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З А П И С Н И К 

са треће седнице Одбора за преговоре  

за закључивање Анекса III Колективног уговора за Акционарско друштво за 

управљање јавном железничком инфраструктуром  „Инфраструктура железнице 

Србије“, Београд, одржане дана 13.02.2020. године са почетком у 12,00 часова  

у Београду, Немањина 6 

 

 

Седници присуствују:  

Представници Одбора послодавца: 

Зоран Масал, председник Одбора послодавца за преговоре; Снежана Обрадовић, 

заменик председника, Сектор за људске ресурсе и опште послове; Раде Тадић, члан, 

Кабинет генералног директора; Петар Ђорђевић, члан, Сектор за финансијске послове; 

Зоран Миленковић, члан, Сектор за електротехничке послове; Драган Златковић, члан, 

Сектор за грађевинске послове; Милош Гаћеша, члан, Сектор за саобраћајне послове, 

Јово Ивошевић, члан, Центар за унутрашњу контролу; Марија Бабић, члан, Центар за 

интерну ревизију; Драгана Тодоровић, члан, Центар за план, анализу и 

реструктурирање;Драгана Драгић, секретар, Сектор за људске ресурсе и опште послове 

 

Представници Одбора репрезентативних синдиката:  

Жарко Димић, в.д. председник Савеза синдиката железничара Србије, Јасминко 

Пјетловић, заменик председника, Драган Ћирић, Бранко Филиповић, Радомир Радусин, 

Драган Ранђеловић, Радомир Поповић, Зоран Вучковић, Саша Јоцић, Владимир 

Ердоглија, Перица Ђорђевић, Драган Панић, Миленко Павловић, Илинка Станков, 

Бошко Јаредић, Миодраг Јоавновић, Видосав Росић, Иван Репић, Горан Петрић, Влада 

Веђић, Братислав Минић, Срђан Станковић, Александар Кокоровић, Срећко 

Милановић, Слободан Стојановић, Давор Пантелинац, Никица Јерковић, Небојша 

Марковић,  

 

Оправдано одсутни:  
Драгана Дотлић-Рајчевић, члан, Сектор за људске ресурсе и опште послове 

Александра Рајевић, члан, Секретаријат органа управљања друштва  

 

Председник Одбора послодавца, Зоран Масал је отворио трећу седницу Одбора за 

преговоре за закључивање Анекса III Колективног уговора за Акционарско друштво за 

управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице 

Србије“, Београд и том приликом предочио присутнима информацију о достављеном 

мејлу од стране Мишеле Николић којим је отказано присуство представника 

министарстава због необезбеђеног, потписаног Решења. Након изнете информације  

предложио је прву тачку дневног реда: Усвајање записника са прве и друге седнице 

Одбора за преговоре.  

 

Након изјашњења присутних представника Одбора за преговоре од стране послодавца 

и репрезентативних синдиката констатовано је да су записници са прве и друге 

седнице једногласно усвојени. Имајући у виду да су представници репрезентативних 

синдиката на данашњој седници доставили два документа, замолио је да о истим 

упознају присутне.  
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Жарко Димић се јавио за реч и изнео да је Одбор репрезентативних синдиката у 

преподневним сатима, а пре отпочињања треће седнице Одбора за преговоре добио 

информацију путем mail-a да Одбор Оснивача неће присуствовати данашњој седници 

из разлога што није потписано ново Решење којим се представници Оснивача 

овлашћују за учествовање у преговорима.  

 

Руководећи се претходним из претходног периода предочио је да се из достављеног 

материјала може јасно видети да су 15.01.2020. године отказани члан 61. и члан 147. 

Колективног уговора и да се од тада нико није оглашавао до 29.01.2020. године, а да се 

тек 30.01.2020. године одржала прва седница. 
 

Том приликом предочио је хронологију дешавања и то да су се представници Одбора 

за преговоре Оснивача на првој седници изјаснили да им је потребно време, а да је  

Одбор репрезентативних синдиката наступио крајње кооперативно те је усаглашен рок 

до 07.02.2020 године у сврху добијања изјашњења надлежних министарстава на  

достављену Методологију за вредновање радних места која им је достављена. Од тада 

је прошло петнаест дана, одговор није достављен.  

