
На основу члана 28. Статута Јединственог синдиката Телекома Србије, Скупштина
синдиката на седници одржаној дана 25.2. 2016. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I УВОД

Реализација Програма активности Јединственог синдиката Телекома Србије у
2015.г. спровођена је у врло сложеним и неизвесним условима у држави, па самим тим
и у Предузећу.
Концепт промене односа између рада и капитала довео је до великог друштвеног
раслојавања. Политике радног законодавства имају за циљ додатно унижавање
радничких права и угрожавање социјалне сигурности и достојанства на раду.
Основни постулати синдикалног деловања огледају се у залагању за социјалну правду и
достојанствен рад, односно за државу благостања и одрживог развоја на принципима
неговања  солидарности и заједничких вредности.
Уважавајући ове принципе одговорили смо на разне изазове који су се постављали
пред синдикат.
Одржаване су седнице највиших органа синдиката, седнице одбора синдикалних
организација и  регионалних одбора. Формирано је координационо тело
репрезентативних синдиката које је на седницама доносило закључке у спровођењу
заједничких активности око очувања Телекома Србија.
Методама синдикалне борбе постигнути су најбољи резултати у границама могућег.

II ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Приватизација, очување запослености, очување и унапређење стандарда,
Колективни уговор, заштита на раду, сарадња са синдикатима, међународна синдикална
сарадња, информисање и едукација, помоћ чланству и остале активности.

ПРИВАТИЗАЦИЈА

У години за нама највећи изазов пред синдикатом била је дуготрајна борба за
очување компаније у домаћем власништву чиме је очувана запосленост на дужи рок.
У овој борби која се водила између Давида и Голијата, можемо са пуним самопоуздањем
рећи да је победила правда.
Наша победа добија утолико више на значају уколико се осврнемо на дневно политичке
информације у којима су се поредиле неупоредиве ствари. Таква кампања доводила је у
заблуду многе наше колеге које нису биле свесне погубности таквог чина на радно правни
статус. Велики је успех у промени свести запослених да је интерес капитала интерес



екстра профита по сваку цену. У тим околностима највеће жртве су радници и њихова
радна места. Осим популистичко паушалних оцена по овом питању необорив аргумент
јесте да трошкови зарада запослених у укупном приходу Телекома су испод 10% и као
такви немају регресивну компоненту већ социјалну. Постојала је опасност
дезинтеграције Телеком Србија групе и продаје сваког дела понаособ.

Аргументована борба нашег синдиката поткрепљена је подршком академске
јавности у Србији, струке и већином грађана Србије.

Процес је отоворен експозеом премијера Србије априла 2014. године,
интензивиран одлуком Владе о избору приватизационог саветника фебруара 2015. год, а
окончан прекидом процеса у децембру 2015.године.

Вођени аргументацијом да сам процес приватизације нема јасне карактеристике из
којих се наслућује жеља да се продајом унапреди пословање и да је ток продаје нејасан
и нетранспарентан преузели смо активности снажног супротстављања том чину.

Са другим репрезентативним синдикатом спроведене су координиране активности
окупљања свих актера који се противе приватизацији. Окупљени су сви синдикати у
Телеком групи чиме се указало на  тешке последице од евентуалне продаје. Значај
регионалног оператера, тржишни удео, приходи, национални значај и безбедност били су
необориви аргументи које су подржали Академија инжењерских наука Србије, угледни
научни радници из области техничких наука, академска јавност и грађани.

На јавним трибинама јасно смо бранили интересе државе и грађана, одржавајући
јавне наступе у више градова Србије,  стручне трибине на Електротехничком факултету
и телевизијске емисије. Покренута је  петиција за обустављање продаје коју је подржало
око 100 000 грађана својим потписима.

Синдикат је био и део преговора који је отворен у сегменту материјалних и
социјалних права запослених; гарантован потписима Владе да ће нови власник имати
обавезу очувања права запослених и новчану надокнаду у случају решавања вишка
запослених.

Организацијом протеста показали смо одлучност у намери да не презамо од наших
аргумената што је препознало око 10 000 наших колега и грађана.

