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у Београду 
21.03. 2016 год. 
 
     

  
  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ  
 

Извештај је направљен на основу планираних активности у 2015. години, који је 
Скупштина усвојила годишњим Планом, на седници одржаној 05.11. 2015. године у 
Панчеву и реализованих активности које су проистекле у 2014. години, као 
последица непостојања социјалног дијалога са државом као социјалним 
партнером, светске економске кризе и њеног утицаја на Србију, коja je као и 2014 
године директно утицалa на још већи пад животног стандарда запослених у 
секторима које Конфедерација покрива. Урушавање стандарда се осим економске 
кризе наставило спровођењем новог Закона о раду,Закона о ПИО и Закона о 
умањењу зарада у јавном сектору. 

Лоша финансијска ситуација у КСС је онемогућила реализацију свих активности 
које су планиране у предходној 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; 

 
. 

      Спровођењем Закона о раду у пракси, који је смањивао права запослених у 
више од седамдесет процената од сто четрдесет одредби које су се мењале, 
дошли смо анализом до следећих закључака. 
      Није дошло до повећања броја запослених у Србији, што је био основ 
покретања доношења овог закона.Послодавци су применом закона кроз 
технолошки вишак отпуштали раднике уз минималне отпремнине и за најмање 
прекршаје на раду а са друге стране нису запошљавали нове раднике. 
     Није заживела одредба закона где је платна листа валидан документ на 
суду.Масовна је појава да послодавци и не дају платне листе запосленима, што је 
директно кршење закона. 
 Имамо податке да преко педесет хиљада запослених у Србији раде,не примају 
зараду,наравно не добијају платну листу и не могу да остваре прво на надокнаду 
ни преко суда. 
     Применом закона је дошло до умањења зарада кроз обрачун минулог 
рада,боловања и годишњег одмора. 
     Синдикати су новим законом кроз умањења права на одсуствовање са посла 
због синдикалног деловања дошли у ситуацију да не могу нормално да 
функционишу и спроводе своје активности. 
      Применом измена и допуна Закона о ПИО учињен је преседан који не постоји 
нигде у уређеним друштвима.Запослени по закону имају трајно умањење пензије 
без обзира што су одрадили пуни радни стаж али немају шездесет пет година 
живота.На иницијативу да се умањење спроводи само до испуњења оба услова 
добијен је негативан одговор у 2015 години.Постоје позитивни наговештаји да се у 
2016 години измени ова одредба. 
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У последњем кварталу 2014 године је донешен Закон о умањењу нето 

прихода лица у јавном  сектору за десет одсто.И овај закон је донешен без 
дијалога и јавне расправе и упркос противљењу синдиката.Закон о солидарном 
порезу је стављен ван снаге.Подсећам да је Конфедерација покренула 
иницијативу за оцену уставности оба ова закона али уставни суд још увек није 
разматрао наше иницијативе.Очигледно је да судска власт у Србији нечињењем 
искључиво спроводи налоге извршне власти што је и примедба Европске комисије 
а везано за отварање преговора о прикључењу Србије Европској Унији. 

Применом овог закона су у јавним службама и јавним предузећима, не само 
смањене зараде по закону, него су и укинуте све накнаде зараде, тако да је у 
неким секторима умањена зарада запосленима до двадесет одсто. 

 Закон о буџету за 2015 годину је усвојен на исти начин преко ноћи без 
разговора са социјалним партнерима.Овим законом је враћен део зарада јавним 
службама али не свима исти проценат што је класичан пример дискриминације и 
довођење запослених у ситуацију да се окрећу једни против других.Јавна 
предузећа законом нису предвиђена за враћање зарада на ниво пре умањења са 
образложењем да су повећани коефицијенти запосленима што апсолутно не 
одговара истини.Сва јавна предузећа су поштовала закон и умањила нето зараду 
десет одсто. 

 У прошлој години се покренула и израда Закона о платама у државним 
органима и јавним службама.Било је више верзија предлога овог закона,многих 
супротности у ставовима и у самој Влади, тако да до краја године није 
донешен.Чланице Конфедерације из јавних служби су учествовале у изради 
каталога занимања и у давању предлога на закон. 

