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На основу члана 28. Статута Јединственог синдиката Телекома Србије, Скупштина
Синдиката на седници одржаној дана 25.2.2016. године доноси:

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2016-У ГОДИНУ

I. У В О Д

Човек и његово достојанство, његова права   су у средишту нашег интересовања. За нас је
он полазна основа за социјалну правду, слободу, демократију и одрживу привреду.
Окупљајући људе који преузимају своју друштвену одговорност, ми развијамо
активности за поправљање стања у политици, привреди и друштву, као основ државе
благостања. Наше деловање је усмерено ка ублажавању последица глобализације и
обезбеђивању социјалне правде.
Социјална правда чији смо ми заговорници се темељи на јакој држави која омогућава
регулаторни оквир тржишта. Под регулативном политиком се  подразумева уређивање
правних и институционалних оквирних услова за економско деловање на тржишту и  она
се поставља дугорочно.
Другим речима социјална правда јесте политика једнаких шанси.
Циљеви синдикалног деловања су:

- радна и социјална сигурност, односно сигурност посла и материјална заштита.
- пристојан живот и зарада. Укључује активност уређења тржишта рада, доношење

правила и одређење егзистенцијалног минимума и цене рада.
- »квалитет живота«, адекватни радни, али и укупни животни услови – пре свега

обезбеђење безбедних и по здравље нешкодљивих услова рада и еколошку заштиту
радне и животне средине. Радна и животна безбедност претпостављају и социјалну
и здравствену заштиту и пензионе фондове и осигурање. Стандарди одговарајућег
квалитета живота укључују и борбу синдиката за обезбеђење пристојног становања,
као и права на плаћене одморе и стицање додатног образовања.

Основну претпоставку успешног деловања синдиката на остваривању ових циљева
представља борба синдиката за одговарајуће нормативно регулисање следеће четири групе
колективних права запослених:
права на синдикално организовање и удруживање,
организовање штрајкова,
колективно преговарање,
као и учешће у управљању компанијом посредством тела и органа.

Сложени економски, социјални и политички услови на почетку 2016. године када се овај
програм доноси, условљавају да се програмом активности и деловања, утврђују само
оквирна питања и активности која су најзначајнија за остваривање права и интереса
запослених. У времену које следи, зависно од укупног амбијента и услова, програмски
циљеви и задаци ће се допуњавати зависно од њихове актуелности, важности и потребе да
се најефикасније синдикално одговори на проблеме и разрешење одређеног питања. То
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подразумева да се прилагођавају и методи и начини синдикалног деловања са циљем да
се у границама реалног постигну што бољи резултати.

У настојању да се материјално социјални положај запослених, доведе у повољнији
положај у остваривању програмских  циљева у основи ће се  концентрисати на неколико
праваца.

Прво, директно у самом предузећу где радник остварује своје радничке интересе
(зарада, остала примања и услови рада, упосленост), предузети све потребне мере за
очување запослености постојеће радне снаге.

Друго, активно деловање према носиоцима и креаторима економске политике у
предузимању мера и доношењу одговарајућих закона који ће поправити привредни
амбијент, повећати запосленост, а самим тим и потрошњу као фактора социјално-
економског положаја запослених. Наша настојања за очување реалног нивоа зарада јесте
заправо залагање за повећање производње.

Треће, јачање међународне синдикалне сарадње и јачање позиције Јединственог
Синдиката Телекома Србије  у Међународном радничком покрету, а из разлога коришћења
искуства у савременој пракси Синдиката  из Европе и земаља у региону у раду и
активностима Јединственог Синдиката Телекома Србије.

II. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ И ДЕЛОВАЊА

Јединствени Синдикат Телекома Србије је интересна, нестраначка, демократска и
самостална организација у коју се чланови организују и повезују, ради самосталног
изражавања и заштите својих заједничких и појединачних економских и професионалних
интереса, остваривања права из рада и по основу рада и очувања општих и индивидуалних
права и слобода.
Циљеви Јединственог Синдиката Телекома Србије су:

- Продуктивно запошљавање и са њиме уско повезано квалитетно и употребљиво
образовање

- Социјална сигурност и осигурање у случају незапослености као кључни елементи
борбе за социјалну равнотежу и редуковање сиромашива. Овај циљ посебно добија на
значају у контексту актуелног процеса реструктурирања јавног сектора.

