
Број: 8/2020-15-1        П р е д л о г! 

Дана: 21.07.2020. године 

 

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ 

ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЗА ''СРБИЈА КАРГО'' А.Д. 

 

 Дана 21.07.2020.године са почетком у 11,00 часова у просторијама сале 310, на I 

спрату пословне зграде у ул. Немањина број 6., у Београду одржана је Прва седница 

преговора за закључивање Колективног уговора за ''Србија Карго''а.д. 

 Наведеној седници присуствовали су:  

-представница Министарства грађeвинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Мишела Николић;  

-представнца Министарства финансија, Дуња Тепавац; 

-представници Одбора послодавца ''Србија Карго'' а.д. мр Владимир Булатовић, мр 

Неда Јелић и Саша Томић;  

-представници Одбора за преговоре репрезентативних синдиката који делују у 

''Србија Карго'' а.д, и то: Радисав Ђорђевић, председник Синдиката железничара Србије 

Синдикат железничара ''Србија карго'' и председник Одбора за преговоре 

репрезентативних синдиката  који делују у ''Србија Карго'' а.д.; Зоран Вучковић, 

председник Савеза синдиката железничара Србије; Стаменић Милорад, представник Уније 

синдиката српских железница; Владан Ћирковић, представник Синдиката извршних 

служби српских железница и Гордана Ристић, представник Синдиката ''Србија Карго''. 

Прву седницу преговора за закључивање Колективног уговора за ''Србија Карго'' 

а.д. сазвао је Председник Одбора за преговоре послодавца ''Србија Карго'' а.д. г-дин 

Владимир Булатовић, са  следећим дневним редом: 

1. Доношење Пословника о раду у преговорима за закључивање Колективног 

уговора за ''Србија Карго'' а.д; 

2. Договор о динамици преговора за закључивање Колективног уговора за ''Србија 

Карго'' а.д; 

3. Разно. 

 



  Прву седницу преговора за закључивање Колективног уговора за „Србија Карго“ 

а.д. отворио је Председник Одбора послодавца за преговоре ''Србија Карго'' а.д. господин 

Владимир Булатовић поздрављајући присутне и захваливши се свим присутнима, а 

посебно представницима Министарстава на њиховом доласку на данашњу седницу, 

имајући у виду време пандемије и оправдани страх од ширења заразе.  

Рекао је да је 08.07.2020.г. добијен допис од стране три синдика који су отказали 

Колективни уговор ''Србија Карго'' у целости и из тог разлога се у законски предвиђеном 

року приступа данас Првој седници преговора за закључивање Колективног уговора за 

''Србија Карго''. С обзиром да морамо и требамо да поштујемо одређене мере ради 

спречавања и ширења заразне болести COVID-19, замолио је да данас у овим преговорима 

буде по један представник сваког синдиката и рекао да је и број представника одбора 

послодавца редукован како би се уклопили у број од 10 људи колико је дозвољено да буде 

у затвореном простору. 

Пре изношења предлога дневног реда замолио је представника Савеза синдиката 

железничара Србије и представника Синдиката ''Србија Карго'' који нису доставили имена 

представника који ће учествовати у преговирама да се изјасне да ли то значи да неће 

учествовати у преговорима или су рок до 17. јула 2020.године пробили из неког другог 

разлога.  

Гордана Ристић, представница Синдиката ''Србија Карго'', рекла је да Синдикат 

''Србија Карго'' хоће да учествује у преговорима али да су дали приговор на Записник са 

седнице Одбора за преговоре репрезентативних синдиката, где су тражили да се испоштује 

члан 251. Закона о раду и допис генералног директора у вези са тим. На уложени приговор 

до данас нису добили одговор. 

Господин Булатовић се захвалио и рекао да је то унутрашња ствар у оквиру 

преговарачког тима репрезентативних синдиката и дао  је реч Зорану Вучковићу. 

Зоран Вучковић, представник Савеза синдиката железничара Србије, је рекао да 

ССЖС хоће да учетвује у преговорима уз констатацију да су, као и Синдиката ''Србија 

Карго'', дали примедбе на Записник са седнице Одбора за преговоре репрезентативних 

синдиката на које нису добили одговор до данас. То је разлог зашто нису доставили имена 

представника који ће учествовати у преговирама. Рекао је да на тој једној седници која је 

одржана није формиран Одбор репрезентативних синдиката или је формиран на нелегалан 



начин. Рекао је да није добијен одговор на примедбе на Записник са састанка синдиката 

одржаног 16.07.2020.г. када је требао да се формира Одбор репрезентативних синдиката и 

да није испоштован допис Генералног директора ''Србија Карго'' од 13.07.2020.г. у вези 

члана 251 Закона о раду. Рекао је да имамо Одбор репрезентативних синдиката који је 

формиран још у јануару кад су отказана два члана Колективног уговора везаних за цену 

радног сата и за примену и праћење Колективног уговора. Рекао је да су 23.06.2020.г. 

