Конфедерација слободних синдиката
Конфедерација слободних синдиката је организација удружених
синдиката на нивоу Републике Србије, основана марта 2003.
године у Београду, а званично регистрована 08.априла 2003.
године и уписана у Регистар синдиката под редним бројем 18350.
Оснивачи су репрезентативни синдикати из јавног сектора:
Синдикат радника ЕПС, Синдикат ПТТ Србије, Јединствени
синдикат Телекома Србије, Синдикат Телекома „Србија“, Синдикат
финансијских организација Србије, Синдикат радника НИС и
Унија синдиката.
Са преко 200.000 чланова синдиката, запослених у великим државним
системима (ЈП Електропривреда Србије, ЈП ПТТ Србије, Телеком а.д., ЈП
Подземна експлоатација угља, ЈП Електромрежа Србије, ЈП Железница
Србије, AIR SERBIA), јавном сектору (здравство, социјална заштита,
просвета, култура, државна управа и полиција), Финансијском сектору
(банке и осигуравајућа друштва), индустријски сектор ( Индустријски
синдикат Србије), као и приватном и другима секторима, Конфедерација
обухвата готово све најважније секторе у држави.
Као организација делује на целој територији Републике Србије и
организована је по гранском и регионалном принципу.
Тренутно је организовано осам грана:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Грана
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Грана
Грана
Грана
Грана
Грана

енергетике, рударства и петрохемије,
пошта, телекомуникација и медија,
финансијских организација,
науке, образовања и културе,
здравства
социјалне заштите
саобраћаја
индустријске делатности.

Територијално је организована кроз шест региона:
•
•
•
•
•
•

Регион Војводине са повереништвом у Новом Саду
Регион Београд са повереништвом у Београду
Регион Централна Србија са повереништвом у Крагујевцу
Регион Источна Србија са повереништвом у Пожаревцу
Регион Јужна Србија са повереништвом у Нишу
Регион Косово и Метохија са повереништвом у Косовској
Митровици.

Седиште Конфедерације је у Београду, у улици Радивоја Кораћа број 4.
У складу са Законом о раду и Закону о јединственој класификацији
делатности, решењима Министра за рад и социјалну политику из
фебруара и марта 2011. године, Конфедерација слободних синдиката је
доказала своју репрезентативност на нивоу Републике Србије у једанаест
делатности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Делатност снабдевања електричном енергијом, гасом и водом,
Делатност вађења руде и камена,
Делатност производње кокса и деривата нафте,
Делатност поштанске активности и превоз и испорука поштанских
пошиљки,
Делатности телекомуникација,
Делатност финансијског посредовања,
Делатност основног и средњег образовања,
Делатност библиотека, архива , музеја и остале културне
активности,
Делатност здравствене заштите становништва,
Делатност социјалне заштите,
Делатност железничког саобраћаја.

Решењем Министарства за рад и социјалну политику број 110-001269/2009-02 од 03. маја 2012. године, Конфедерацији
слободних синдиката је потврђена репрезентативност на нивоу
Републике Србије, чиме је остварен циљ да наша организација
буде активно укључена у све сегменте социјалног дијалога у
држави и доношење законских решења, која се односе на
социјално-економски положај радника.
У оквиру Конфедерације слободних синдиката 21. јуна 2012. године
организована је Женска синдикална мрежа КСС, као облик организовања
жена – чланица Конфедерације слободних синдиката, које се организују
на принципу добровољности, са циљем афирмације и заштите
специфичних професионалних, радних, социјалних и синдикалних права
и интереса запослених жена у секторима које покрива Конфедерација.
Женска синдикална мрежа своје активности усаглашава и координира са
радом, ставовима и одлукама органа КСС