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ
ПОЛОЖАЈА  ЗАПОСЛЕНИХ

Имајући у виду мере фискалне консолидације које спроводи Влада Републике
Србије, а које су довеле до умањења зарада запослених, синдикат је морао да се
оријентише на заштиту других принадлежности које су дефинисане колективним
уговором. Осим зарада сва остала примања су задржана на нивоу ранијих, полазећи од
учешћа запослених у пословном резултату друштва, преко месечних стимулација,
буџета за унапређење запослених, стимулација запослених у продаји до права на
колективно осигурање, додатно допунско пензионо осигурање и солидарну помоћ.
Указивали смо на дискриминаторску политику донетог Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других



сталних примања код корисника јавних средстава којим се у исти кош сврставају
они који су директно корисници буџета и привредна друштва која стварају нову
вредност. Указујемо на погубност такве политике која дестимулише иновативност,
марљивост и ефикасност а која доводи до пада продуктивности и шире гледано до
пада потрошње.
Оваква мера осим статистичких показатеља за дневно политичку употребу није дала
никакве резултате.
Наши запослени су и у 2015. години имали систематске прегледе који доприносе
високом нивоу здравствене заштите запослених.
Сталним залагањем да се ниво запослености очува и унапреди чиме би се потреба за
рационализацијом броја запослених свела на минимум испословали Програм
добровољног одласка из предузећа уз новчану надокнаду којим је више од 500
запослених отишло из Телекома Србија

МАТЕРИЈАЛНО ПОМАГАЊЕ ЧЛАНСТВА

Јединствени Синдикат Телекома Србије са пуним поносом може да укаже на значај ове
врсте активности којом смо члановима кроз разне облике материјалне помоћи омогућили
боље услове за одмор и  помоћ у превенцији здравља.

 Помоћ преко Фонда солидарности ЈСТС, а по утврђеном Правилнику у износу
од 10.142.025,00 динара, за укупно 427 чланова синдиката

 Субвенцију од 10.000,00 динара сваком члану за летовање, у укупном износу
2.525.000,00 динара, што са нашим апартманима износи око 370 радника.

 Одобрена бескаматна позајмица члановима Јединственог синдиката Телекома
Србије у износу од 17.400.000,00 динара, за око 870 чланова.

 Поклон колегиницама за 8. март
 Набавка рекламног материјала за све чланове Јединственог синдиката

Телекома Србије, за Нову годину

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА

Дерогирање радничких права усвојеним Законом о раду у 2014. години довела је
до тога да је исти тај закон ставио све Колективне уговоре ван снаге, тумачећи поједине
одредбе као неусаглашене са самим законом.
Ово је довело до отварања преговора о усклађивању Колективног уговора Предузеће за
Телекомуникације Телеком „Србија“ са Законом, другим речима доношење новог
Колективног уговора јер је сам закон имао измене у преко 200 чланова.
Суочени смо са ситуацијом да су у тумачењу примене закона поједине одредбе
императивне и не дозвољавају никакву врсту социјалног дијалога. Морали смо заузимати
чврст став у одбрани формулација којима се не нарушава интегритет постојећег
Колективног уговора.



Новим Колективним уговором који је у примени у Телекому „Србија“ од  19. јануара
2015. године задржане су кључне одредбе које гарантују стечена права запослених у свим
сегментима и околностима које изазовно могу наступити.

ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

У измењеним околностима новог закона о раду, улога синдиката у одбрани права
запослених у конкретним случајевима нарушавања истих, дефинисана је иницијативом
запосленог да му је та врста заступања потребна.
И поред измењених услова Јединствени синдикат Телекома Србија активно поступа у
предметима који се воде против наших члановима због повреде радне обавезе или
других дисциплинских поступака.
У пракси веома предано приступамо сваком случају, изналазимо аргументе која бране
позицију запосленог. Спорови који настају на релацији послодавац, запослени досад су
углавном решавани интерним путем без укључивања у радне спорове код надлежних
органа.

ЗАШТИТА НА РАДУ

У 2015. години политика безбедности и заштите на раду која подразумева мере
процене ризика, до утврђивања радних места са посебним условима рада као и
стандардизације заштитне обуће и одеће и равномерна и континуирана испорука истих
је побољшана. Запослени су на бази такве политике упућивани на периодичне
систематске прегледе. Интензивније се користе средства заштите тако да повреда на
раду малтене и нема. Систем замене заштитних средстава се врши у оквирима
експлоатационог века прописаног за то средство.
Води се рачуна о примени законских обавеза из области безбедности и здравља на раду.
Синдикат је реаговао у ситуацијама када су запослени указивали на пропусте у овом
сегменту, нарочито код набавки заштитне одеће и обуће, заштитних средстава
(опасача),  утицаја радног окружења на запослене и др..

ДЕЛОВАЊЕ ПРЕМА НОСИОЦИМА ЕКОНОМСКЕ
ПОЛИТИКЕ

Овај сегмент активности синдиката је био јако интензивиран у 2015. години због
процеса продаје компаније. Самостално као Јединствени Синдикат Телекома Србије
тако и са другим чиниоцима ( други репрезентативни синдикат, Конфедерација
слободних синдиката Србије, добар део синдикалног покрета, друге организације



грађанског друштва, релевантне научне институције и истакнути појединци)
непрекидно је вршен притисак на носиоце политике.
У више наврата вршена је преписка са Владом и министарствима кроз отворена писма у
којима су систематизовани најјачи аргументи и наши ставови.
На конференцијама за штампу вршен је притисак и слата порука о одлучности у
одбрани јединог исправног става да је Телеком Србија стратешки важан чинилац
друштвеног живота.
У преговорима вођеним у делу дефинисања социјалног програма месецима су вођени
тешки разговори на релацији држава ( радна група, министри) синдикати.

ЕДУКАЦИЈА И ОСПОСОБЉАВАЊЕ СИНДИКАЛНИХ АКТИВИСТА

Представници запослених су имали прилике да у пракси демонстрирају своја
синдикална начела кроз свеобухватан рад са члановима синдиката пропагирајући
аргументе против продаје Телекома Србија. У овој борби дошли су до изражаја
поверење у синдикалне представнике, њихове личне компетенције, посебно лидерске
компетенције, као што су знање и вештина вођења, организовања и усмеравања. Овакав
приступ довео је до масовности одзива на акције које је спроводио синдикат, посебно
велики протест СТОП ПРОДАЈИ ТЕЛЕКОМА.

ИНФОРМИСАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИОНА ИЗГРАДЊА И МЕТОДИ СИНДИКАЛНЕ
БОРБЕ

И поред оствареног циља који је продукт синдикалне борбе током 2015. године за
очување компаније, предстоје даље активности на јачању ових сегмената синдикалног
деловања. Континуирани рад са члановима синдиката и  развој канала информисаности
чланства јесте непрестана активност којом се постиже организационо оснаживање,
солидарност и истрајност. Јединствени синдикат Телекома Србије представља једну
чврсту организациону структуру која може одговорити свим изазовима. Поред јасне
шеме организације и материјалне потпоре неопходан је даљи рад на омасовљењу
организације.

МЕЂУНАРОДНА СИНДИКАЛНА САРАДЊА

Препознавање улоге сарадње синдиката дала је резултат у оквиру борбе СТОП
ПРОДАЈИ ТЕЛЕКОМА. Међународна синдикална централа Uni global union је била
добра потпора у нашој аргументацији. Наиме са адресе ове организације упућено је
писмо влади Републике Србије у којем се потврђују наши аргументи. У дебатама на
седницама ове организације посебан осврт је стављан на глобализацији и доминацији
мултинационалних компанија. У оквиру ДТ алијансе састављена је бела књига
проблема у којој се указује управи Дојче Телекома о нестандардизацији индустријских
односа у оквиру групе и велике разлике од земље до земље.



Од нама братских земаља Грчке, Кипра, Републике Српске, Црне Горе и других стизала
су писма подршке и одушевљења у истрајности.
Поред синдикалне сфере деловања са свима њима развијали смо и културну сарадњу
промовишући нашу вековну заоставштину.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Иако се година за нама може окарактерисати као тешка са синдикалне позиције,
синдикат није занемарио ни друге аспекте свог деловања.
Синдикат традиционално обележава Дан синдиката, који је уједно и велики државни
празник Сретење Господње. У овом дану препознали смо симболику сусрета врлина (
правичност, честитост, чојство и одлучност).
Синдикат је за своје чланове организовао и излете, дружења и сличне манифестације
афирмишући заједништво и праве вредности.

ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ
ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК

______________________
Славољуб Кандић