- Радна права – заговарање, уместо флексибилности која само олакшава дерогирање
радних права и отпуштање, концепта сигурности радних места која флексибилност
форми рада комбинује са високим степеном радноправне заштите

- очување и постизање бољег материјалног и социјалног положаја својих чланова;
- остваривање припадајућег права из рада и по основу рада и социјалне заштите

утврђених законом и колективним уговором;
- хуманизација рада и очување општих и индивидуалних права и слобода, у складу са

потврђеним међународним конвенцијама.

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:
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1) радна и социјална права, очување сталних радних места, борба против
флексибилних облика рада;
2) зарада, заштита и унапређење материјалног и социјалног  положаја  запослених;
3) безбедност и здравље на раду и начин решавања радних спорова;
4) злостављање на раду – мобинг, принудни рад ( радна експлоатација), постојање
дискриминације у вези са радом (жена, мањина, особа са инвалидитетом);
5) систем социјалне сигурности, сиромаштво;
6) друштвено-економски показатељи (поред осталих то су: бруто домаћи производ,
раст индустријске производње, степен корупције, ниво конкурентности, стопа
инфлације, животни стандард и демографска кретања);
7) организованост синдиката;
8) развијеност социјалног дијалога;
9) систем образовања (усклађеност система образовања са реалним потребама);
10) остале активности.

1. РАДНА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА, ОЧУВАЊЕ СТАЛНИХ РАДНИХ МЕСТА, БОРБА
ПРОТИВ ФЛЕКСИБИЛНИХ ОБЛИКА РАДА

Закон о раду усвојен 2014. године, довео је до тога да се све више јављају нестандардни
облици рада као што су уговори на одређено, рад у непуном радном времену, агенцијски
рад или привремено уступање радника. Споменути облици радницима онемогућавају
сигурну животну егзистенцију, при чему су рањиве групе (труднице, инвалиди,
самохрани родитељи, старији радници) све угроженије.
С обзиром да се радно законодавство интензивно мења на штету радних права, а у корист
света капитала, све под изговором усклађивања са европским радничком праксом,
овакви трендови постају све израженији у привредном амбијенту Србије, јако занимљиви
за послодавачке организације. Унутар привреде све је већи број флексибилних радних
односа, многи радници данас нису синдикално организовани. Такве тенденције су могуће
у најавама политичког естаблишмента и у Телекому Србија.
Основна активност биће заштита сталних радних места са јасно дефинисаном
систематизацијом. Број флексибилних радних односа не сме прелазити 15%.
Реструктурирања у оквиру компаније су могућа у погледу организовања послова који  су
данас изван компаније као и осмишљавању нових послова која би створила амбијент за
додатно упошљавање. Иновације као резултат трансформације знања у додатну вредност,
у раст и нове послове су у центру нове агенде која захтева више предузетничких особина
менаџера и обезбеђује дугорочни развој.

Кључни задатак Јединственог Синдиката Телекома Србије у наредном периоду
односиће се на континуиране активности на пољу   праћења  примене колективног
уговора, унапређивање и јачање социјалног дијалога,  као основног инструмента за
заштиту права и интереса радника из радног односа.
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2. ЗАРАДА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ И
СОЦИЈАЛНОГ  ПОЛОЖАЈА  ЗАПОСЛЕНИХ

Достојанствени рад- запошљавање, у суштини значи: приход који омогућава пристојан
животни стандард, једнак третман и једнаке прилике за све, добре услове рада,
здравствену заштиту и сигурност на радном месту, могућност смисленог и продуктивног
рада и могућност личног развоја.
1)Зарада радника и остала материјална примања, за већину запослених представља основ
за задовољавање основних животних потреба. У том циљу деловање у наредном периоду
треба да буде концентрисано највећим делом на потпуну примену колективног уговора и
јачање социјалног дијалога на свим нивоима.  То је један од основних инструмената  у
погледу обезбеђења веће запослености и већих зарада. То је такође основ за заштиту и
остваривање права радника пред органима послодавца, инспекцијским органима и судом.
Имајући у виду да је човек највреднији сегмент сваке компаније интензивираћемо
адекватно управљање људским ресурсима.
Компанија која је изложена тржишној утакмици и јакој конкуренцији мора да има
мотивисане раднике ради остваривања добрих резултата и успешног пословања.
Компаније широм света закључују да је од велике важности произвести програме
намењене за награђивање свих запослених из свих подручја рада, а који ће уједно
служити као подстицај за побољшање пословања. Крајњи циљ мотивисања запослених
јесте да се подстакну запослени да се они сами заузму за остваривање циљева компаније.
Материјални положај запослених, односно финансијска компензација је састављена од
различитих облика мотивисања која су усмерена на осигурање и побољшање
материјалног положаја запослених и финансијских компензација за рад.
Једнострано доношење Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава као меру фискалне консолидације дискриминише део популације, а у општем
смислу наноси штету целом систему.
Настојања у наредном периоду ће се огледати у ублажавању последица примене ове мере.