после укидања ванредног стања имали наставак седнице и поставио је питање зашто се 

нису испоштовале мере Владе Републике Србије о примени мера за заштиту од ширења 

заразе од COVID-19 након укидања ванредног стања од 07.05.2020.г. и Правилник о 

превентивним мерама за безбедност и здравље на раду за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести (Сл.гласник РС бр.94 од 03.07.2020.г.), па је 08.07.2020.г. 

отказан Колективни уговор, како пише, у целости. Не види како може да се откаже нешто 

што није у целости, јер је 15.01.2020.г. Савез синдиката железничара Србије отказао два 

члана Колективног уговора. Колективни уговор није могао бити отказан у целости, могли 

су бити отказани сви други чланови Колективног уговора, јер преговори нису завршени. 

Рекао је да је Одбор репрезентативних синдиката од пет синдиката формиран, да су људи 

добили решења. Пита да ли ће паралелно да функционишу два Одбора, да ли ће три 

синдиката да буду на једној страни, два на другој, или ће функционисати као Одбор 

репрезентативних синдиката. 

Владимир Булатовић се захвалио Зорану Вучковићу на излагању и рекао да Одбор 

за преговоре послодавца није добио записник са састанка Одбора за преговоре 

репрезентативних синдиката и да за тим и нема потребе јер је то унутрашња ствар 

синдиката о којој треба да се договоре у оквиру својих активности. То није тема за 

послодавца. Замолио је оба синдиката да доставе имена чланова који ће учествовати у 

преговирима за закључивање Колективног уговора за ''Србија Карго'' а.д., како би се могла 

урадити решења. 

Зоран Вучковић је рекао да се очигледно не разумеју, да је данас Прва седница 

преговарања о Колективном уговору који је отказан у целости, да већ имају Одбор за 

преговоре за два члана Колективног уговора који су отказани у јануару и да чланови 

Одбора за преговоре нису укинути. Питао је како ћемо данас да радимо ако Одбор 

репрезентативних синдиката до данас није доставио број чланова који ће учествовати у 



преговирима. Рекао је да имена нису важна већ да треба дефинисати да ли ће бити 2, 5, 10 

или по један члан сваког синдиката. 

Владимир Булатовић је рекао да он није дискутовао о броју чланова за преговарање 

већ је тражио имена чланова који ће учествовати у преговорима. 

Зоран Вучковић је питао да ли на данашњој седници они функционишу као Одбор 

репрезентативних синдиката или појединачно, јер ако функционишу као Одбор 

репрезентативних синдиката они немају потписан Споразум. 

Владимир Булатовић је рекао да је то ствар коју синдикати треба да договоре 

између себе и да он неће да дискутује на ту тему. Рекао је да од Одбора за преговоре 

репрезентативних синдиката очекује имена, а број који учествује у преговорима испред 

сваког од пет репрезентативних синдиката је ствар договора између синдиката. 

Реч је добио Радисав Ђорђевић, председник Одбора за преговоре репрезентативних 

синдиката. Како је рекао, један део излагања Зорана Вучковића у вези претходних 

преговора се односи на Одбор послодавца, а део излагања о броју чланова се односи на 

њега као председника Одбора репрезентативних синдиката који је преседаво састанком и 

водио записник. На састанку, сходно допису послодавца на који се позивају, договорили 

су се да иду у закључивање новог Колективног уговора, формирали су Одбор и сагласили 

се да поштују препоруку послодавца да по члану 251 Закона о раду број чланова Одбора за 

преговоре репрезентативних синдиката буде сразмеран броју чланова сваког синдиката, 

као и да поштују неопходни мимнимум чланова због заразне болести COVID-19, 

финансијских и других разлога наведених у допису. Поштовали су те две ствари и дошли 

до закључка да је ово што су предложили минимум који омогућава да се испоштује 

сразмерност по члану 251 Закона о раду, а који до сада никад није поштован јер се из 

солидарности ишло на то да сваки синдикат има исти број чланова и заменика који 

учествују у преговорима. Сматра да је сразмерност испоштована предлогом да Синдикат 

извршних служби српских железница који има 820 чланова предложи 5 чланова који ће 

учествовати у преговорима,  Синдиката железничара Србије Синдикат железничара 

''Србија карго'' са 475 чланова ће дати 4 члана, Синдиката ''Србија Карго'' са 433 члана ће 