 

У току излагања нагласио је да се на првој седници Одбора за преговоре од 

представника Одбора репрезентативних синдиката захтевало да доставе Овлашћења, а 

да се на другој седници одржаној 11.02.2020. године констатовало да представници 

Одбора Оснивача нису доставили валидна овлашћења за учешће и рад у преговорима 

за закључење Анекса III Колективног уговора. 

 

Осврнувши се на изнето навео је да Одбор репрезентативних синдиката овакав однос 

не сматра ни моралним ни пословним и да се на овакав начин врши опструкција 

преговора и троши време у трајању од 45 дана по питању Методологије и Прилога 1. 

Колективног уговора. 

 

Напоменуо је да као председник Одбора репрезентативних синдиката није спреман да 

толерише да Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре каже на 

седници одржаној 16.01.2020. године и 23.01.2020 да је спремна на договор, што се  

записнички констатује, као и да, што се тиче министарства није спорна Методологија 

само је остало отворено питање колико ће се чекати ставови надлежних министарстава.  

 

Оно што је спорно поред наведеног, а односи се на дефинисане ставове између 

репрезентативних синдиката и Министарке грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, а до данас нису реализовани, је и то да ће се док траје оваква 

ситуација у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. репрезентативни синдикати и 

представници министарства састајати сваке недеље како би сагледавали евентуалне 

проблеме. Констатовао је да се из приложеног може закључити да је то важило само тај 

дан, а да данас не важи. Наглашава да репрезентативни синдикати себе сматрају 

одговорнима и да неће дозволити омаловажавање, па с тим у вези сами ће штитити 

своје ставове. 

  

Нагласио је да излагање на овакав начин представља сагледавање периода од 

15.01.2020. године до 13.02.2020. године, а то је неких 28 дана и ако се на овакав начин 

настави,  а протекло је доста времена, ући ће се у проблем када истекне период од 45 

дана. Констатовао је да је мала вероватноћа да ће путем арбитраже или пак путем 

миритеља доћи до коначног решења ако га Одбор за преговоре не нађе у законом 

предвиђеном року. Уз добру намеру представника послодавца и заинтересованости 

репрезентативних синдиката нисмо се помакли са мртве тачке и нисмо спремни да 
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трошимо време и стварамо трошкове предузећу по разним основама због оваквих 

састанака у недоглед. Управо је ово разлог упућивања дописа бр. 064/20 у овом 

моменту информативно, а уколико се Одбор за преговоре репрезентативних синдиката 

усагласи доставиће се и потписан документ. Основ је ваљан Пословник о раду.  

 

У потписаном Пословнику о раду није наведен Одбор за преговоре предстваника 

Оснивача, с обзиром да су они равноправни учесници у преговорима. Поред наведеног, 

сугерисао је и да у  Пословнику није унет као потписник представник Одбора за 

преговоре Оснивача поред потписника Одбора послодавца и Одбора репрезентативних 

синдиката. 

  

Зоран Масал је констатовао да ће наведени предлог измена и допуна Пословника о 

раду, достављен од стране Одбора репрезентативних синдиката бити упућен стручним 

службама на мишљење и дораду, као и да је достављен Предлог измена и допуна 

Пословника аргументован, а уколико се усагласе ставови на наредној седници ће се 

предложити усвајање истог. 

 

Перица Ђорђевић је изнео, да је у записнику са друге седнице који им је достављен   

унета његова констатација, где се Мишела Николић није сложила са истом, да је већ 

учествовао у преговорима овог типа где су синдикати третирани од стране Оснивача 

веома неозбиљно и куповали време на овакав начин, а са циљем да када се преговори 

приведу крају синдикати буду исфорсирани  на неке уступке које у нормалној расправи 

једноставно не би прихватили. Метод представника Одбора за преговоре Оснивача је 

поново такав да нас доводе у исту ситуацију да се то одуговлачи и да поново трпимо 

притиске на самом крају преговора. 

 

Нагласио је да је обавеза да се оствари резултат и оно што је договорено и што очекује 

читава железница, позвао је све присутне представнике репрезентативних  синдиката 

да покажу да то могу да испуне и да стану са свим својим капацитетима и реусурсима 

иза заједничког става, а да је циљ оснивача да их преведу у расправу о процентима. 

 

Деценијама стоји проблем расподеле у железници, што чини велики проблем у 

мотивацији запослених. Све што је примењено приликом израде Методологије,  као 

принципи решавања тог проблема је изузетно, што смо подржали као представници 

репрезентативних синдиката у Радној групи за израду Методологије. 

 

Миодраг Јовановић је изнео, да не жели да полемише о начину приступа Оснивача 

овим преговорима, али оно што га занима као и друге учеснике у Одбору за преговоре 

је да захтева, као члан синдиката, доставу симулације обрачуна који су послати 

Оснивачу за „Инфраструктуру железнице Србија“ а.д., која је маса средстава потребна 

за ово о чему се расправља на  преговорима.  

 

Жарко Димић је констатовао, да постоје два пута. Упућивањем захтева Одбору за 

преговоре Послодавца од стране Одбора за преговоре репрезентативних синдиката са 

ценом рада 172,54 динара на постојећи Прилог 1, а то значи да симулација обрачуна 

зарада може да се изврши на основу тих података.  

 

Други циљ присутних је у складу са дефинисаним Закључком са одржаног састанка у 

Влади РС дана 16.01.2020. године, на коме је договорено да ће Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре по добијеном предлогу Методологије 

подржати овај приступ и доставити осталим надлежним министарствима на 

разматрање у најкраћем року, како би што пре био добијен оквир за могућност 

преговарања Прилога 1. Колективног уговора. Поред тврдње да ће се достављена 
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Методологија подржати договорено је и да ће се у Министарству одржавати састанак 

сваке недеље до постављања новог генералног директора у складу са дефинисаном 

процедуром Владе, како би се заједнички решавали текући проблеми. 

Овом приликом предложио је пословодству, испред предстваника Одбора 

репрезентативних синдиката, да се формира нова радна група која ће из приложене 

Методологије израдити Прилог 1. Колективног уговора. 

 

Израда Прилога 1. је обавеза послодавца и репрезентативних синдиката, где ће на крају 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дати сагласност или не. 

Навео је да је овај предлог алтернатива како се не би губило време.  

 

Предочио је да на упућен допис који се односи на обрачун зарада и разлозима  

отказивања члана 61. Колективног уговора због непоштовања  закона, није добијен 

одговор ни од једног министарства. Да ли су репрезентативни синдикати погрешили, 

евидентно је да нису. На основу тога је изнео да  су  били слободни да траже 

формулацију Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 

Министарства финансија да им се достави  формула на који начин ће зараде у 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бити у складу са законом и да на упућен 

захтев на који су требали да се изјасне закључно са данашњим даном нису добили 

изјашњење. 

 

Навео је да сматра да би зарада која ће у току наредног дана бити исплаћена морала да 

се зове аконтацијом, из разлога што се Друштво налази у безуговорном стању. Такође, 

затражио је мишљење стручних служби у погледу тумачења члана 264. Закона о раду у 

коме је прецизирано да се Колективни уговор може примењивати најдуже 6 месеци, а 

да је непознаница из разлога што репрезентативни синдикати нису отказали 

Колективни уговор већ само два члана, а сматрају да се одредбе члана 264. не могу 

односити само на два отказана члана. 

 

Замолио је представнике Одбора за преговоре послодавца да дописе које  упућује 

Одбор репрезентативних синдиката схвате јако озбиљно. 

 

Зоран Масал је изнео да је достављена документа на другој одржаној седници од 

стране предстваника Одбора репрезентативних синдиката, истог дана упутио 

пословодству „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и предстваницима 

министарстава који учествују у преговорима. 

 

Јасминко Пјетловић је поставио питање, да ли се могу добити урађене симулације, 

како би све стране у преговорима биле равноправне? 

 

Перица Ђорђевић је изнео да представнике репрезентативних синдиката занима из 

којих разлога се представници Одбора Оснивача нису изјаснили о достављеној 

Методологији, да ли је иста добра или не. Такође, је изнео да се може закључити да 

Одбор Оснивача интересују само проценти, односно колико кошта Методологија на 

годишњем нивоу и да  нико није прочитао Методологију, нити ставио примедбу на 

исту, већ да их само занима цифра на годишњем нивоу. Предочио је да цену рада 

можемо и испред зграде Владе РС да договарамо, јер су то и други постизали на сличан 

начин и констатовао да се тенденциозно врше пролонгирање седница Одбора за 

преговоре. 

