањем.
И овај закон у погледу учешћа света рада у органима компаније је рестриктиван или благо речено непрецизан, ипак у
управљачким органима компаније остају представници запослених тако да на овај начин бранимо тезу да запослени код
одлучивања о пословном плану имају и обавезу за ефикасношћу у његовој реализацији. Другим речима поставља се
паралела да само пословни успеси дају прилику да се створени приходи и деле.



4. Јачање међусиндикалне солидарности

Са позиције ЈСТС-а као најбројнијег синдиката у компанији проистиче и највећа одговорност.
У протеклој години, а и годинама уназад вођена је конструктивна политика  за чије грађење је неопходна
међусиндикална солидарност нарочито код стратешки важних питања( буџета, колективног уговора и тд.).
Деловањем кроз Конфедерацију слободних синдиката учествовали смо у протестима везаним за одбрану права
репрезентативности ове младе синдикалне централе, подржавали решавање проблема сваке од чланице имајући у виду
специфичности сваке.

5. Живот и рад у праведној и демократској држави  и изградња политичке снаге Синдиката

Имајући на уму да су се током 2012. године догодили избори на којима је владајућа Демократска странка доживела
фијаско осећа се постепно попуштање у притисцима хипер брзе приватизације свих ресурса у Србији. Напротив
отварање афера везане за поступке приватизације који су и обичним грађанима биле видљиве даје прилику синдикатима
да постану чинилац евентуалних процеса промене структуре капитала. Наиме више је него јасно да би у наредном
периоду приватизација морала имати оправдање.
Оно што је претходило изборима јесте кампања политичких странака. Незапамћено је да су се сви утркивали да са
синдикатима изграде платформу за нови мандат. КСС као чинилац синдикалне сцене Србије угостио је од председника
државе до лидера већине странака у својим просторијама. На овим скуповима је једина добра страна што се од свих
чуло да су синдикати чиниоци изградње друштва и да без проактивног учешћа света рада и света капитала нема
економског напретка земље.

6. Реформе, транзиција, приватизација, бесплатна подела акција

Друштво у Србији је неколико деценија у реформама, транзицији и приватизацији. Овакав амбијент није погодан ни за
какве привредне активности што осећа и Телеком Србија који је у 2012. години посрнуо. Друштвено политичке
околности које су везане за уско политичке циљеве, а не стратешка опредељења  доводи до тога да највећи национални
и регионални оператер посрће због процеса продаје да би одмах након тога исти актери одлучили да се повећа учешће у
власништву компаније и Телеком Србија купи 20% сопствених акција. Евидентно је реч о исхитреним одлукама о чијим
последицама причају они који преживе.
ЈСТС је и у овом поступку тражио права својих запослених користећи политичке околности изборне кампање. Захтевао
да се запосленима, бившим запосленима и пензионерима као и свим грађанима изврши подела обећаних акција које
остају изборно обећање из претходног изборног циклуса. Помак који је направљен недвосмислено утврђује право
власништва над акцијама чији статус је проверљив код Агенције за приватизацију а Одлуком Владе РС о преносу акција
без накнаде грађанима-носиоцима права и запосленима и бившим запосленима „Телеком Србија“ а.д. Београд, од 27.
априла 2012. године 05 Број: 023-3060/2012 у тачки 2. став 2. утврђен је тачан број акција у износу од највише
69.400.000 акција које ће бити основ за стицање права на пренос бесплатних акција запосленима и бившим запосленима
„Телеком Србија“ а.д. Београд. Такође у тачки 7. став 2. исте Одлуке предвиђено је да Агенција за приватизацију доноси
решење о преносу акција без накнаде за запослене и бивше запослене „Телеком Србија“ а.д. Београд и доставља га
предузећу „Телеком Србија“ а.д. Београд и Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности.
Приликом поступка расподеле одређеног броја акција сразмерно оствареним годинама радног стажа у предузећу
„Телеком Србија“ а.д. Београд, Агенција за приватизацију је, а на основу електронске обраде података, извршила
пренос акција сразмерно утврђеном броју акција које служе као основ за расподелу и укупних година радног стажа по
основу којих запослени и бивши запослени стичу право на поделу акција.

7. Допунско пензионо и здравствено осигурање

У нестабилном привредном амбијенту и вишедеценијском транзицијом овај вид обезбеђења за будућност је из свере
алтернативе постао основни постулат. Новчана средства која се издвајају за ове намене  су у висини неопорезивог
износа и представља обавезу послодавца.
У дневно политичким дешавањима честа је најава реформи ових система из разлога смањења буџетског дефицита.
Буџет Републике Србије је директно оптерећен суфинансирању ових фондова због слабих прилива доприноса јер се број
запослених  континуирано смањује. Послодавци без казни изврдавају плаћање доприноса.