Реформа система безбедност и здравље на раду је област која је врло 
битна синдикатима. Учествовали смо на више скупова у организацији управе за 
безбедност и здравље на раду и имали запажене дискусије поводом проблема у 
спровођењу закона.Конфедерација је имала значајну улогу у доношењу стратегије 
за безбедност и здравље у Републици Србији 2013-2017година што нам је 
омогућило да се у даље усклађивање закона са Европском Унијом укључимо као 
равноправан социјални партнер. 

  
- Припреме и одржавање редовне годишње Скупштине; 

 
У оквиру припрема за тринаесту 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.Изменом статута уводи се Конгрес 
Конфедерације слободних синдиката као највиши орган централе.Одлуком 
Скупштине први Конгрес ће се одржати у првом кварталу 2016 године.  
Секретаријат КСС је успешно организовао седницу Скупштине у Панчеву. 

 
-    Укључивање у рад Социјално-економског савета; 

 
Остварењем права да представници Конфедерације учествују у радним 

групама за израду законске регулативе није заокружен процес укључења јер је 
остало да се укључимо у рад Социјално економског савета.Активности усмерене 
ка укључењу представника  Конфедерације у СЕС настављене су кроз притисак на 
Владу Србије али и кроз разговоре са представницима Европског социјално 
економског савета,као и са представницима Европске Конфедерације 
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синдиката.Извештај, који се упућује Европској комисији о стању социјалног 
дијалога у Србији садржи и наш захтев да учествујемо у раду СЕС као 
репрезентативна централа на републичком нивоу.Министар за рад и социјалну 
политику Александар Вулин је делимично испунио договор са Конфедерацијом 
укључивши нас у радне групе али не и у Социјално економски савет на 
републичком нивоу .Образложење је да је СЕС независно тело и да социјални 
партнери одбијају да представници Конфедерације учествују у његов рад. 
Социјални дијалог се водио и даље са нелегитимним представницима  радника и 
послодаваца који немају утврђену репрезентативност на републичком нивоу.  

Предложили смо и да се изврши утврђивање репрезентативности свих 
социјалних партнера али се ни то није десило.У свим обраћањима и активностима 
које смо имали у прошлој години један од захтева је био укључење у социјални 
дијалог представника Конфедерације.Остало је да се и даље лобира код 
Европских институција задужене за социјални дијалог и да се покрене тужба 
против Министарства за рад због нечињења и неукључивања репрезентативне 
централе у трипартитни социјални дијалог на нивоу Републике Србије.Уколико суд 
не реагује и одуговлачи сто се дешавало у предходном периоду обратићемо се и 
Европском законодавству. 

 
 

Са друге стране социјално економски савет са нелегитимним представницима 
синдиката и послодаваца одржава ретко седнице и расправља само о минималној 
цени рада око које иначе не могу да се договоре па препуштају да Влада одреди 
минималну цену рада сакривајући своју неспособност да воде дијалог.  
  

- Сарадња са синдикатима и послодавачким организацијама; 
 

Конфедерација је и у 2015 години била отворена за сарадњу са свим 
синдикатима који су имали жељу да сарађују са нама.Без обзира на опструкцију 
и нападе СССС и УГС Независност, подржавали смо све њихове активности, 
које су имале за циљ побољшање положаја радника и показали велики степен 
солидарности. Напад на КСС од стране СССС и УГС Независност траје и даље. 
Опструкцију врше на свим на свим нивоима, тако да када неко од представника 
Конфедерације учествује на неком скупу они се не појављују и шаљу протестна 
писма организаторима. Са осталим централама смо задржали ниво сарадње из 
предходних година. Подржавали смо све њихове активности  које су биле 
усмерене да заштите интересе запослених, организацију протеста и 
законодавне активности. Наставили смо 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. Сматрамо да привредна комора мора да преузме улогу послодавачке 
организације јер смо дошли у ситуацију да немамо репрезентативно удружење 
послодаваца тако да смо онемогућени да потписујемо гранске колективне 
уговоре. 
 

