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На основу члана 28. Статута Јединственог синдиката Телекома Србије, Скупштина Синдиката на
седници одржаној дана 05.03.2020.године доноси:

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2020-У ГОДИНУ

I. Увод

Јединствени Синдикат Телекома Србије је модеран, независан демократски синдикат опредељен за
остваривање неотуђивих права човека на слободу и социјалну правду. Основне активности синдиката у
наредном периоду базираће се на: радној и социјалној сигурности; пристојном животу и зарадама;
подизањем квалитета живота; учешћем у одређивању развојних циљева и политике у оквиру
компаније ''Телеком Србија“ а.д., као и на нивоу ''Телеком Србија'' групе – учешћем у
управљању и одлучивању. За спровођење ових циљева нарочито је битна организациона, акциона
и кадровска изградња Синдиката како би успешно одговорили условима слободног тржишта,
социјалног дијалога, колективног преговарања и учешћа у међународној синдикалној сарадњи.
У периоду који је пред нама улога и значај синдиката морају јачати. То подразумева и велику обавезу
Синдиката у целини, да се боље организује, да користи савремен и ефикасан метод рада који ће га
чинити и материјално стабилним и независним, да се акционо и кадровски оспособљава за нове изазове
уз стално обогаћивање садржаја и активности.
Само такав приступ од стране синдиката може још више да мотивише чланство, учврсти и прошири
синдикалну базу на свим нивоима организовања и деловања.
Расположење чланства и активности које су у претходном периоду вођене дају нам подстицај да
ефикасније делујемо на заштити интереса запослених и побољшању услова рада.
Полазећи од одговорности, права и обавеза синдиката у заштити економског и социјалног положаја
чланова синдиката и свих запослених, свесни свих проблема који се директно односе на запослене,
истрајаћемо на спровођењу програмских циљева синдиката.

II. Програмски циљеви

Наши задаци, односно циљеви ће бити:

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. Учешће у управљању компанијом ''Телеком Србија''а.д.
4. Јачање међусиндикалне солидарности
5. Реформе и транзиција,
6. Социјални дијалог и социјално партнерство
7. Фонд солидарности
8. Спорт, рекреација и годишњи одмори
9. Међународна сарадња
10. Стамбена политика
11. Остало

II.1. Организациона и кадровска изградња синдиката

Чланство

Чланство у синдикату почива на принципу добровољности. Чланство је за нас један од основних циљева.
Успех у придобијању што више запослених циљ је сваке синдикалне организације. Синдикално чланство
јесте снага која синдикату треба да би добио на ауторитету за деловање пред послодавцем, Владом РС или
другим чиниоцима друштвених односа. То је у ствари главни разлог постојања. Без чланова, без чланства
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највећег могућег броја запослених тешко је одредити одакле би синдикална организација могла да црпи
свој легитимитет. Ради тога сва наша настојања морамо нужно подредити интересу чланства као збиру
појединачних интереса сваког члана. Осим тога потребно је процесе и деловање унутар Синдиката
прилагодити чињеници непрестаног мењања  окружења у којем делујемо, било да се ради о новом
организовању предузећа или ширењу предузећа куповином оператера у региону.
Осим јачања базе Синдиката, Синдикат у свом деловању мора појачати и материјалну основу свог
деловања, маркетиншким и комерцијалним пословима по угледу на друге развијене синдикате у окружењу
и свету.
Сваки синдикални активиста мора се у свом раду руководити чињеницом да је он ту ради чланства, а не
чланство ради њега.
Управо та чињеница обавезује синдикалне активисте да:
- Одржавају редовне везе са радницима без обзира на синдикалну припадност
- Омогуће сваком поједином члану изражавање свога мишљења
- Покрећу раднике на противљење свему што угрожава њихову слободу изражавања унутар

организације или целокупну самосталност Синдиката
- Раде на осигурању максималне једнакости, солидарности и јединства чланства, без обзира на

занимање и положај унутар компаније
- Покрећу раднике на супротстављање свим облицима дискриминације (полне, образовне,