дати 3 члана, Савеза синдиката железничара Србије са 374 чланова ће дати 2 члана и Унија 

синдиката српских железница са 57 чланова ће дати 1 члана за преговоре. Пошто је било 

примедби на строго поштовање члана 251. Закона о раду, образложио је да би се тако 



увећао број чланова за преговре, али ако би правна служба послодавца протумачила да 

предложена сразрмерност није у реду, спреман је да то исправи. Направио је Споразум и 

доставио послодавцу у дефинисаном року, односно до краја радног времена дана 

17.07.2020.године, као би се могао организовати данашњи састанак до истека петнаестог 

дана. Рекао је да је на састанку синдиката дата примедба коју је Зоран Вучковић изнео, 

шта ћемо и како радити имајући у виду суштински проблем пандемије. Рекао је да по њему 

није суштински проблем пандемија, ни то што су отказали Колективни уговор, да је наше 

да откажемо, да формирамо Одбор и да кренемо у преговоре, а на послодавцу је да види 

како и на који начин ће организовати одржавање састанака. Основна примедба на записник 

је да није испоштована сразмера. Рекао је да су одлуку о сразмерности 5,4,3,2,1 донели на 

Одбору већином гласова три синдиката који су отказали Колективни уговор. Одлука је 

усвојена са три гласа за и два гласа против. Навео је да је и у претходној ситуацији одлука 

о броју чланова за преговоре донета већински, када је његов и предлог  Зорана Вучковића 

да то буду три члана надгласан предлогом да буде пет чланова и пет заменика. Једногласно 

је донета одлука да председник Одбора буде Радисав Ђорђевић, а заменик председника 

Одбора да буде Владан Ћирковић. Рекао је да је синдикатима доставио и предлог 

Пословника и да је све примедбе на предлог Пословника уважио. Споразум који је 

доставио послодавцу у дефинисаном року је потписан од стране три синдиката, што значи 

да Споразум имамо, а да ли ће остати овакав или ће се мењати то је друга ствар. Што се 

тиче примедби на записник, рекао је да записник послодавцу није потребан и да су уз 

записник приложене примедбе два синдиката, али да те примедбе не могу да промене 

записник. Јер примедба Синдиката ''Србија Карго'' је била да за заменика председника 

Одбора за преговоре предлажу Драгана Михајловића уместо Владана Ћирковића, а на 

састанку су сви дигли руку за Владана Ћирковића. 

Представница Оснивача Мишела Николић је на констатацију да COVID-19 није 

суштински проблем рекла да су на данашњем састанку испред Одбора за преговоре Владе 

Републике Србије присутна два представника, а да сви ми заједно имамо огромна 

ограничења због мера Владе ради спречавања и ширења заразне болести COVID-19 око 

тога како ћемо и шта радити. Да ли ћемо имати два, пет или шестдесетпет одбора, ако 

немамо пара опет немамо ништа. А ако се сви поразбољевају не зна ко ће преговарати. 

Приоритет пре свега треба да нам буде да се сачувамо и да будемо конструктивни на овим 



састанцима. Зато је замолила синдикате да своје унутрашње ствари реше на својим 

одборима. Рекла је да ни они у Влади РС немају потписано решење о члановима Одбора за 

преговоре, јер их по свим министарствима има мало, а још је и доста запослених заражено, 

да раде од куће и да се довијају на разне начине да би завршили послове које имају. Рекла 

је да, на жалост, нико од њих није одређен да се бави само преговорима, већ обављају и 

много других послова. Али да свакако желе све да испоштују. Мислила је да ће на дашњем 

састанку бити договорено како ћемо даље радити. Рекла је да је ситуација веома озбиљна и 

да је питање да ли ће Београд или било који други град бити затворен. У том смислу би у 

Пословнику унела измене. Рекла је да, без обзира да ли се синдикати слажу или не, да 

морамо преговарати о целом Колективном уговору. Морамо видети како ћемо завршити 

онај претходни поступак, јер је став Министарства за рад да се то мора завршити и да сад 

крећемо у нови поступак. Зато моли да будемо конструктивни и да о томе причамо. Рекла 

је да су састанци временски ограничени, да могу трајати највише пола сата и то онда кад 

морају бити одржани и да имају налог да се састанци одржавају путем видео 

конференције. Зато је још једном замолила да будемо конструктивни, јер сад није време да 

се надмудрујемо већ да радимо на новом Колективном уговору. 

 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ У 

ПРЕГОВОРИМА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ''СРБИЈА 

КАРГО'' А.Д. 