 

Жарко Димић је изнео, да све што тражи Одбор Оснивача постоји у Методологији. 

Напомено је да је прошле године први пут  Нацрт Методологије достављена у јулу 

2019. године, а симулација маса зарада за септембар месец 2019. године достављена је 
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у новембру, а након тога и за децембар 2019. године, поставио је питање да ли 

достављене симулације неко не жели да чита, па није јасно шта се тражи?  

 

У Методологији су приказани егзактни подаци, а очигледно је да неко жели да их руши 

по неком другом основу. Предочивши да ће се Одбор репрезентативниих синдиката 

борити јер је очигледно из наведеног, да се не ради исправно и да ће имати примедбе 

ка стручним службама у делу где постоји проблем прековременог рада као последице 

недовољног броја извршилаца по постојећој технологији рада. То очигледно неко жели 

да представи као високу просечну исплаћену зараду у предузећу, што сигурно није у 

складу са законом. Скренуо је пажњу да претпоставља  да ће поново бити упућен 

захтев да се уради симулација за јануар месец 2020. године, када имамо празнике што 

додатно увећава масу, а све са циљем да би се исказала просечна исплаћена зарада у 

предузећу далеко изнад онога што је реално. 

 

Да ли ће се причати о основној заради запослених у овој згради, као и на терену, нико 

нема прековремени рад. Запослени у секторима раде преко редовног радног времена 

како би завршили послове који су им дати, али не плаћа им нико за прековремени рад. 

Реструктурирано је предузеће, смањењен број извршиоца па данас за последицу имамо 

немогућност да обезбедимо турнусе. Најбољи пример је у ЕТП-у и ГП-у, ништа биља 

ситуација није ни у саобраћају. 

 

Саша Јоцић је констатовао да је приступ Одбора Оснивача и Одбора 

репрезентативних синдиката по овом основу различит. Одбор репрезентативних 

синдиката жели да све доведе у законске оквире да би се смањили трошкови који 

постоје по основу тужби од стране запослених, а да је једино Методологија основ за 

израду Прилога 1., док се други руководе количином новца који је потребан. 

 

Сходно изнетом поставио је питање да ли је Одбору Оснивача достављена тражена 

симулација од стране пословодства?  

 

Зоран Масал је предочио да је он један од чланова Радне групе именоване за израду 

Методологије у којој су учествовали представници синдиката и да Методологија  

представља само основ за израду Прилога 1. Свака симулација зарада, која је из исте 

проистекла, крајње је апроксимативна док се не изведе Прилог 1. Колективног уговора  

и тек тада ће се знати коначни коефицијенти и износ појединачних зарада. Мандат 

Радне групе био је само израда Методологије, не и Прилога 1 Колективног уговора. 

 

Што се тиче одговора на постављено питање, изнео је да стручне службе Друштва 

израђују тражене симулације које ће бити достављене ресорном министарсту.  

 

Перица Ђорђевић је поставио питање који су елементи нове симулације? 

 

Зоран Масал је изнео да не може да да прецизно информацију док се не уради 

симулација. 

  

Зоран Вучковић је констатовао да је тема седнице отказивање члан 61. и члан 147. 

Колективног уговора, а не симулација и да се на данашњој седници треба преговарати 

о цени радног сата од 172,54 динара, која је у законским оквирима.  

 

Жарко Димић је замолио чланове Одбора за преговоре репрезентативних синдиката 

да поштују  саговорнике и понашају се у складу са Пословником и да тек након 

добијања сагласности од председавајућег могу да изнесу своје мишљење.  
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Драган Ћирић је изнео да је сагласан са констатацијом Зорана Вучковића и да тема 

разговора на овој седници треба да буде цена радног сата и отказан члан 147. 

Колективног уговора. Овим путем поставио је питање представницима Одбора 

послодавца коме се сада обраћамо за примену Колективног уговора, да ли именована 

Комисија функционише или не? 

 

Снежана Обрадовић је изнела, да је Закон о раду прописао део који се односи на 

закључивање Колективног уговора и на поступак отказивања, а да Закон о раду и све 

друге законске прописе доноси Скупштина, за тумачење прописа  надлежно је  

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Најмеродавније 

мишљење је мишљење Министарства, али да мишљење могу дати и стручне службе 

„Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.  

 

Драган Ћирић је поставио питање, пошто је Комисија формирана по основу члана 

147., са мало већим бројем чланова да ли је иста још увек активна, без обзира што је у 

отказивању или не?  

 

Питање је иницирано на основу чињенице да свако узима за право тумачење одредби 

Колективног уговора, да ли има право  на прековремени рад, ноћни рад, шта је паушал, 

од када тече прековремени рад, као нпр. да због обима посла запослени одлази из 

једног места рада у друго и да му се тај део не рачуна у прековремени рад или ће 

запослени бити упућен на друго место рада ради отклањања сметње, а до наведене 

локације на који је начин стигао о томе  нико није информисан. 

 

На основу наведеног поставио је питање коме треба да се обрате за тумачење 

Колективног уговора? 

 

Снежана Обрадовић је изнела да је најмеродавније Министарство, а да се формирана 

Комисија за праћење и тумачење Колективног уговора по основу члана 147. никада 

није састала. Овом приликом је навела да је њено мишљење да се упути захтев за 

тумачење наведеној Комисији и поред тога што је члан 147. отказан, док се не формира 

нова комисија.  

 

Драган Ћирић је констатовао да у овом моменту имамо проблем у примени члана 21. 

Колективног уговора  и да није упознат коме је потребно то предочити, Сектору за 

људске ресурсе и опште послове или Комисији? 

 

Снежана Обрадовић је изнела да Сектор за људске ресурсе и опште послове није 

надлежан за наведено и  да  допис могу упутити формираној Комисији. 

 

Перица Ђорђевић је изнео да се у више наврата  обраћао пословодству за формирање 

те Комисије, а да је стекао утисак да се пословодство понашало на начин на који могу 

и хоће. Такође, је рекао да су и синдикати одговорни зато што наведена Комисија није 

профункционисала, односно да је се инсистирало на раду формиране Комисије иста би 

радила. У току излагања је предочио проблем који је везан за примену члана 137. који 

дефинише трошкове рада  овог одбора, где поједини правници тумаче да  имају право 

на 20% од трошкова учествовања у раду овог одбора. Тумачења пословодства и 

синдиката су различита.  

 

Тумачење правника је да представници синдиката са местом пребивалишта у Београду 

немају право на дневнице, смештај, а наведено је у члану 137. који су потписали  

репрезентативни синдикати пре две године и при том немамо Комисију која то треба 
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да протумачи. На основу изнетог Колективни уговор практично није ни заживео, нити 

смо га имплементирали.  

 

Нагласио је да су отказали Међуресорну радну групу са Министарством 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и да се нико није бунио. Поставио је 

питање да ли је завршено реструктурирање да би се распустила Међуресона радна 

група, па је констатовао да није, јер овај Колективни уговор и Методологија о којој се 

данас говори саставни су део реструктурирања. 

 

Ресруктурирање није завршено отпуштањем 15000 радника. Синдикати нису били 

сложни, свако је форсирао своју причу из синдикалних интереса па је дошло до  

ситуације да немамо коме да се обратимо. 

 

Оно што је проблем јесте да је Комисија за примену и праћење, најважнији део 

Колективног уговора, а да иста није заживела. Имамо проблем око путних трошкова, 

ко решава то, свако има своје мишљење. 

 

На састанку који је одржан у Влади РС 16.01.2020. године речено је да ће бити враћена 

Међуресорна радна група, од тада немамо никакву информацију, нити је стигао било 

какав предлог.  

 

Зоран Миленковић је изнео да је Сектор за електортехничке послове претходне 

недеље упутио допис Комисији  за праћење и примену одредби Колективног уговора, 

допис је враћен сектору као непозната адреса. Предочио је да одредбе члана 147. нису 

лоше осим у делу броја чланова, а предлог је да наведена комисија има упола мање 

чланова.  