8. Социјални дијалог и социјално партнерство

Социјални дијалог је неопходан за свеукупни даљи развој друштва и предуслов је за демократизацију друштва и
интегрисање у европске токове. На жалост, он није на задовољавајућем нивоу већ се само декларативно прихвата.
Активности ЈСТС-а имале су за циљ успостављање социјалног дијалога кроз обострани дијалог са пословодстовм и
Владом и колективно преговарање. У настојању да са пословодством изградимо партнерски и сараднички однос,
стално смо указивали на потребу стварања таквог радног амбијента који ће обезбедити развој динамичког , креативног и
предузетничког потенцијала свих запослених. Стварање амбијента у којем ће запослени бити мотивисани, задовољни и
посвећени свом послу доводи до дугорочно успешног пословања и задовољства пословодства, корисника и акционара.
У данашњем свету, у доба глобализације и наглог развоја технике, комуникационих система, аутоматике и
информатичких технологија, људи су постали примарни фактор којим се може остварити компаративна предност. Ипак
у неким случајевима пословодство не сматра да су управо људи највреднији капитал у организацији. Упркос томе,
имајући у виду да је опстанак и просперитет ЈСТС-а најзначајнији заједнички циљ увек смо били искрени у жељи и
намери да изградимо однос међусобног поверења и разумевања поштујући свој део обавеза и одговорности.

9. Фонд солидарности

Укупно исплаћена средства из Фонда солидарности ЈСТС износе 7.942.090,00 динара.
У поменутом периоду, Управном одбору фонда солидарности је  достављено  укупно 378 захтева (367 захтева
позитивно решено).
Управни одбор  Фонда солидарности у поменутом периоду укупно је одржао 12 седница (12 редовних - месечних).
Политика располагања средствима Фонда солидарности је стављена у функцију очувања здравља, надокнаде на име
смртних случајева и стимулације очувања наталитета. На овај начин показан је пун значај оваквог фонда  и
дистрибуција средстава.

10. Спорт, рекреација и годишњи одмори

Иако се суочавамо са све тежим условима и новим препрекама, и даље успевамо да се сваке године окупимо на једном
месту у великом броју, са циљем развијања другарства и пријатељства међу учесницима, међусобног информисања и
размене радних искустава,спортских такмичења и боље пословне сарадње међу учесницима и учвршћивања свести о
припадности ЈСТС-у. Радно-спортски сусрети су дани спорта, опуштања и дружења, али и озбиљних разговора о
будућим активностима, идејама и иницијативама за изналажење решења за проблеме који нас све притискају имајући у
виду да се карактер игара проширује на целу Телеком групу.
Инвестиција у спорт и рекреацију јесте инвестиција у хуманизацију живота и рада, подизање радних, стваралачких и
креативних способности запослених. У 2012 години  ЈСТС је реализатор спортске рекреације на нивоу друштва.
Спроведена је спортска рекреација кроз трипартитне комисије синдиката и пословодства и утрошена буџетска средства
за те намене.
Годишњи одмор наших чланова субвенциониран је од стране ЈСТС-а. На располагању су агенцијске услуге и сопствени
капацитети.

11. Међународна сарадња

На међународном плану ЈСТС је постао члан породице светских синдикалних покрета UNI. Развијање и неговање
међународне сарадње огледало се у традиционалним односима са синдикатима из окружења Црне Горе, Републике
Српске и БиХ. Интензивирана је сарадња са синдикатом СДПЗ из Словеније чија делегација је била гост нашег
синдиката.
Учешћем у раду на међународним форумима подигли смо кредибилитет синдиката и имали прилику за размену
искустава у погледу права , заштите и стицања права запослених. Западне демократије нису носиоци  оличења
радничких права.
Са синдикатом ЕПОЕТ са Кипра ниво сарадње је подигнут тако да је договорена размена запослених под сличним
условима како се то одвија са синдикатом ОМЕ-ОТЕ.



12. Стамбена политика

У делу решавања стамбених потреба запослених на иницијативу ЈСТС-а формирана је радна група за израду нове
стамбене политике.  Према одлуци генералног директора који је формирао радну групу  састављену од синдиката и
пословодства ( људски ресурси , рачуноводство и финансије) радна група је дала нацрт нове стамбене политике.
Дешавања у компанији и замена директора није финализирала овај пројекат.

13. Остало

ЈСТС ће се бавити свим активностима која су битна за чланство без обзира из које области она долазила.
Очување базе синдикалног чланства је приоритетан задатак и гаранција легитимитета за  креирање и доношење одлука
од значаја за запослене.

Јединствени Синдикат Телекома Србије
Управни одбор

______________________
Славољуб Кандић,председник