 

Владимир Булатовић се после усвајања дневног реда сложио са излагањем Мишеле 

Николић и апеловао на све да у ово време и у овим условима будемо што је могуће 

конструктивнији и из тог разлога предложио је да пређемо на дневни ред и да као прву 

тачку донесемо или коригујемо Пословник о раду о преговорима за закључивање 

Колективног уговора за ''Србија Карго''а.д. 

Радисав Ђорђевић је питао ко ће гласати за тај Пословник о раду, да ли ће гласати 

Горадана Ристић и Зоран Вучковић. 

Владимир Булатовић је одговорио да ће гласати присутни. Тражио је да чује 

примедбе на Пословник, да ће се на основу примедби Пословник исправити, а да гласање 

може бити и другом приликом. 



Мишела Николић је дала предлог да се у Пословник унесе да се могу одржавати 

писане и on-line седнице, јер се боји да ће нам то заиста требати. 

Владимир Булатовић је сложио са предлогом Мишеле Николић имајући у виду да 

не знамо како ће се ситуација са пандемијом даље одвијати и да је добро да за случај 

потребе имамо могућност таквог начина одржавања седница. 

Зоран Вучковић је рекао да нема примедбе на Пословник али има примедбу на оно 

што је Мишела Николић рекла. Како је рекао, пошто је отказан Колективни уговор под 

знацима навода у целости, немогућа је мисија да се ради путем видео бима. Рекао је да је 

таква ситуација зато што ни предходни чланови Колективног уговора који су отказани 

нису завршени пошто је 15.03.2020.г. уведено ванредно стање, а 17.03.2020.г. су замрзнути 

преговори до окончања ванредног стања. Рекао је да можда не би било лоше да се све ово 

испролонгира док  COVID-19 не посустане. Рекао је да они на седницама пет синдиката не 

могу да се сложе а како ће се сложити путем писане седнице или видео бима. Одговорио је 

Радисаву Ђорђевићу да ће гласати о Пословнику, јер су они ту као представници 

репрезентативног синдиката и зашто не би гласали, а да он Радисав Ђорђевић, председник 

Одбора репрезентативних синдика мора да заказује седнице па би се онда можда нешто и 

договорили. 

Владимир Булатовић је опет замолио да њихове унутрашње ствари оставе за неко 

друго место. Подсетио је да је период кад је замрзнуто преговарање на тему Анекса III 

Колективног уговора био период кад је на терторији Републике Србије било проглашено 

ванредно стање, а данас је ванредна ситуација, што су две различите категорије. Питао је 

да ли још неко има примедбе на Пословник. 

За реч се јавила Дуња Тепавац из Министарства финансија са примедбом која се 

односи на период одржавања састанака од 10
00

 - 16
00  

часова, јер је радно време државних 

органа до 15
30

. То би значило да би представници оснивача требали да раде прековремено 

што није коректно јер им се то не плаћа. Такође, период од 10
00

 - 16
00  

часова је шест сати, а 

они раде осам сати, значи више од 80% времена би проводили на преговорима за 

Колективни уговор. Рекла је да они у оквиру својих радних места обављају и друге 

послове које би морали да одложе да би учествовали у преговорима са нама и да поред нас 

они преговарају и са другим јавним предузећима, акционарским друштвима, јавним 

службама и државним органима. Сматра да би можда паметније било да седнице трају 



краће и да би тада биле и конструктивније. Ако би се знало да имамо два сата за 

преговарање да би се та два сата боље искористила него шест сати и дуже. Друга примедба 

је на одржавање седница нерадним данима, што би значило да би морали да раде ван 

радног времена што је проблем за послодавца који би требао да им плаћа прековремени 

рад. 

Владимир Булатовић се захвалио на сугесији и рекао да и ми имамо пуно обавеза, 

да саобраћај мора да функционише, али да поред тога морамо и да преговарамо о 

Колективном уговору. Време од 10
00

 - 16
00  

часова је наведено у Пословнику али да не 

памти да се некад тако дуго преговарало, већ је то дато као период у коме ће се 

преговарати. А што се тиче преговарања током викенда то нам не би било први пут. 

Дуња Тепавац је рекла да то њима представља проблем. 

Владимир Булатовић је рекао да је то проблем и нама али да морамо. Питао је да ли 

има још неко примедбу на Пословник о раду и како се нико није јавио, питао је да ли су 

сагласни да након измена које смо усвојили дамо нови предлог Пословника који ће се 

усвојити на наредној седници. 

Сви су се сагласили, на чему се Владимир Булатовић захвалио.  

 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – ДОГОВОР О ДИНАМИЦИПРