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Увод
Оријентациони план рада заснован је на статутарним, програмским и другим
документима, иницијативама и захтевима
синдиката, органа на територији,
унутрашњим потребама , као и на актуелним проблемима из друштвеног живота и
привредних кретања у Србији.
У циљу остваривања функција и задатака , активности ће усмерити на питања
која су од интереса за запослене и чланове синдиката, као и функционисање
организације на њеним програмским начелима.

I
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ПИТАЊА
1. МАТЕРИЈАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Полазећи од основног задатка Самосталног синдиката шумарства и прераде
дрвета Србије на заштити материјалног и социјалног положаја, вршиће се редовно
праћење и информисање о материјалном и социјалном положају запослених у
Републици Србији.
2. ИЗРАДА ПОСЕБНИХ ТЕМАТСКИХ ИНФОРМАЦИЈА
У 2019. години преко Одељења за економска и социјална питања С.С.С.С радиће
на изради информација о:
а) ПРИВРЕДНИМ КРЕТАЊИМА У РЕПУБЛИЦИ,
б) ЗАРАДАМА,
в) ЗАПОШЉАВАЊУ,
г) ЦЕНАМА,
д) ПОТРОШАЧКОЈ КОРПИ,
ђ) БУЏЕТУ и ФИСКАЛНОЈ СТРАТЕГИЈИ,
е) ЈАВНОМ ДУГУ,
ж) СТАЊУ У ДРУШТВЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА,
з) РЕАЛНОМ СЕКТОРУ,
и) ПРИВАТИЗАЦИЈИ И СТЕЧАЈУ,
ј) СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ,
к) СИРОМАШТВУ,
л) КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРИМА,
љ) КОНВЕНЦИЈАМА И ПРЕПОРУКА МОР-а,
м) ЕВРОПСКОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОВЕЉИ,
н) АКТИВНОСТИМА КОМИТЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ,
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Сложени економски, социјални и политички услови у којима се делује, захтевају
редовно праћење остваривања права и интереса запослених, како би се јасно
сагледало стање и ефикасно реаговало. Нарочита пажња ће бити усмерена на
економску активност и запосленост, при чему ће се у контакту са социјалним
партнерима тражити могућност за што већу запосленост, подржавати отварање нових
радних места и подизање животног стандарда запослених. У том смислу, месечно ће се
пратити кретања у овим областима, о томе сачињавати информације како би социјални
дијалог са послодавцима у јавном и приватном сектору могао да се одвија на
конструктивној основи.
.
3. ЕДУКАЦИЈА
Настојаћемо да у току 2019. године, на организованим округлим столовима и
семинарима, држимо предавања на следеће теме:
1. ЗАКОН О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ
2. МАТРИЈАЛНО-СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ
3. РАД НА ЦРНО
4. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
5. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ
6. СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ У СРБИЈИ
7. ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ РАДНИКА У НАШЕМ СЕКТОРУ
8. ДОСТОЈАНСТВЕНИ РАД ЖЕНА
8.СЕРТИФИКАЦИЈА И ОДРЖИВО ШУМАРСТВО,ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА
4. ИЗРАДА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА
ПРИВЛАЧЕЊА НОВИХ ЧЛАНОВА

У ЦИЉУ ЈАЧАЊА СИНДИКАТА И

Израдиће се Стратегија развоја пројеката ,који би могли да допринесу
унапређењу стандарда живота и рада у сектору шумарства и дрвне индустрије Србије.
Стратегија
развоја пројеката
је документ којим наш синдикат, као највећа
репрезентативна синдикална грана у области , шумарства и прераде дрвета у Србији,
жели да укаже на могуће и пожељне правце одрживог развоја у шумарству,екологији
,као и промоцију запошљавања у овој области .Самим тим би добили нове чланове
,чиме би ојачали синдикат.
У току спровођења пројеката,
њихов садржај и захтеве донатора ћемо
усклађивати са потребама чланства, организације и приоритетима синдикалног рада.
Наставиће се са остваривањем пројеката усмерених ка јачању синдиката, стварању
динамичног тржишта рада, социјалној инклузији и коришћењу знања и иновација које ће
нам омогућити да као ефикасна и модерна организације дајемо адекватне одговоре на
изазове једног потпуно новог окружења. Циљ је постепено повећавање капацитета
усмерених на реализацију активности из делокруга синдикалног рада, јачање
организације и њено оспособљавање за успешно спровођење пројеката и испуњавање
веома захтевних административних, стручних и финансијских процедури.