 

Жарко Димић је изнео да је сагласан са констатацијом Перице Ђорђевића и да ће 

покушати да на нивоу синдиката смањи број чаланова Комисије на оптималан број, уз 

сагласност оснивача и послодавца.  

 

Објаснио је да одредбе члана 147. Колективног уговора нису испоштоване и из тих 

разлога се упућен допис вратио, са назнаком непознате адресе, јер исти нема ко да 

пусти у процедуру. Наавео је да су синдикати упозоравали Комисију након истека од 

30 дана да су прекршене одредбе и да није реализован технички део, до данас се ништа 

није променило и да је то био један од разлога отказивања члана 147. који није 

примењив, а са циљем  да се тимски сачини оквиран предлог и усагласимо око истог. 

 

Напоменуо је да две године постоји проблем где се запосленима не омогућава  оно што 

је Законом омогућено. 

 

Јасминко Пјетловић је изнео да читајући решење које је послодавац дао не види да је 

ту непознавање Колективног уговора везано и да су дата решења за колеге која нису на 

плаћеној функцији и оних који су на плаћеној функцији.  

 

У решењу за заполсене који нису на плаћеној функцији у ставу 4. Решења запослени 

чије место редовног рада и место становања на удаљености већој од 25 км од седишта 

Друштва за време преговарања имају право на трошкове службеног путовања, 

припадајуће дневнице и накнаду трошкова превоза и ноћења у висини стварних 

трошкова са приложеним рачунима у складу са Колективним уговором, што значи да 

нема умањења 20%. Навео је да су преговори започети 30.01.2020. године и да поред 

преговора  синдикати имају свакодневно међусобне састанке ради припрема за 

састанак са Оснивачем и пословодством. Констатоовао је да су чланови синдиката на 
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плаћеном осуству, па самим тим нису на свом радном месту и сматра да им за сваки 

дан припада и дневница.  

 

Том приликом предочио је му је као и Перици Ђорђевићу нејасно, а односи се на 

решење за плаћене функције где је наведено да имају права на службена путовања, 

припадајуће дневнице и накнаду тошкова у висини стварних трошкова према 

приложеним рачунима, то се односи на члан 84. и то је увек било, да ли се то односи на 

20% за рад, као што смо некада имали 50% за потреба послодавца јер сви они што 

учествују у преговорима имали су 20% на своју основну зараду, а не на припадајуће 

трошкове. 

 

Снежана Обрадовић је изјавила да синдикални представник за време учешћа у 

колективном преговарању има право на накнаду стварних трошкова насталих у вези са 

преговарањем у висини до 20% основне зараде. Наведена решења дају право на 

дневнице и све трошкове по основу тога. 

 

Јасминко Пјетловић, је изјавио да је овим образложењем растумачена недоумица и то 

да по овом Решењу сваки представник има право на пуне дневнице, ноћење и све путне 

трошкове.  

 

Поставио је питање и образложење да је остао само један део да се протумачи да ли је 

у питању колективно преговарање или било шта друго што се ради у интересу 

послодавца за 20% на зараду?    

 

Миодраг Јовановић је приликом излагања Јасминка Пјетловића додао да раније није 

било увећање за 20% већ да је некада у Колективном уговору било 50%, а да је касније 

Колективним уговором кориговано на 20%.  

 

Констатовао је да су сви сагласни да је Методологија једна од бољих ствари које су 

урађене, а што се тиче захтева да нам се достави  информација о суми новца приказане 

кроз симулацију је из разлога што желе да буду упознати иза чага стоје, односно шта 

као синдикати бране.  

 

Перица Ђорђевић је изнео, да свој став износи јавно и директно и иза свог става стоји, 

да је исто рекао и у Министарству, као и чињенице и да је министарка изјавила да је 

била погрешна одлука укидање Међуресорне радне групе. Укидањем Међуресорне 

радне групе не постоји канал преко кога може да се оставри сарадња са 

Министарством, него директна комуникација са саветницом потпредседнице Владе РС, 

а она има селективан однос према синдикатима, односно нема према свима исти. 

Осврнувши се на излагање Јасминка Пјетловића изнео је образложење да није вршио 

тумачење члана 137. већ изнео став да је тако написан да не може добро да се 

дефинише и да може да се тумачи на другачији начин, а да су синдикати одговорни 

што не постоји Комисија за примену и праћење Колективног уговора. 

 

Жарко Димић је изнео, да се не треба бавити свим аномалијама у примени  

Колективног уговора, уз констатацију да ће покушати да усагласи ставове са 

репрезентативним синдикатима у правцу доношења новог предлога о броју чланова 

Комисије за праћење и примену Колективног уговора .  

 

Такође је изнео да се приликом доношења Колективног уговора трипартитно потписују 

сви учесници, па с тим у вези сви потписници имају права на тумачење, а то су 

предстваници синдиката, представници пословодства и министарства које је надлежно 

за ту области.  
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Приликом излагања нагласио је да је данашња ситуација нешто другачија у односу на 

претходне две године, где се по налогу појединца кршио Колективни уговор, а кршио 

се у том правцу из разлога шти је то неко рекао. 

 

Осврнувши се на излагање учесника преговора, констатовао је да је члан 137. нејасан у 

одређеним деловима, уједно нагласивши да је дошло до замене тезе и да се у члану 44. 

дефинише некадашњих 50%, а данас 20%, а не у члану 137. 

 

С обзиром да је познат основ преговора, а то је отказивање два члана где је за члан 147. 

Колектиног уговора већ изнео предлог о редефинисању броја чланова Комисије, 

замолио је присутне да се врате на тему седнице, а то је цена радног сата и 

Методологија. 

 

Жарко Димић је затражио 15 минута паузе, како би представници репрезентативних 

синдиката обавили консултације. 

 

Зоран Масал је након одржане паузе од 15 минута, замолио присутне да се изведу 

закључци након извршених консултација. 

 

Жарко Димић је изнео, да су се репрезентативни синдикати договорили и да ће Одбор 

за преговоре послодавца добити званично имена чланова и заменика чланова испред 

сваког синдиката који ће бити обједињен када то буде јединствен предлог. Предлог 

репрезентативних синдиката ће бити по четири представника репрезентативних 

синдиката, четири представника пословодства и четири представника оснивача. С тим 

да то буду по два члана и два заменика како би превазишли проблем и формирали 

оперативно тело које би функционисало.  

 

Послодавац ће имати обавезу да сазове седницу, да новоформирана Комисија изабере 

свог председника и да донесе Пословник о раду и без обзира на то што ће се и после 

тога наставити са преговорима у вези цене рада није сметња да се усагласи на једној од 

наредних састанака. 

 

Зоран Вучковић је предочио захтев да је потребно урадити симулацију на постојећи 

Прилог 1. са предложеном ценом рада 172,54 за месец јануар 2020. године. 

 

Жарко Димић је изнео да ако је урађена симулација везана за Методологију за 

децембар, сматрам да би било упутније да се и ова симулација уради за исти месец 

како би могли да вршимо поређење у наредном периоду. 

 

Такође је предложио, као заједнички став репрезентативних синдиката,  да је што пре 

потребно формирати Радну групу, односно подгрупе, састављене  од представника 

пословодства и репрезентативних сидиката чији задатак ће бити израда Прилога 1. 

Колективног уговора на  основу Методологије за вредновање послова усвојене на  

Одбор директора ИЖС. 

 

Зоран Вучковић је на питање председника Одбора послодавца да ли је сагласан са 

предлогом да се симулација уради за децембар месец дао потврдан одговор. 

 

Жарко Димић је изнео захтев да се представници Одбор репрезентативних синдиката 

писаним путем обавесте минимум два дана раније у случају да поново дође до 

ситуације неприсуствовања представника Одбора за преговоре Оснивача. 
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Зоран Масал је обавестио присутне да је састанак завршен и да ће наредни састанак 

бити заказан за среду 19.02.2020. године са почетком у 12,00 часова. 

 

 

Састанак је завршен у 14,40 часова 

 

 

    ЗАПИСНИК ВОДИЛА:                                                       ЗАПИСНИК ОДОБРИО: 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА  

                                                                                                    ЗА ПРЕГОВОРЕ 

  ________________________ 

         Драгана Драгић                                                                    

                                                                                                    ________________________   

                                           мр Зоран Масал 

 

 

 