2) Социјална заштита наглашава важне везе између продуктивног запослења и
сигурности за оне који из било којег разлога нису запослени, заштиту од губитка или
смањења прихода услед незапослености, повреде, материнства, родитељства или старости,
праведно и солидарно друштво. Другим речима, здравствена заштита, пензијско-
инвалидско осигурање и осигурање од незапослености су такође веома значајни за
социјалну сигурност радника. Јединствени Синдикат Телекома Србије у наредном периоду
ће обратити пажњу на спровођење Закона о здравственој заштити и Закона о пензијско-
инвалидском осигурању обезбеђења потпуне социјалне сигурности запослених. Посебну
пажњу треба обратити на тзв. трећи стуб пензијског осигурања, а то је добровољно
пензијско осигурање, обзиром да се у  изменама Закона о пензијско-инвалидском
осигурању  предвиђају  неповољнија решења од претходног Закона. Решење овог проблема
видимо у чврстом постојању  обавезе послодавца да на његов терет уплаћује добровољно
пензионо осигурање као и до сада.
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3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И  НАЧИН РЕШАВАЊА РАДНИХ
СПОРОВА

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се
предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених и
других лица. Интерес Друштва, свих субјеката и сваког појединца 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.
Друштво је дужно да се стара о спровођењу утврђених правила, мера и стандарда о
условима рада и брине да их мења и усаглашава са технолошким и друштвено-
економским развојем како би се унапредила безбедност и очувало здравље запослених.
Запослени остварују права: на ограничено радно време, скраћено радно време, одморе и
одсуства са рада, на безбедне услове рада и посебну заштиту жена, омладине и
инвалида, на здравствену заштиту, на помоћи и накнаде, права за случај инвалидности и
друга права којима се гарантује социјална и материјална сигурност за случај
немогућности рада.
Послодавац је носилац свих обавеза и одговорности у успостављању безбедних услова
рада и заштите здравља запослених. У том смислу општа обавеза послодавца је да
запосленом обезбеди рад на радном месту и у условима у којима су спроведене мере
безбедности и заштите здравља, односно да приликом организовања рада и радног
процеса (пре почетка рада и у току рада) примени превентивне мере као и да за
њихову примену издвоји потребна финансијска средства.
При извршавању ове обавезе послодавац је дужан да се придржава основних принципа
који су садржани у међународним актима и Закону, а који се односе на:
- избегавање ризика;
- процену ризика који се не могу избећи;
- отклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења;
- прилагођавање рада и радног места запосленом, нарочито у погледу избора опреме за
рад и метода рада, као и избора технолошког поступка да би се избегла монотонија у раду
и смањио њихов утицај на здравље запосленог;
- замену опасних технолошких процеса или метода рада безопасним или мање опасним;
- давање предности колективним над појединачним мерама безбедности;
- одговарајуће оспособљавање за безбедан рад и издавање упутстава за рад на безбедан
начин.
Наведени принципи представљају основу за деловање послодавца при чему је његова
обавеза да активности усмерава превасходно на елиминисање ризика или свођење на
најнижи могући ниво.

Спорови на радном месту генерално подразумевају појединачне или колективне
радне спорове.  Појединачни спорови имају само две странке, запосленог и послодавца,
док колективни спорови подразумевају не појединце, већ групе запослених, које обично
заступа репрезентативни орган.
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Развијањем социјалног дијалога по принципима партнерских односа синдиката и
послодавца ублажавају се појаве радних спорова.
Једно од основних права чланова синдиката је право на правну помоћ у случају повреда
права из радног односа, кршења одредби Закона о раду, Колективног уговора код
послодавца и осталих закона и општих аката којима се регулишу права запослених из
радног односа.