верске…) и сваком покушају угрожавања и непоштовања људских права и слобода
Циљ рада сваког синдикалног активисте мора бити :
- доступност информација сваком члану синдиката
- уважавање мишљења сваког члана синдиката
- стварање осећаја сигурности код сваког члана- стварање осећаја важности сваког члана,
Како би учинили ЈСТС што атрактивнијим за учлањење потребно је наставити развијање свих облика
презентације синдикалног рада.
Нужно је покренути маркетинг синдикалне борбе кроз презентацију свих, па и најмањих резултата
синдикалног рада, синдикалним вестима, зборовима, извештајима са седница одбора и др.).
Вести ЈСТС препознате су као једно од јачих канала комуникације са члановима те се и надаље мора радити
на њиховој визуелној и садржајној надоградњи.
Интернет страница ЈСТС мора задржати своју улогу квалитетног, објективног и брзог информирања свих
заинтересованих за рад ЈСТС.
Најважнији је непосредни контакт синдикални активиста – члан. Због тога је потребно да истрајемо на
постављеним задацима.
Председник синдикалне организације обилази радна места у седишту СО минимално једанпут месечно,
а дислоцирана радна места у зависности од величине подружнице најмање једанпут тромесечно.
Председници синдикалних организација у сарадњи са професионалцима имају обавезу да синдикалне
организације које представљају обиђу најмање једанпут полугодишње.
Седнице статутарних органа синдиката одржавати у седиштима синдикалних организација.
Уз све наведено потребно је осмислити циљане кампање учлањења те осигурати потребна средства за
остварење тог циља.
За презентирање рада Синдиката одговорни су сви синдикални активисти ЈСТС .

У финансијском пословању радити на бољем планирању, како на нивоу централе, тако и на нивоу
синдикалних организација.
Уважавајући чињеницу да су материјални захтеви све већи и да снага Синдиката у много чему зависи од
финансијских средстава којима располаже неопходан је домаћински однос према финансијама и
проналажење алтернативних модела финансирања.
ЈСТС у наредном периоду мора појачати синдикалну понуду члановима кроз осигурање повољнијих
услова куповине кроз уговоре са разним фирмама, излета, позајмица и сл. Посебну пажњу треба посветити
одмаралиштима и хотелима који се могу искористити за пружање могућности јефтинијег летовања нашим
члановима. У том правцу ставити капацитете синдиката у В.Бањи у експлоатацију уз јасно дефинисан
правилник и настојати проширити капацитете којима би управљао Синдикат.
У делу организације Синдиката отворити могућност деловања Синдиката у оквиру ''Телеком Србија'' групе
као и доминантнији утицају на доносиоце одлука.
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Како би могли одговорити свим захтевима које се пред њих постављају сви синдикални активисти дужни
су стално да се едукују.
Потребно је израдити краткорочни (годишњи) и дугорочни (трогодишњи) план синдикалне едукације. У
изради плана едукације посебан нагласак треба ставити на оспособљавању сопствених предавача чиме би
се осигурало појефтињење и омасовљивање синдикалне едукације.

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

Право радника на зараду као и њен номинални износ треба да обезбеди економску сигурност и
достојанствен живот њему и члановима његове породице. Наше је неотуђиво право и обавеза да са
послодавцем преговарамо о висини зараде и других права којима се штити интегритет запосленог и његова
радна каријера. Цена рада мора да  обезбеди задовољење основних биолошких, економских, социјалних,
културних, образовних и других потреба запослених.
Трошкови живота и потрошачка корпа и даље су у диспропорцији са просечном зарадом за већину
запослених. Имајући на уму пословне резултате компаније, који су продукт залагања запослених захтевамо
да учешће зарада буде сразмерно трошковима пословања. Осим повећања новчане награде, залажемо се за
побољшање услова рада, програме усавршавања током целог радног века, чиме би се повећао квалитет
рада и утицај на ефекте пословања.
Учешће у одлучивању кроз статутарне органе  компаније, проширује делокруг рада Синдиката и омогућује
синдикату коришћење свих могућности из Закона о раду у заштитити права својих чланова.
У ситуацији могућег настанка  нових предузећа потребно је активно се укључити у синдикално деловање,
настављати континуитет синдикалног организовања уз задржавање загарантованих права без увлачења у
преговарачки процес измене аката зарад статусних промене послодавца.
Да би остварили задати циљ потребно је јачати улогу синдикалног удруживања и колективног преговарања
кроз пружање пуне логистичке  подршке преговарачком тиму, учесницима у органима Телекома као и
синдикалним активистима. То конкретно значи да је Синдикат дужан радити на промоцији и едукацији
синдикалних активиста  и појединаца.
Колективно преговарање представља данас најефикаснији и опште прихваћени инструмент уређивања
међусобних односа, интереса и права између послодаваца и запослених који у највећој мери омогућује
ефикасно усклађивање различитих интереса ова два социјална партнера на чему се заснива стабилан
социјални мир. На овај начин стварају се услови којима се Колективним уговором регулишу односи у свим
сегментима пословања.
Право на колективно преговарање је основно право радника по основу социјалног дијалога за решавање
односа по основу права на рад и права по основу рада.
Један од кључних сегмената рада Синдиката у наредном периоду мора бити осигурање поштовања свих
законских прописа и постигнутих споразума од стране послодавца и рад на побољшању постојећих, на
основу оцене да је Колективни уговор највећа могућа заштита запослених.
Оно чему требамо посветити посебну пажњу је примена свих одредби Колективног уговора, поготово оних
које регулишу  стечена права везана за статус запослених и њихов материјално социјални положај.
Стварни проблем у пракси међутим, представљају руководиоци који из разних разлога крше права радника.
Таквим појавама треба се супротставити свим облицима синдикалне борбе, притом максимално користити
институт директних преговора са надлежнима и учешће у раду статутарних органа Телекома и законске
могућности које нам стоје на располагању.
Циљ код склапања нових и обнове постојећих колективних уговора мора бити унапређење свих права
радника и повећање цене рада минимално за раст трошкова живота, односно очувања реалног нивоа зарада.
Веома је  важно споменути потребу за даљим радом у области заштите на раду и то у најширем смислу
речи. Тако  да је потребан сталан рад на осигурању што бољих услова рада наших запослених.
Проблему недостатка заштитне и службене одеће и обуће који се редовно појављују, треба стати на крај и
то свим облицима синдикалног деловања.
Кад говоримо о законским решењима која се тичу права из рада и на основу рада настојати да кроз
партнерски однос са другим синдикатима буду исказана решења којима се не угрожавају права драстичним
законским изменама, већ водити политика усаглашених решења.
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II.3. Учешће у управљању  компанијом ''Телеком Србија''а.д.

Како би могли остварити основне циљеве рада Синдиката (побољшање животног стандарда и сигурности
запослења) нужно је потребно заговарати и радити на изједначавању вредности рада и капитала. С те тачке
гледишта учешће у управљању предузећем намеће се као потреба и нужност. Учешће у управљању значи
да радник-члан синдиката има право учествовања у доношењу одлука које су битне за опстанак његовог
радног места али и предузећа у целини.
Учествовање у управљању предузећем треба остварити кроз представнике радника у Надзорном одбору
Телекома.
Сваки покушај избегавања социјалног дијалога и самим тим спровођење самовоље појединаца нужно је
санкционисати појачаном синдикалном активношћу: писменим и усменим приговорима, а ако је потребно
наступом кроз медије, ангажовањем инспекције рада, и другим облицима синдикалне борбе.