3

II
ПРАВНA ПИТАЊА

1. Пружање правне помоћи синдикалним организацијама, синдикатима и члановима
синдиката;
2. Учешће у радним групама за припрему закона (Закон о штрајку, Закона о
агенцијама за привремено запошљавање), као и израда амандмана на законе;

3. Учешће у изради

,као и промовисању Платформе Савеза самосталних
синдиката Србије у вези кључних питања радног законодавства;
4. Иницирање активности на припреми прописа о осигурању од повреда на раду и
професионалних болести, што укључује доношење посебног закона и измену
више закона (о пензионо-инвалидском осигурању, о здравственом осигурању, и
др.);

III
ОБЛАСТ РАЗВОЈА, ОРГАНИЗОВАНОСТИ, ПРОЈЕКАТА,
ЕДУКАЦИЈЕ, ИНФОРМИСАЊА И МАРКЕТИНГА
1)

Доношење Одлуке о одржавању избора у Савезу самосталних синдиката
Србије,

Образложење: Доношење Одлуке о одржавању избора Савеза самосталних синдиката
Србије у надлежности је Већа Савеза самосталних синдиката Србије. Сагласно Статуту
Савеза самосталних синдиката Србије и Статуту Самосталног синдиката шумарства и
прераде дрвета Србије. Избори се спроводе у синдикалним организацијама и за
чланове органа и носиоце функција у самосталним синдикатима Србије, самосталним
синдикатима и Савезу самосталних синдиката Србије у задњем тромесечју 2019.
године и првој половини 2020. године.
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1. Информисање и маркетинг
Информативна служба пружиће додатни допринос правовременој и објективној
информисаности синдикалних активиста и чланства, као и целокупне јавности, о
ставовима и активностима које се воде у синдикату . Пуна пажња биће посвећена
организацији боље унутрашње информисаности. У складу са тим, у електронском
облику, на сајту биће објављиване све вести у вези синдиката, као и текстови из
области економије и друштва који се тичу света рада..
.
2. Унапређење рада синдиката
Као и до сада, наставиће се активности на изради и ажурирању свеобухватне
синдикалне базе података ,с циљем бољег сагледавања слике о чланству. Циљ је да се
са оваквом базом података може много лакше и брже координирати рад на терену и
доприносити већој активности нашег чланства.

IV
ОБЛАСТ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

С обзиром на програмске циљеве , план ће, пре свега, бити усмерен на
развијање сарадње са синдикатима у Европи и свету који истински заступају интересе
света рада, поштују наше специфичности и подржавају промене које предузимамо ради
унапређења наше организационе и акционе способности. Притом ће, имајући у виду
крупне промене до којих долази у свету и потребу да им се прилагодимо, тежиште бити
стављено на јачање сопствених капацитета, акционе способности и ефикасности.
И даље ће бити развијана сарадња са BWI (Светска федерација дрвета и
грађевинарства)кроз учествовање на седницама њихових органа, као и на
конференцијама и семинарима које буду организовали,сарадња са регионалним
синдикатима из наше гране ,али и Европским синдикатима.

V СЕКЦИЈЕ
СЕКЦИЈA МЛАДИХ
Основни циљ Секције је ширење структуре, укључивање што већег броја младих
активиста у синдикални рад и подизање капацитета за њихово синдикално
деловање.Сарадња Секције младих са стручним школама и факултетима у циљу
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представљања синдиката .Сарадња са колегама из
задатака.

региона и шире биће један од

СЕКЦИЈA ЖЕНА
Према плану рада у текућој години планиране су активности на темуПоложај жене-у друштву, синдикату, породици, радном месту; Улога синдиката у
заштити радних и социјалних права жена; Значај превентивних прегеда за здравље
жене и друштва.
Секција жена придружиће се глобалној светској кампањи "16 дана активизма против
насиља над женама", која се обележава у 1700 организација у преко 100 држава света.
Кампања почиње 25. новембра Међународним даном борбе против насиља над женама
и завршава 10. децембра Међународним даном људских права. У том периоду
организоваће се манифестације како би се скренула пажња јавности да овај проблем
не дотиче само жене, већ читаво друштво.
План рада ће се допуњавати у складу са пројектима у којима учествује Секције.

.

***
.
На седницама Председништва и Републичког одбораа биће разматрана и друга
актуелна питања, у зависности од економске, социјалне и политичке ситуације у земљи.
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