Ова заштита се одвија пред надлежним органима самог предузећа, инспекције рада,
арбитражом и надлежним судовима.

У досадашњој пракси уочена је појава веома дугог трајања и вођења радних спорова,
тако да се треба заложити за успостављање специјализованих судова за вођење радних
спорова, где би се знатно убрзао поступак доношења одлуке.

4. ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ – МОБИНГ, ПРИНУДНИ РАД ( РАДНА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА), ПОСТОЈАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА

РАДОМ (ЖЕНА, МАЊИНА, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ),

Проблем мобинга или злостављања на раду није нов, али о њему се у последње време све
више говори. Значајан корак у заштити права радника је направљен усвојањем Закона о
спречавању злостављања на раду. Законском регулативом покушава се решавати проблем
злостављања на раду, имајући у виду чињеницу повећања пријављених случајева
злостављања на радном месту. Истраживања показују да је европски просек
9% (у Финској је 15%, Великој Британији и Холандији 14%, док је у Италији и
Португалији свега 4% радника изложено психолошком малтретирању на послу).
У околностима друштвене кризе у којој се налази наше друштво сви нестандардни
облици запошљавања имају карактеристике принудног рада односно новог ропства. Лица
тражиоци посла прихватају сваки вид радног ангажовања како би обезбедили минималне
егзистенцијалне услове. У вртлогу тих околности постају заробљени годинама и
деценијама обављајући послове а да су њихова права из рада и по основу  рада
минимална или никаква. Са аспекта послодаваца добијена је јефтина радна снага која
због егзистенцијалног сиромаштва нема храбрости за захтеве промене свог статуса.
Обавеза синдиката јесте да у свом деловању предупреди трендове у којима се настоји да
нестандардни облици запошљавања постану традиционални.

5. СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ, СИРОМАШТВО

Социјална сигурност, у најширем смислу, значи 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 институционалном
смислу, социјална сигурност је темељ организације социјалне државе са свим установама
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које такве могућности обезбеђују. Социјална сигурност подразумева и стабилност
друштвеног положаја, материјалних и културних услова живота, могућности продукције
и репродукције живота, стварање услова за обављање радних и друштвених улога. То
укључује и спречавање ризика који воде погоршању или смањењу услова за живот и рад
појединаца, породице, друштвених група и организација. Подразумева обавезу друштва
да сваком појединцу обезбеди и гарантује физички интегритет и одговарајуће
образовање, стварање услова за запослење и становање, као и правну сигурност у
случајевима губитка неке способности, а посебно способности за самостално
привређивање.
Статистика друштвених активности показује лоше резултате по питању платежне моћи
радно способног становништва и сврставају нас на лествици најслабије плаћених.

6. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ (ПОРЕД ОСТАЛИХ ТО СУ:
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, РАСТ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ,
СТЕПЕН КОРУПЦИЈЕ, НИВО КОНКУРЕНТНОСТИ, СТОПА ИНФЛАЦИЈЕ,
ЖИВОТНИ СТАНДАРД И ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА),

Синдикат мора имати јасну одредницу према економској политици у којој главни
фактори су преплитање инереса капитала и рада.
С тим у вези и јесте наш осврт на јаку социјалну државу и друштво благостања.
Мере фискалне консолидације, смањења јавне потрошње и друге мере које таргетирају
трошковни модекл државе не дају резултате док би афирмација индустријализације и
стварања додатне вредности променила све параметре од БДП-а, животног стандарда и
спречило демографска кретања .
У контексту друштвено економских односа променили би се и погледи на Телеком
Србија, његов удео у економском систему, потенцијалима и укупној вредности.

7. ОРГАНИЗОВАНОСТ СИНДИКАТА

Јединствени Синдикат Телекома Србија је у својој основи организација за промоцију и
заштиту интереса запослених, тако да је тежња за јаком организацијом основни постулат
за достизање циљева као друштвено моћан и политички утицајан синдикат.
Веома значајна активност биће омасовљивање синдикалних организација.
У остваривању својих програмских задатака и циљева, Јединствени Синдикат Телекома
Србије предузеће све мере у заштити свога чланства, користиће се свим расположивим
средствима синдикалне борбе – колективним преговарањем, покретањем иницијатива и
истицањем својих захтева пред пословодним и другим органима, обавештавањем и
придобијањем јавног мњења за своје захтеве, притиском, подршком или ускраћивањем
подршке, арбитражом, заштитом пред органима предузећа, државним и судским органима,
протестима и штрајком. То подразумева редовно, целовито и благовремено информисање
чланства у процесу изграђивања ставова и политике Синдиката, као и редовно
обавештавање чланова о оствареним ставовима и захтевима синдиката путем сајта
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синдиката, обавештењима и саопштењима преко web странице, огласних табли,
електорнске поште и других облика информисања.
Посебан акценат у 2016. години се мора ставити на директном контакту са члановима
синдиката како би се подигла синдикална свест  да у околностима могућих турбуленција у
компанији сваки допринос појединца је високо користан за колектив у одбрани права.
Окосницу начина организовања синдиката чине синдикалне Организације односно
председници синдикалних организација, који уживају углед и поверење у чланству које
заступају, а који су по својим стручним способностима и знању способни да успешно раде
на пословима колективног преговарања, контроле спровођења колективних уговора, мера
заштите на раду и других конкретних интереса и захтева чланства, који такође имају
независну позицију у односу на пословодство.

Материјално помагање чланства - Из средстава синдикалне чланарине и других
извора прихода и фондова које имамо и које ћемо формирати, Јединствени Синдикат
Телекома Србије ће на принципу солидарности и узајамности материјално помагати своје
чланове, а нарочито оне који се нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији и болесне.
Информисање, Организациона изградња и методи синдикалне борбе - У функцији
реализације програмских задатака Јединствени Синдикат Телекома Србије обратиће
посебну пажњу на своју организованост која се мора прилагодити новонасталим
друштвено-економским односима и јасно дефинисати надлежности и одговорности свих
нивоа синдикалног организовања.
Међународна синдикална сарадња - Успостављање добре међународне  сарадње са
синдикатима других телекомуникационих оператера Јединствени Синдикат Телекома
Србије се познаје са пословним окружењем и приликама у тим земљама. Са друге стране
створен је један социјални блок који у датом тренутку може да да добар ефекат. На
располагању је и синдикална централа Uni global union.
Са нама братским синдикатима унутар Телеком Групе и синдикатом Грчке и Кипра развија
се сарадња која има за резултат тесно повезивање ових синдиката и проширивање поља
сарадње и на друге нивое.

8. РАЗВИЈЕНОСТ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА

Социјални дијалог представља најбољи механизам и пут да се изгради и постигне
социјални консензус, развију демократски односи и успостави добра управа.
Успостављање социјалног дијалога тада омогућава размах иницијатива, успостављање
међусобног поверења, стабилан и обзиран институционални притисак и тиме ствара
претпоставке за побољшање стратешког планирања и стабилизацију развоја.
У основи успешног социјалног дијалога заправо стоји потреба успостављања социјалног
партнерства за развој, свест “да смо сви на истом броду”, односно да постоји, уз све
разлике, зона заједничког интереса послодаваца и синдиката дође до стабилног и
динамичног привредног и друштвеног развоја.
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9. СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА (УСКЛАЂЕНОСТ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА СА
РЕАЛНИМ ПОТРЕБАМА).

Знање, као економски ресурс, прешло је дуги пут да би било признато као темељни и
неприкосновени извор економског раста и развоја.
То заправо значи  да главни и основни ресурс чини управо људски капитал и он се
негује, развија и надограђује у функцији достизања и очувања конкурентске предности на
тржишту.
Неки од стубова који чине основу конкурентске предности су пре свега стално
унапређивање образовања и компетенција запослених.
Овај приступ са позиције синдиката директно доприноси правилном управљању људским
ресурсима. Балансирају се позиције структуралног вишка или мањка запослених и
постиже потпуна упосленост постојеће радне снаге. Такође би имао другачију димензију
на Стратешки план и процену СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА као и исказану  неупосленост  У FTE јединицама.

10. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру реализације Програма Јединственог Синдиката Телекома Србије обезбедиће се
активно учешће у органима Конфедерације Слободних синдиката  и 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.

ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ   ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Здравковић с.р


