Полазећи од конвенција Међународне органзација рада: Конвенције
бр. 144 о трипартитним консултацијама, Препоруке бр. 152 о
трипартитним консултацијама и Препоруке бр. 113 о консултацијама
(на нивоу индустрије и на националном нивоу); Ревидиране Европске
социјалне повеље; као и националног законодавства, а посебно:
Закона о раду и Закона о Социјално-економском савету Републике
Србије, који су основ успостављања, регулисања и јачања социјалног
дијалога, Петнаести конгрес Савез самосталних синдиката Србије
доноси

РЕЗОЛУЦИЈУ
О СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ
Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије оцењује да социјални
дијалог, као цивилизацијска тековина и резултат дуготрајног и мукотрпног
рада - синдиката, послодаваца и државе, те активности и тежњи да се од
индустријског и социјалног конфликта дође до мира, нарочито од почетка
процеса приватизације у Србији и глобалне економске и финансијске кризе
која се ширила целим светом, постаје све неопходнији, иако се често
избегава или симулира, а истински изостаје, што је узрок спорова, протеста,
штрајкова, и не води развоју привреде и друштва у целини.
Последњих неколико година економски и социјални проблеми су
драстично нарасли, многа предузећа су нестала, радна места су угашена,
број радно-активног становништва се свео на историјски минимум, а
генерална неликвидност оптерећује све, и привреду и друштво, и води ка
социјалним тензијама. У оваквим околностима, социјални дијалог и
социјално партнерство требало би да буду средство за постепено
уклањање социјалних тензија, напетости и криза, али и за проналажење
алтернативних решења и путева за ревитализацију привреде и излазак из
кризе.
Треба имати у виду да је социјални дијалог мост између актера
социјалног дијалога – синдиката, послодаваца и државе, и да треба
искористити бипартитни, трипартитни и шири мултипартитни дијалог, да се
на миран начин и путем аргумената, дође до заједничких интереса.
Социјални дијалог мора бити главно средство за постизање општег
друштвеног консензуса око стратешких питања и праваца развоја, почев од
нивоа предузећа, преко привредних грана, националног, међународног, па и
глобалног нивоа.
Један од стубова и носилаца социјалног дијалога у Србији, на основу
закона, требало би да буде Социјално-економски савет, чији рад мора
значајно да се поправи и доведе на ниво функционалности, ефикасности и
пуног уважавања мишљења која се у њему изражавају и поштовања одлука
које се изгласају. Сва законска решења, стратегије и друга акта, која се
желе доносити, мењати, прилагођавати или дограђивати, а односе се на
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радно-правни положај запослених, морају бити благовремено достављена
свим социјалним партнерима, образложена и у конструктивном дијалогу
размотрена, у циљу тражења најбољих решења. Битна компонента
квалитетног социјалног дијалога је и добра информисаност и обавештеност
о чему ће се Савез самосталних синдиката Србије нарочито старати,
настојећи да развија и гради конструктивна социјална партнерстава.
Савез самосталних синдиката Србије се већ традиционално залаже,
а залагаће се и убудуће, за социјални дијалог на свим нивоима, који
подразумева:
Преговарање у доброј вољи синдиката, послодаваца и државе, уз
међусобно уважавање, поверење и искрене намере за проналажење
најбољих решења (win-win ситуација):
Радно-правног законодавства;
колективних уговора – у циљу повећања квалитета и броја
колективних уговора;
минималне зараде - уз претходно прибављене стручне
анализе, те учешће преговарача који имају јасна преговарачка овлашћења
до доносе одлуке, како социјални дијалог не би био осуђен на неуспех.
Легимитет социјалних партнера – репрезентативност и изражавање
интереса чланства, уз транспарентност у одлучивању;
Ефикасно и одговорно правосуђе;
Слободу организовања, удруживања и деловања синдиката и
послодаваца, уз обавезу државе да створи одговарајуће услове и пословни
амбијент - уз поштовање домаћих закона и ратификованих међународних
докумената;
Изградњу стручног капацитета социјалних партнера, као и сремности
и способности за преузимање и извршавање прихваћених обавеза.
Развој и унапређење социјалног дијалога Савез самосталних
синдиката Србије види кроз коректне и фер односе са послодавачким
организацијама и Владом Републике Србије, као и носиоцима власти на
свим нивоима, ради покретања иницијатива и стварања амбијента за
истинско оживљавање и суштинско остваривање принципа социјалног
дијалога. Тражимо да Влада Републике Србије разматра и уважава
мишљења о свим питањима која су од интереса за социјалне партнере.
Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије захтева од свих
социјалних партнера, организација грађанског друштва, научних
институција и истакнутих интелектуалаца, да у границама својих
овлашћења и могућности предузимају адекватне активности и мере ради
поспешивања и вођења социјалног дијалога на свим нивоима у Републици.
Савез самосталних синдиката Србије предузеће све мере да кроз
социјални дијалог допринесе унапређењу економског стања и друштвених
односа у Републици Србији, у гранама и делатностима, код послодаваца, у
циљу заштите права радника и побољшања услова живота и рада.