- 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 
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синдикалне организације.Поднели смо захтев за пријем у чланство Европске 
конфедерације синдиката где нас опструирају ко би други него колеге из СССС и 
УГС Независност али радимо на превазилажењу тог проблема и очекујемо да 
постанемо чланови Европске синдикалне породице. Чланице КСС су имале 
међународне активности на нивоу сектора у оквиру којих су добијале подршку за 
своје активности. 

 
-   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 разговоре. У односу на претходни период 
добијањем решења о репрезентативности остварена је стална комуникација и 
боља сарадња са свим министарствима. Комисија  ЕУ је дала негативну оцену о 
стању социјалног дијалога у Србији. Ово нас није зачудило јер су извештај о стању 
дијалога у Србији давали нелегитимни социјални партнери. Резултат мишљења 
ЕУ, наших разговора и наших дописа МОР-у је да је међународна организација 
рада наставила  разговоре са КСС,учествујемо на трибинама које организују и 
мишљења смо да ту сарадњу морамо појачати у наредном периоду а од њих  
очекујемо укључивање у програм МОР-а.  

Поводом новог предлога закона о платама у државним органима и јавним 
службама,Конфедерација је одржала у новембру састанак са синдикатима из 
јавних служби и предложила план рада и динамику кампање против предлога овог 
закона.Договор је био да синдикати донесу одлуке у својим синдикатима о 
покретању заједничких активности.Добили смо обавештење да су донешене 
одлуке да свако посебно наступа по питању овог закона. 
       Очигледно, да је чланство незаинтересовано за пружање отпора умањењу 
својих права а ми као синдикално руководство морамо да будемо активнији и да 
проналазимо нове моделе за рад са чланством, како би им вратилу веру да 
можемо само заједно да се одбранимо свих напада и очувамо достојанство 
радника Србије. 

Усвајање новог Закона о раду сви колективни уговори су важили до 
01.02.2015године.Било.У овој ситуацији се Држава огласила, подржала колективно 
преговарање,тако да су наше чланице кроз преговоре са послодавцима и у 
законском року већина потписале колективне уговоре у својим секторима.  

Конфедерација је учествовала у изради Колективних уговора оних чланица 
које су тражиле помоћ(Ustanove kulture,air Srbija,ЈП Емисиона техника).У осталим  
случајевима је секретаријат учествовао саветодавно,пружајући помоћ 
преговарачима. 

Сарадња и помоћ  је била стална и свакодневна.Групација синдиката чланица 
Конфедерације које су тражиле помоћ,превасходно су синдикати са мањим бројем 
чланова који немају адекватну правну и административну подршку  

 
 
У 2015. години је спроведен планирани програм за образовање чланства. 

Наши активисти похађају синдикалну школу у сарадњи са образовним 
институцијама у Србији .  

У прошлој години, Конфедерација је водила сталну кампању против продаје 
великих државних система. Став КСС је јасан да нема било какве продаје у време 
светске економске кризе.У организацији репрезентативних синдиката Телекома и 
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уз учешће чланица Конфедерације одржан је 11.11.2015 године протест у 
Београду против продаје Телекома.Резултат свих активности кроз медијску 
кампању и одржавање протеста је одустајање Владе од продаје Телекома. 

Инфоромисање чланстава и јавности се одвијало преко саопштења за јавност, 
конференција за новинаре и учешћа у емисијама информативног карактера. Све 
активности Конфедерације заинтересовани 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.  

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 futura plus 
      -Слободни музејски синдикат Крагујевац 

 
 

Настављају се разговори о прикључивању и других синдиката из јавног сектора 
и државне управе. 

За реализацију свих активности у наредном периоду и достизање зацртаних 
циљева потребно је јединство свих чланица и неопходно поштовање Статута и 
одлука органа Конфедерације. 

 
У том смислу: 
 
-Све чланице морају,без обзира на своје унутрашње проблеме и активности 

редовно да испуњавају своје обавезе према Конфедерацији. 
 
-Све чланице морају бити доследне у спровођењу донетих одлука 
 
-Потребно је наставити реализацију програма економског јачања и 

проналажења извора финансирања рада Конфедерације 
 
-Потребно је покренути процес професионализације рада у Конфедерацији како 

би се повећала одговорност 
 
 
 

         
 

http://www.kss.org.rs/

