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Управо у тренутку када Србија почиње преговоре за улазак у Европску 
унију одржан је семинар током кога су говорници заједно са учесницима 
дискутовали о ситуацији у земљи на социјалном нивоу али и што се 
тиче социјалног дијалога али и радничких права и социјалног 
осигурања и изразили наду да ће се кроз преговоре животни стандард 
српског народа побољшати, више средстава ће бити доступно за 
социјална издавања а демократска организација социјалног партнерства 
у Србији ће се реализовати.  
 
Његош Потежица, председник Синдиката управе Србије, отворио је 
семинар. Он је подвукао важност социјалног дијалога као најбољег 
механизма за остварење друштвених интереса и навео да је за социјалне 
партнере обављање дужности јако важно како би социјални дијалог 
функционисао.  
Министарство правде и јавне управе је представљао Др Неђо Јовановић, 
државни секретар. 
 
Фриц Нојгебауер, председник Еурофедоп-а, је био оправдано одсутан. 
До касно у ноћ водио је преговоре са владом Аустрије о новом 
колективном уговору за државне службенике (преговори су се завршили 
успешно).  
 
Берт Ван Каленберг, генерални секретар Еурофедоп-а, говорио је о 
практичним питањима која се тичу приступа Европској унији. Појаснио 
је да је Европска унија поставила строга правила преговарања за улазак 
земље у ЕУ и сумирао различите области у којима, према  годишњем 
извештају напретка за Србију за 2013 који пише Европска комисија, ова 
земља још треба да имплеметира реформе.  
 
Проф. Др. Бранко Лубарда са Правног факултета Универзитета у 
Београду бавио се темом семинара са научне тачке гледишта.  
 
Готфрид Зехетлајтнер, члан Одбора Телекома Аустрије, дао је 
интересантне, директне примере начина на који је радно време 



регулисано на националном и европском нивоу.  
 
Јелена Ковачић-Костић, одговорна за људске ресурсе у Пореској управи 
Србије, говорила је о важној улози коју држава мора да игра као 
промотер и организатор социјалног дијалога. Када социјални дијалог 
добро функционише, могуће је решити социјалне проблеме, помагати 
социјалној стабилности и стимулисати економски развој. Она је изјавила 
да је имала прилику да много научи са конференција као што је ова и то 
примени у послу.  
 
Бојана Бијеловић Босанац, председница Секције младих Савеза 
самосталних синдиката Србије (СССС) је говорила о улози младих људи 
у социјалном дијалогу у будућности. Тренутно, млади у Србији немају 
глас у консултационом механизму иако представљају 20% популације. 
Шта више, она је зажалила да чак синдикати не обраћају довољно 
пажње на интересе младих. КОМС (основана 2011-те) ће 2014-те 
започети структурални дијалог са механизмима одлучивања у Србији 
како би се дискутовало о различитим питањима која се тичу младих.  
 
Борис Плеша, представник Синдиката државних и локалних 
службеника и намештеника Републике Хрватске, дао је примере тога 
како су се претприступни преговори његове земље  обавили у погледу 
на имплементацију правних тековина ЕУ.  
 
Професор Драко Маринковић са Мегатренд Универзитета је рекао да, 
што се тиче социјалних односа у време економске кризе, сви играчи 
треба да преузму одговорност. Неодговоран став синдиката који се боре 
против неопходних промена може се окренути против њих самих. Он је 
апеловао на удруживање снага како би се достигао социјални консензус 
којим би се пронашао излазак из кризе јер је ово једини начин да будемо 
успешни.  
 
Слађанка Милошевић, председница Синдиката запослених у 
правосудним органима Србије, говорила је о синдикатима и медијима. 
Иако Синдикат редовно позива новинаре да говоре о важним 
синдикалним темама, ти новинари не пишу о тим темама већ само 
извештавају о штрајковима и протестима. Међутим, важно је за 
синдикате да добију глас у медијима како би јавност била обавештена о 
синдикалним активностима, финансирању, социјалном дијалогу, 
колективном преговарању, ...итд.  
 



Драгана Ђорђевић, председница Синдиката културе Србије, апеловала 
је на организовање демонстрација 23.јануара.  
 
Крајем семинара, сви учесници из Србије као и из земаља из југоисточне 
Европе су се придружили дебати о искуствима на тему социјалног 
дијалога у својим земљама.         


