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у Београду 
30.03.2011. год. 

      
     

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

 
Извештај је направљен на основу планираних активности у 2010. години, који је 

Скупштина усвојила годишњим Планом, на седници одржаној у мају 2010. године у Београду 
и реализованих активности које су проистекле у 2010. години, као последица непостојања 
социјалног дијалога са државом као социјалним партнером, светске економске кризе и њеног 
утицаја на Србију, као и мера Владе за сузбијање последица кризе, које су директно утицале 
на пад животног стандарда запослених у секторима које Конфедерација покрива.  

Лоша финансијска ситуација у КСС је онемогућила реализацију свих активности које су 
планиране у 2010. години. Њихов обим и резултат би био и већи да су поједине чланице 
редовно измиривале своје финансијске обавезе у складу са својим могућностима и Статутом 
КСС.  
  
- Законодавне активности;  
  

У оквиру ове активности Конфедерација је покренула иницијативу за измену Закона о 
праву на бесплатне акције и новчану накнаду, коју грађани остварују у поступку приватизације 
како би запослени, бивши запослени и грађани стекли право на акције пре приватизације 
уместо, како је било регулисано законом, шест месеци након спроведене приватизације 
државних компанија обухваћених законом. Реализација ове иницијативе се спроводила кроз 
рад заједничке комисије Конфедерације и Министарства економије и регионалног развоја. 
После више састанака обе стране, на којима је прихваћена иницијатива КСС, измене и 
допуне Закона су ушле у Скупштину и усвојене 06.05.2010. године. Усвајањем измена Закона 
и покретањем рада заједничких комисија на основу Споразума са Министарством економије и 
регионалног развоја повећало се интересовање запослених, будућих власника акција, за 
учлањавање у удружења акционара (Удружење власника акција Телекома, Удружење 
власника акција ЈАТ-а), чијим омасовљењем долазимо у позицију да постанемо незаобилазан 
фактор у преговорима са Владом Србије и да учествујемо у управљачким структурама 
предузећа као будући власници дела капитала. 

Синдикат запослених у социјалној заштити је као главни социјални партнер и 
преговарач са Министарством рада и социјалне политике покренуо јавну расправу,  
заједничког предлога Закона о социјалној заштити. Израда овог закона има велику важност у 
условима екномске и друштвене кризе у којој се Србија налази и његовим доношењем већи 
број социјално угрожених грађана би остварио већа права на социјалну заштиту него што је 
прописано важећом регулативом. Синдикат запослених у социјалној заштити је био 
организатор завршне расправе о предлогу Закона, где је уз присуство Министра за рад и 
социјалну политику, уобличен у коначан предлог Закона који ће ићи на усвајање у Скупштину 
Србије ове године. На овом скупу Синдикат је истовремено покренуо иницијативу и дао 
предлог посебног Колективног Уговора за запослене у социјалној заштити. 

Конфедерација је такође предложила и одређене измене Закона о раду, у делу који се 
односи на функционисање социјалног дијалога на нивоу Републике, али је због управо због 
непостојања трипартитног социјалног дијалога у Србији и као последица опструкције рада 
нелегитимних чланова Социјално-економског савета републике изостала активност ресорног 
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Министарства на овом питању. Наведена активност на изменама Закона о раду ће свакако 
бити један од приоритета у 2011. години. 

