
Савез самосталних синдиката Србије 
- Међународно одељење - 
Београд, 04. фебруар 2016. године 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
са семинара о специјалном пројекту за синдикате Западног Балкана 

„Јачање социјалног дијалога – обликовање европских интеграција“ 
( Беч, 28 – 29. јануар 2016.године) 

 
 

 Беч је и ове године био домаћин семинара који је у оквиру специјалног 
пројекта за синдикате Западног Балкана на тему „Јачање социјалног 
дијалога – обликовање европских интеграција“ одржан 28 и 29. 
јануара. Аустријски центар за едукацију радника (ОЗА) у сарадњи са 
Европским центром за радничка питања (ЕЗА), у оквиру  
двогодишњег програма едукације представника организација радника, а по 
моделу веома успешног пројекта за Средњу и Источну Европу, реализовао  је 
овај специјални пројекат за синдикате Западног Балкана. Семинар је одржан у 
седишту Синдиката јавних служби (GÖD) који делује у оквиру Савеза 
синдиката Аустрије (ÖGB) и на њему су се окупили представници синдиката 
Аустрије, Албаније, Бугарске, Холандије, Италије, Мађарске, Македоније, 
Немачке, Србије, Хрватскe и Црне Горе. 
  
 Састанку су у име СССС и гранских синдиката присуствовали следећи 
представници: Зоран Михајловић, секретар Већа СССС, Његош Потежица, 
председник Синдиката управе, Слађанка Милошевић, председник Синдиката 
запослених у правосудним органима Србије,  Драгана Ђорђевић, председник 
Синдиката културе, Драгана Платиша, секретар РО Синдиката грађевинарства 
и ИГМ, Глушчевић Мирјана, председник СО Мостоградња, Марија Гаврић, 
председник СО Београдска берза,Ћулум Ђорђе, председник СО НЛБ банке,  
Секулић Мирољуб, председник СО Војводинашуме, Давитковић Бора, 
председник СО Х.К. Симпо- Врање и Станковић Светлана,  Х.К. Симпо- Врање. 
 

 Овај евалуативни семинар отворио је Фриц Нојгебауер, 
потпредседник Синдиката јавних служби Аустрије, нагласивши да 
су тема и целокупан пројекат веома важни, како за представнике синдиката 
учесника, тако и за организаторе и процес европских интеграција. ЕЗА у 
својим пројектима и едукативним програмима често бира за тежиште 
синдикате земаља западног Балкана, јер су њени програмски циљеви управо 
промовисање социјалног дијалога  и суочавање са социјалним изазовима на 
европском нивоу и промовисање економског и социјалног развоја као и 
европских интеграција међу радницима. На путу ка реализацији ових циљева 
Нојгебауер нарочито апострофира неоопходност стварног социјалног  
дијалога, социјалног партнерства које је често пољуљано неуважавањем 
социјалних партнера. Томе је у доброј мери допринела и финансијска, 
економска, дужничка, а делимично и у последње време нарочито присутна 
миграцијска криза. 
 



 Барто Пронк, председник ЕЗЕ такође је указао на значај сусрета и 
самог региона, као и на неопходност не само сарадње ЕУ са Западним 
Балканом, него и земаља ЕУ са земљама региона. Како се једно поглавље у 
оквиру пројекта за Западни Балкан затвара, потребно је размислити о 
годишњем плану активности који би подразумевао отварање других тема од 
интереса за свет рада и наставку сарадње у циљу боље припремљености и 
обучености представника синдиката за активно учешће у социјалном дијалогу 
на свим нивоима и процесу европских интеграција. 
 

 Иницијатива Његоша Потежице, председника Синдиката 
управе да  информише скуп о актуелним збивањима у Србији и преговорима 
које јавни сектор води са представницима Владе Републике Србије, као и да 
обезбеди подршку организатора и учесника скупа, наишла је на велико 
разумевање. У свом кратком обраћању Потежица је упознао присутне са 
проблемима са којима се јавни сектор тренутно суочава и са намерама 
појединих представника власти да у што краћем року у скупштинску 
процедуру уведу Нацрт закона о систему плата у јавном сектору, оглушавајући 
се при том на захтеве синдиката. Запосленима, који су у 2015. години већ 
имали смањење плата за 10%, таквим законом било би оспорено право на 
минули рад, накнаду зараде у складу са Законом о раду, накнаду трошкова за 
исхрану, право на регрес и коришћење годишњих одмора. Том приликом 
Потежица је предао заједнички допис синдиката преговарача упућен 
председнику Владе Републике Србије. 
 Имајући у виду да је ЕЗА образовна институција, руководство је 
исказало разумевање  проблема и спремност да о томе обавести релевантне 
европске институције и да преко европских политичких одлучилаца са којима 
има добру сарадњу посредује у његовом решавању. 
 

 Једна од подтема семинара била је и представљање социјалног дијалога 
и синдикалних акција у регионалним медијима Западног Балкана, о којој је 
говорила Дијана Рошчић, уредница рубрике листа Дојче веле за 
Србију. Као искусан новинар, политиколог и добар познавалац медија на 
Балкану, говорила је о ситуацији у региону, о таблоидизацији медија, 
садржајима који су често све друго само не информативни и едукативни и о 
недостатку правих и квалитетних информација о синдикатима, њиховим 
активностима и стању социјалног дијалога. Социјално-економска питања су 
као тема медија веома запуштена, што због  нових генерација које не прате 
класичне новине, што због непостојања озбиљног новинарства које би било 
заинтересовано за социјални дијалог. И сами синдикати су врло често 
присутни у медијима због својих сукоба, а не због тога што су се око неке 
важне теме усагласили. Новинарка Рошчић је мишљења да синдикати морају 
настојати да се наметну, да имају своје људе који раде у медијима и који ће 
упорним „бомбардовањем“ медија допринети да се обезбеди адекватан 
простор за тако актуелну тему као што је социјални дијалог. 
 Уводне напомене новинарке Дојче Веле и значај и улога медија  
отвориле су простор за бројна питања и коментаре присутних од оних “ ко су 
власници медија, ко их контролише, постоји ли етичко новинарство, стручни 
новинари који су у стању да прате синдикате”? 

 



 Надовезујући се на ову тему Ан Ротхлајтнер – Рејних, задужена 
за медије у синдикату Аустрије,  припремила је презентацију о 
стратегији и алтернативним могућностима објављивања информација. У 
ситуацији када услед недостатка новца нема ни могућности адекватног 
приступа медијима (No Money – No Publicity = нема публицитета без пара) 
морамо се окренути интерним медијима, веб-страницама, синдикалним 
новинама, друштвеним мрежама... Добар пример за то је да су синдикати у 
Аустрији захваљујући покретању кампање у медијима успели да допринесу 
смањењу пореза на зараде од јануара ове године. 
 

 Након ове презентације прешло се на рад у две групе које су биле 
мешовитог састава, у првом тематском блоку “Шта могу синдикати у 
регији учинити како би појачали властити рад на подручју медија”?  
 Представници синдиката су били у прилици да  по овом питању појасне 
ситуације у земљама и синдикатима из којих долазе, као и да понуде предлоге 
и начине на које би се привукли медији и “приволели” на објективно и 
квалитетно информисање јавности о деловању и улози синдиката. Слање 
саопштења о умрежавању синдиката, подршка синдикатима са стране, 
лобирање медија и учлањавање у синдикате, довијање синдиката да кроз 
актуелне, на пример инцидентне ситуације, провуку друге теме које иначе не 
би медији објавили, провокативни наслови, гурање сензација, ићи на карту 
емоционалности – све су то конкретни и веома конструктивни предлози 
учесника у дискусији. Закључено је да је сарадња међу синдикатима која 
отвара могућности подршке и нове контакте  преко потребна и да синдикати 
заједничким снагама морају успоставити баланс са медијима. 
 

 Другог дана рада семинара Норберт Клајн, представник ЕЗЕ, 
задужен за едукацију, направио је кратак увод о програмима ЕЗЕ нагласивши 
да образовна година почиње у априлу текуће, а завршава се у марту следеће 
године. Поједини учесници семинара известили су присутне  о организовању 
семинара у њиховим земљама, а чији је покровитељ била ЕЗА. Обухваћене су 
биле најразличитије теме попут: колективног преговарања, радног 
законодавства,  унапређења социјалног дијалога, придобијања нових чланова,  
образовања младих, положаја и улога жена,  аспекта миграција... 
 

 Други тематски блок који је отворен у раду по групама односио се 
на тему “Формулисање интереса синдиката и развој перспектива”. 
 Циљ Стратегију ЕУ 2020 за излазак из кризе и припрему економије ЕУ 
је веома близу. Она наглашава три приоритета: интелигентан развој – развој 
економије засноване на знању и иновацији; одрживи развој – унапређење 
ефикасније и конкурентније економије и  инклузивни развој - подстицање 
економије  са високом стопом запослености. Као европска институција за 
едукацију радника и ЕЗА настоји да на неки начин усклади своје циљеве са 
Стратегијом и да их благовремено дефинише. Стога је и задатак овог семинара 
да се издвоји пар конкретних тема којима бисмо се бавили у наредне 2-3 
године. Било је различитих предлога од стране синдиката. Синдикати из 
Србије су апострофирали понашање мултинационалних компанија у Србији   
(Рајфајзен банка, Штрабаг...), питање агенција за посредовање при 
запошљавању, стање социјалног дијалога, питање ефикасности правосудног 



система, обезбеђивање проширеног дејства КУ, репрезентативност 
организација послодаваца (што често омета колективно преговарање),  зелени 
програми за запошљавање као решење за смањење високе стопе 
незапослености; синдикалци из Бугарске траже одговор на питање „како 
приволети другу страну да потпише споразум“; из Мађарске предлажу 
практичну размену искустава путем умрежавања на нивоу експерата; 
учесници из Албаније сматрају да је  примена закона најважнија. 
 
 Пројекат за Западни Балкан се свакако наставља и у Европској комисији 
која финансира активности  постоји јасна свест  о томе да социјални дијалог 
Западног Балкана треба јачати. Комисија жели да подржи такав програм. За 
ЕЗУ је такође важно да буде присутна у региону. 
  
 Синдикатима преостаје да прихвате пружену руку сарадње, да позитивне 
примере покушају да примене у пракси, али првенствено да раде на свом 
идентитету. Поруку са овог скупа  формулисао је у завршници Норберт 
Шнедл, потпредседник Савеза синдиката Аустрије нагласивши да 
је неопоходно да „заједнички постављамо циљеве и  проналазимо решења за 
тешке теме“. 
 
 Затварајући скуп потврдио је да ће о свему што је договорено бити 
обавештен Јоханес Хан,  Европски комесар за проширење, од кога се очекује 
подршка будућим активностима. Сарадња синдиката у истом саставу 
наставиће се и на годишњој конференцији коју ЕЗА организује на тему „Значај 
правне државе за развој друштва и социјални дијалог“, од 19-21. маја ове 
године у Атини. 
 
         
 
            Извештај сачинила 
               Биљана Пејовић 
         Међународно одељење 
              СССС 
  
 
 
  
 
 

  