II.4. Јачање међусиндикалне солидарности и сарадње

Полазећи од сличности услова деловања и проблема, као и координираног деловања на њиховом
решавању, даље ћемо јачати сарадњу и везе са синдикатима у компанији, на нивоу Србије и Европе. Пре
свега мислимо на равноправност у договарању заједничких акција, усаглашавање деловања, који стварају
амбијент за доношење снажних одлука и вођење правих акција. Међусобна информисаност, консултације
и размена идеја, поштовање и превазилажење разлика и тражења сличности, обавезности у спровођењу
договореног и јединственог наступа у одговору на агресивну политику државних органа и представника
капитала. То је једини пут за остваривање наше улоге.
Синдикат ће остати отворен за сарадњу са свим синдикатима и радничким удружењима  по најзначајнијим
питањима и акцијама које се тичу синдикалних права и слобода, последица транзиционих процеса.
Консензус о минималним заједничким акцијама и јединствена преговарачка позиција су ефикасно средство
и јасан сигнал послодавцу и власти да се синдикат прихвати као стратешки социјални партнер. Отуда је
превазилажење идеолошких, политичких и професионалних разлика од изузетног значаја за међусобну
сарадњу.
ЈСТС јасно стоји на становишту да је наша обавеза организовати раднике и штитити њихове интересе у
свим сегментима организације предузећа, а и шире имајући на уму пословање ''Телекома Србије''а.д. у
''Телеком Србија'' групи.
Како би испунио ту своју обавезу ЈСТС ће сарађивати са свим синдикатима унутар ''Телеком Србија''а.д.
за остварење интереса радника које представља на принципима уважавања. Посебно је потребно неговати
добре односе на основама  потписаних Споразума и Уговора.
ЈСТС  се мора наметнути као поуздан партнер међу синдикатима ''Телеком Србија'' групе, са тежњом
ангажовања у међународним радничким организацијама и наставити повезивање са свим организацијама
које могу помоћи испуњењу програмских циљева ЈСТС.
ЈСТС је отворен за сарадњу са сродним синдикатима када су у питању заједнички интереси на принципима
равноправности и међусобног уважавања.
Сарадња са другим синдикатима ће се остваривати кроз заједничке наступе према послодавцу, држањем
заједничке конференције за новинаре, истовременим штрајковима и другим активностима, а све у циљу
јаче позиције према пословодству и Влади Републике Србије.

II. 5. Реформе и транзиција

Транзиција у коју смо као друштво ушли са мотивом промене власничких односа, повећању
продуктивности и другим факторима тржишне економије су заправо непланске активности без стратегије,
са огромним дилемама.
То  је заправо болан процес који се превалио на раднике, запослене и њихове породице.
Интерес синдиката је напуштање концепта приватизације по сваку цену јер је исти уназадио земљу и
смањио привредни потенцијал. Решење је већа упосленост, већа привредна активност, имајући у виду да
су највећи приливи у Буџету државе порези на зараде и ПДВ. Стварање таквог привредног амбијента
побољшало би и пословне резултате ''Телекома Србија''.
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Постоје студије ефеката приватизације у Србији. Подаци из тих анализа су више него поражавајући тако
да ће настојање синдиката бити борба против приватизације ''Телекома Србија''а.д., јачање тржишног
учешћа у земљама у окружењу и очувању и надоградњи техничких достигнућа у Телеком групи. Примери
показују да овакви привредни системи у миленијуму електронских комуникација који имају завидну
инфраструктуру се не препуштају на управљање страним компанијама које тржиште југоисточне Европе
виде као успутну станицу за прекомпоновање капитала.
Непостојање државне стратегије којом би се управљало друштвеним односима доведени смо у ситуацију
да држава доноси одлуке које су врло често и контрадикторне саме по себи.