Влада Републике Србије је, једнострано, без дијалога са социјалним партнерима 
усвојила предлог измена и допуна Закона о ПИО и упутила у скупштинску процедуру, што је 
изазвало револт синдикалних централа у Србији и као одговор по први пут довело до 
заједничког наступа према држави, где је Конфедерација имала активно учешће. Одржани су 
протести у Крушевцу, Бору и Новом Саду, а паралелно је покренута иницијатива за 
расписивање референдума са захтевом да се предлог измена и допуна Закона повуче из 
скупштинске процедуре ради усаглашавања са социјалним партнерима. Закон је повучен, па 
преко ноћи враћен у скупштинску процедуру, а синдикалне централе су, као реакцију на 
овакав потез Владе, покренуле иницијативу за њену смену.  Обзиром, да Влада реагује и 
води дијалог са синдикатима само под притиском штрајкова и протеста и евентуалним 
захтевима за њихову смену, настављени су преговори у смеру усаглашавања измена и 
допуна Закона са захтевима удружених синдиката. У вези са тим одржан је састанак са 
представницима ММФ, на коме се ништа није одлучивало, али је том приликом синдикатима 
јасно стављено до знања, да реформа пензионог система мора бити усклађена са европским 
законима, што значи и мања права за постојеће и будуће кориснике пензија. Синдикати су 
бранили став, да је у Србији ситуација много тежа него у  Европи и да без нових радних места  
и са великим бројем отпуштених радника, реформа пензионог система не може да успе. Став 
Конфедерације јесте да реформе треба да буду поступне и у складу са економским и 
социјалним условима једне државе у којима се примењују. 

Преговарачки тим пет синдикалних централа Конфедерација слободних синдиката, 
Савез самосталних синдиката Србије, Асоцијација слободних и независних синдиката, 
Удружени синдикати Србије „Слога“ и Индустријски синдикат Србије, потписао је споразум, 
05.11.2010. године, у вези са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању. Овај споразум оцењујемо као релативно добар, јер смо ипак успели да 
побољшамо поједине одредбе Закона и да одложимо њихова штетна дејства на одређени 
период. Основни захтев синдиката је био да просечна пензија не може да буде мања од 60 
одсто просечне зараде у Србији. По овом питању је постигнут договор, да ће Влада 
Републике Србије пратити однос плата и пензија и бити у обавези да интервенише уколико 
дође до нарушавања овог односа. Најтежи преговори су били везани за радни стаж са 
увећаним трајањем (бенефицирани стаж). Највише интереса да се постигне добар договор је 
имала управо Конфедерација, имајући у виду да је велики број чланова Конфедерације био 
погођено изменама у овом делу закона. Договорено је да се ово питање реши одговарајучим 
подзаконским актима у договору са синдикатима. Велики проблем је била и чињеница да је 
према планираним изменама Закона било предвиђено да жене у Србији одлазе у пензију са 
58, уместо са 53 године живота, или са 38, уместо 35 година радног стажа. Споразумом је 
договорено да се планирана повећања година живота и стажа за одлазак жена у пензију 
одложе до 01. јануара 2013. године. Према истом споразуму, минимална пензија не може 
бити мања од 27 одсто просечне зараде, а посебном уредбом или законом ће се решити 
проблем радника који су проглашени технолошким вишком и који нису у могућности да 
остваре право на пензију због подизања старосне границе.  

 
- Припреме и одржавање редовне годишње Скупштине; 
  

У оквиру припрема за седму редовну годишњу Скупштину Конфедерације одржани су 
састанци Гранских и Регионалних повереништава, Надзорног и Статутарног одбора на којима 
су разматрани одређени предлози за измену Статута и припрему осталих материјала. 
Секретаријат КСС је успешно организовао седницу Скупштине у Београду. На скупштини је 
донета резолуција против продаје већинског пакета акција „Телеком Србија“ а.д. У раду 
скупштине су узели учешће и стручњаци из области телекомуникација и економије, који су 
подржали ставове Конфедерације у вези са приватизацијом великих државних система и 
јавног сектора. 
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- Припреме за утврђивање репрезентативности Конфедерације на Републичком нивоу; 
Укључивање у рад Социјално-економског савета; 
 

