ИНФОРМАЦИЈА
О АКТИВНОСТИМА
ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ
Активности у овом периоду, сагласно статутарним и програмским
опредељењима, биле су засноване на реализацији закључака и одлука са
седница Републичког одбора и Председништва као и иницијативама и предлозима
синдиката са територије.
Вођени су разговори са представницима синдиката,пружана им је помоћ у
раду ,правна и стручна помоћ како би се превазилазили проблеми, одржани су
састанци са синдикалним одборима. на којима су разматрана питања везана за
материјални и социјални положај радника у нашој грани .
Преко наших представника у Социјално економском савету Републике
Србије Самостални синдикат шумарства и прераде дрвета Србије је учествовао у
иницијативи према Влади Србије за измену Закона о ПИО, која се односи на
казнене поене за превремени одлазак у пензију.
На иницијативу Већа и Председништва СССС ,у којима су и наши
представници
,
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прогласи годином безбедности и здравља на раду. Одлука је донета како би се
скренула посебна пажња јавности на важност ове области, имајући у виду да је
питање безбедности и здравља на раду од општег друштвеног значаја и у
заједничком интересу за све запослене и послодавце.
Влада Србије је, у циљу задржавања младих у земљи и привлачења оних
који су отишли у иностранство, формирала Координациони тим за праћење
економских миграција, у чијем раду учествује и представници Самосталног
синдиката.
Током овог периода одржани су протести и штрајкови који су организовали
грански синдикати и којима је Самостални синдикат шумарства и прераде дрвета
Србије дао подршку ,као вид колегијалности и солидарности.Протесте су
организовали Синдикат ураве Србије,Синдикат образовања Србије , Синдикат
запослених у комунално стамбеној делатности Србије одржао је јавну седницу
Републичког одбора испред Владе Србије, на којој смо присуствовали,
Самостални синдикат поштанских радника је испред седишта Пошта Србије
поново организовао протест због, како је навео, „никад горег стања у том јавном
предузећу“,којем су приствовали наши представници.
У периоду између две седнице , настављено је с реализацијом активности
везаним за економска и социјална питања .
Урађен је већи број анализа, информација и статистичких прегледа о
запослености, зарадама, социјална заштита, социјални дијалог, пензије,
економији и др.

Учествовали смо изради елабората и давању коментара на Трећи нацрт
Акционог плана за Поглавље 19 – Социјална политика и запошљавање и будућих
активности на приступању Европској унији.

Одељење за правне послове пружило је правну помоћ појединцима и
синдикалним организацијама код послодаваца.
Одељење за правне послове је сачинило иницијативу за Правосудну
академије у вези потребе за посебном обуком судија који суде у споровима
синдикалне дискриминације, односно у вези члана 188. Закона о раду, у којој су
истакли проблеме у вези за умањем радно-правног статуса представника
синдиката у обављању синдикалне активности.
На основу упитника о кршењу синдикалних права израђен је извештај о
кршењу синдикалних права у нашој земљи, који је прослеђен Међународној
организацији рада .
Преко овог Одељења смо учествовали у раду радне групе за израду Нацрта
Закона о агенцијском запошљавању, након завршене јавне расправе.
Заједно са осталим гранским синдикатима, упућена је Иницијатива за закључење
гранског колективног уговора Унији послодаваца Србије. У овом писму је указано
на све предности закључења гранског колективног уговора, како за Унију
послодаваца тако и за запослене. Није, на жалост, уследио одговор,али је заказан
нови састанак на коме ће се поново обновити иницијатива за закључивање
Гранских К.У.
У периоду између две седнице , настављена је међународна сарадња
,са остваривањем плана активности за дати период.
У оквиру сарадње са BWI , наши представници су присуствовали
састанцима пројектног бироа у Истанбулу где се разговарало о будућим
пројектним активностима ,а поднет је извештај и о досадашњим достигнућима у
области приоритета BWI a за мандатни период 2018-2022,затим Европска
регионална конференција у Адани где је учествовало преко 70 делегата из 43
филијале BWI .Одржани су избори за Европски регионални комитет.Секретар
Зоран Радоман је ушао у састав Европског комитета а Председница Секције жена
Александра Стојковић остала је члан Женског комитета.Они ће бити представници
Групе 10 у Европском одбору за мандатни период 2018-2020.година.
У посети Савезу био је амбасадор Данске, на којем је учествовао и
председник Стевић,који је са нашим представницима расправљао о стању у
привреди, социјалном дијалогу и могућностима додатног улагања у Србију.
Са Међународном организцијом рада рађено је на потписивању
Меморандума о разумевању везаном за Програм достојанственог рада за 20192022 годину, одржан је семинар о Конвенцији 144 (о колективном преговарању), а
наши представници били су на семинару о заштити права радника на не-типичним
пословима.

Додељене су Светосавске награде најбољим ученицима средње шумарске
школе у Краљеву,где је са 10.000 динара награђено три ученика.Захваљујемо се
донацијама наших Синдикалних организација ,које су пренеле средства за ову
намену.
Учествовали смо и на семинарима BWI организованог у Сарајеву где је
учествовало више од 80 жена из 21 земље Европе,где се разговарало о родној
равноправности ,заустављању насиља над женама и равноправности плата међу
половима.У Скопљу је одржан скуп жена са темом СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА
где смо и ми имали представника међу 90 жена из Европе.
Представници Секције младих
су, у циљу јачања организације ,
организовали састанак Извршног одбора Секције са председником СССС
Љубисавом Орбовићем и председницима гранских синдиката. Наши представници
учествовали су на низ састанака ,који су се организовали у Новом Саду,Врњачкој
Бањи на округлим столовима са темом Млади у Србији ,прилике и изазови.Такође
имали сми представника на конференцији у Београду где су учествовали
многобројни представници из јавног живота и представници Владе Србије.
Поводом 8. Марта – Међународног дана жена, заједно са представницама
СССС и других гранских синдиката обележен је празник жена .
Током овог периода настављено је са реализацијом Пројекaта посете
приватним компанијама у оквиру инцијативе јачања капацитета синдиката
Секретар Радоман Зоран је на позив члана РОС а Миљане Жупањац посетио
неколико приватних компанија у Војводини где се разговарало са
власницима о будућој сарадњи синдиката са приватним послодавцима,а све
у циљу унапређења и заштите положаја радника у њиховим компанијама .
Запажено је да је пројекат дао очекиване резултате. Као веома корисно за
особе које се боје да отворено говоре о проблемима са којима се сусрећу на послу
,разговарали смо са радницима о
одређеним врстома проблема на радном
месту. Такође, искористали смо да чујемо и проблеме послодаваца са којим се
сусрећу у процесу набавке репроматеријала и саме производње .Закључак је да и
они желе боље услове рада и веће зараде за своје раднике,али су оптерећени
бројним наметима које држава намеће ,као и неповољним кредитима банака ,који
гуше проширење капацитета својим великим каматама.
У овом периоду учествовали смо на округлом столу „ Зауставимо насиље
по родној основи“, у организацији Самосталног синдиката грађевинарства и ИГМ
Србије.На округлом столу је учествовала Предсдница Секције младих Миљана
Жупањац
Дат је активан допринос Савезу самосталних синдиката Београда, за
рубрику, „Ви питате синдикат одговара“, која излази сваког уторка у дневном
листу „Политика“. У извештајном периоду активности Савеза, гранских синдиката
и самосталних синдиката на територији редовно су праћене у средствима јавног
информисања.
Информативна служба Савеза је кроз свакодневне контакте са
представницима медија информисала јавност о активностима СССС,Гранских
синдиката , а слата су и саопштења за медије када је Синдикат заузимао ставове
поводом актуелних дешавања везаних за свет рада.