II. 6. Социјални дијалог и социјално партнерство

Данас, у околностима  у којима се синдикат доказаo као репрезентативни велики је проблем како
организовати социјални дијалог да у институционалном смислу има  реалан садржај који ће се
материјализовати. Социјални дијалог постаје место где се сучељавају визије у ком правцу би требало ићи,
водити компанију како би се припремили за будућност. У ширем смислу преставља кључну претпоставку
за успостављање друштвеног консензуса, као и  за стабилан социјални мир и дугорочан економски развој.
Неопходно је развити културу социјалног дијалога и социјалног партнерства, а у пракси примењивати
методе преговарања, компромиса како од стране послодавца, Владе РС или послодавачких удружења тако
и код синдиката.
Тражимо да се кроз социјални дијалог дође до конструктивног решења проблема и тиме избегне
конфронтација и једнострана решења. Без учешћа синдиката не могу се доносити најзначајније одлуке које
се тичу положаја запослених и најважнија питања из света рада. С обзиром да се ради о веома комплексним
питањима која су преплетена са свим друштвеним кретањима неприхватљиво је да се питање социјално
економског положаја запослених посматра изоловано без анализе свих фактора који доприносе или се
рефлектују на саме запослене.
Синдикат као институција система има своје место и улогу у заштити интереса запослених и предузећа. То
законом одређено и стечено право ставља синдикат у положај релевантног преговарача по свим питањима
од интереса за запослене. Тог свог права, синдикат се свакако неће одрећи.
Обострани интерес синдиката и пословодства је да се сва питања решавају споразумно унутар предузећа
на време, без тензија и са више уважавања. Неспорно је да реалан дијалог може да помогне у околностима
решавања чисто егзистенцијалних питања и успостављања поверења између послодавца и запослених.
Из тих разлога, ЈСТС ће се ангажовати на:
⁕ даљем изграђивању и развијању социјалног дијалог на свим нивоима,
⁕ развоју социјалног дијалога у предузећу, непосредним учешћем, односно, посредовањем у остваривању
социјалног дијалога, кроз уважавање легитимних интереса и позиција свих учесника, обуком синдикалних
активиста да буду равноправни и компетентни партнери у дијалогу у погледу предмета преговора, као и
способности вођења дијалога по свим питањима,успостављањем и развијањем коректне и квалитетне
комуникације на линији послодавац-синдикат у циљу спречавања конфликтних ситуација, потпуније
спознаје проблема и убеђивања у оправданост захтева, планова и предузетих мера.

II .7. Фонд солидарности

Хумана страна Фонда остаје императив деловања у наредном периоду са јасном опредељеношћу да се
материјалним средствима Фонда превентивно делује на очување здравља у границама финансијске
могућности Фонда уз утврђену политику која се може прилагодити околностима и потребама чланова
синдиката.
Средствима Фонда се поспешује политика рађања, материјалном помоћи за свако новорођено дете.
II. 8. Спорт, рекреација и годишњи одмори

Покушати преко Предузећа да се обезбеде средстава за спортску рекреацију за заинтересоване запослене.
Обезбедити преко Предузећа рекреацију и рехабилитацију запосленима на више дестинација и у већем
броју него претходне године.
Обезбедити летовање под повољнијим условима за запослене.
Наставити са субвенционираним одморима за чланове синдиката.
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У апартманима која су власништво ЈСТС организовати одмор својих чланова по најповољнијим условима.

II.9. Међународна сарадња

Унапређивати сарадњу са синдикатима телекомуникационих компанија држава бивше Југославије.
Посебан акценат стављамо на сарадњу са грчким и кипарским синдикатима,  нарочито по питањима
приближавања европским трендовима у нашој области, користећи њихова досадашња искуства.
Сарадњу проширивати у другим областима, а све према финансијским могућностима.

II.10. Стамбена политика

Једна од значајнијих тема за синдикат јесте и решавање стамбених питања запослених. Имајући у виду да
реално очување зараде усклађивањем од неколико процената  не повећава квалитет живота запослених,
усмерићемо активност на тражењу прихватљивих решења измене пословне политике решавања стамбених
потреба запослених. Надограђиваћемо решавања овог питања у погледу да улога Телекома Србије у
кредитирању буде већа.

II. 11. Остало

Реализацију овог програма са утврђеним циљевима, детаљно ће разрађивати и спроводити Скупштина
ЈСТС, Управни одбор, Проширени Управни одбор и све синдикалне организације.
Наш синдикат ће се бавити и другим питањима која нису поменута овим Програмом рада, под условом да
доприноси бољем положају и већем стандарду запослених.
Сви органи синдиката ће непрестано пратити догађања око нас и благовремено реаговати на сваку појаву.
Од сваког члана очекујемо допринос, јер у овом заједничком и тешком послу радећи за синдикат радите за
себе.

Јединствени синдикат
Телекома Србије

Председник Скупштине
Зоран Миловановић с.р.