На основу Закона о раду Конфедерација је покренула процес преиспитивања 
репрезентативности постојећих социјалних партнера у Социјално економском савету 
Републике Србије и поднела захтев за утврђивање репрезентативности Конфедерације на 
републичком нивоу, на нивоу грана и региона - градова Србије. Због опструкције Одбора за 
утврђивање репрезентативности, Министар Расим Љајић донео одлуку о његовом 
распуштању и формирао овлашћену комисију Министарства за рад и социјалну политику, која 
је покренула поступак преиспитивања и  утврђивања репрезентативности свих социјалних 
партнера у Републици Србији на свим нивоима. Процес утврђивања репрезентативности КСС 
по поднетом захтеву је покренут 25.02.2010. године. До овог датума, Секретаријат и чланови 
председништва КСС су завршили велики посао око прикупљања приступница свих чланова 
Конфедерације. У централу је стигло преко 187.000 приступница, које је прегледала комисија 
Министарства за рад и социјална питања. Очекивало се да решење о репрезентативности 
стигне у законском року, међутим то се није десило. Из непознатих разлога је отпочела 
опструкција добијања решења. После више послатих дописа Министарству за рад и 
социјалну политику и сталног притиска кроз медије, одржано је више састанака са Министром 
Расимом Љајићем, на којима је он обећао да ће Конфедерација добити решење о 
репрезентативности на републичком нивоу. Наставило се са достављањем додатне 
документације, коју је тражило Министарство за рад и социјалну политику на основу 
примедби других синдиката и централа. И поред притисака и испуњавања свих захтева са 
наше стране, до краја 2010 године, нисмо добили решење о репрезентативности.  
На градском нивоу, у 2010. години, је утврђена репрезентативност КСС у граду Нишу. 
Председништво Конфедерације је у међувремену, као и предходне године, наставило са 
стратегијом активног анимирања и укључивања нових синдиката чланица, у чему се и успело 
јер су се Конфедерацији прикључили:   

- Независни синдикат Заштита д.о.о. Бор; 
- Синдикат немедицинских радника здравства Србије; 
- Синдикална организација Рудника Ковин; 
- Независни синдикат железничара Србије; 
- Унија синдиката извођача Србије; 
- Форум београдских основних школа; 
- Независни полицијски синдикат Србије; 
- Синдикат ЈП ЕТВ; 
- Синдикална организација саобраћаја „ГСП“; 

Настављају се разговори о прикључивању и других синдиката из јавног сектора и државне 
управе. 
  
-Сарадња са синдикатима и послодавачким организацијама;  
  

Конфедерација слободних синдиката је у прошлој години сарађивала са свим 
синдикалним централама у Србији осим са УГС Независност. Подржавала је све активности 
других централа које су биле усмерене да заштите интересе запослених, организацију 
протеста и законодавне активности. Први пут су централе имале заједничке активности 
везане за предлог измена и допуна Закона о ПИО. Оно што је значајно за КСС да су одређена 
Министарства и друге синдикалне централе врло озбиљно схватили наш синдикат као 
релевантног партнера и да пажљиво прате све наше активности. КСС је учествовао, 
15.04.2010.године, у формирању радне групе за превазилажење светске економске кризе 
заједно са СССС и власницима највећег дела капитала Србије организованих у послодавачко 
удружење „Послодавац“, у оквиру покушаја покретања социјалног партнерства за излазак из 
кризе. Међутим и поред овог „историјског скупа“ синдиката и послодаваца, радна група није 
одржала ни један састанак. Наставили смо сарадњу са Асоцијацијом малих и средњих 
предузећа, покренули сарадњу са Привредном комором Србије кроз учешће на округлим 
столовима и трибинама у вези развоја социјалног дијалога у држави и изласка из економске 
кризе у којој се Србија налази. 
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- Међународне активности; 
  

Због ограничених финансијских средстава Конфедерација није могла активније да 
крене у реализацију ових планираних активности, али је преко својих чланица успоставила 
контакте на међународном нивоу и на тај начин су створене основе за наставак рада на 
укључивању Конфедерације у међународне синдикалне организације. 
КСС је узела учешће на већу пошта и телекомуникација Европске федерације јавног сектора. 
Веће је одржано у Београду, у организацији Синдиката Телекома Србија, чланице европске 
федерације јавних сектора. 
  
- Текуће активности; 
  

Због недостатка социјалног дијалога између Владе Републике Србије и Конфедерације и 
више различитих проблема са којима су се у току године сусретале чланице Конфедерације, 
Влади Републике Србије је упућено Више дописа, отворених писама и захтева за састанке. 
Добра комуникација је остварена са Министарством Економије и Регионалног развоја и 
побољшана комуникација са Министарством за рад и Социјалну политику у односу на 
претходни период. У задњем кварталу године, одржан састанак са мисијом ММФ у вези 
одмрзавања зарада у јавном сектору за 2011. годину. У преговорима су представници ММФ, 
претходни став да се зараде у јавном сектору одмрзну у другој половини 2011. године смо 
успели да променимо и договорено је да се крене са повећањем зараде у првом кварталу 
2011. године. Ова промена је настала као последица тврдог става КСС да одмрзавање 
зарада мора да се деси у првој половини године, јер ће у противном доћи до социјалних 
немира. Одмрзавањем зарада КСС је омогућила већини својих чланица да са боље позиције 
уђу у преговоре око потписивања споразума и протокола са Владом и менаџментом у вези 
зарада за своје чланове и остале запослене. Међутим и поред стварања услова за преговоре 
синдикати на железници, синдикати просвете, социјалне заштите, здравства су били 
принуђени да уђу у штрајкачке активносзи, тражећи бољи материјални положај за своје 
чланове и бољи однос државе према запосленима у овим секторима.  

Синдикати великих државних система су договорили повећање зарада у 2011.години, 
али је проблем остао у јавном сектору где није потписан ниједан споразум до краја године. 
Потписан  је посебан Колективни Уговор за здравствене услуге чији је оснивач Република 
Србија и покренут процес потписивања појединачних КУ у здравственим установама у целој 
Србији. Међутим појавио се проблем у примени наведеног посебног КУ у делу материјалних 
давања што изазива револт синдиката у здравству. 

У 2010. години је спроведен један од планираних програма за образовање чланства. 
Одржани су семинари о основама синдикалног образовања у Нишу, 30.03., Крагујевцу, 21.04. 
и Београду, 25.05.2010. године. Учешће су узеле све чланице Конфедерације. Сталним радом 
на образовању чланства настојимо да достигнемо ниво солидарности, као што су код 
Европских синдиката у Грчкој, Француској, Италији. Из тих разлога ће ова активност бити 
једна од приоритета, са циљем да што већем броју чланова и активиста омогућимо адекватно 
синдикално образовање.  

Иако је Председништво донело одлуку да се крене у реализацију пројекта „Чланска карта 
КСС – картица бенефит могућности“, који би омогућио јачање економске позиције 
Конфедерације и обезбеђивање додатних средстава за њен рад, не постоји стварна воља да 
се овај пројекат приведе крају. Самим тим доводи се у питање материјални положај 
Конфедерације, којој је потребно више средстава за нормалан рад и развој.  

У прошлој години, Конфедерација је водила сталну кампању против продаје великих 
државних система (једносмерно донешена одлука Владе о већинској продаји пакета акција 
„Телеком Србија“ а.д.) у време светске економске кризе, сматрајући да. продајом било ког 
великог државног система могу само да се постигну краткорочни економски ефекти или да се 
остваре политички циљеви коалиције на власти. 

Инфромисање чланстава и јавности се одвијало преко саопштења за јавност, 
конференција за новинаре и учешћа у емисијама информативног карактера. Све активности 
Конфедерације зинтересовани чланови синдиката и други корисници су могли да прате преко 



сајта Конфедерације – www.kss.org.rs или www.konfederacijass.org.rs. који је један од 
најажурнијих према мишљењу чланства. 

За реализацију свих активности у наредном периоду и достизање зацртаних циљева, 
потребно је кадровски и технички појачати Секретаријат, како би могли да се испуне сви 
захтеви чланица, који су сваким даном све већи.  

Наравно, остаје акценат на јединству свих чланица и подршци заједничким активностима 
кроз поштовање Статута и одлука органа Конфедерације, који ће и после нових избора у 
2011. години, надам се, наставити успешан развојни пут наше велике синдикалне породице. 
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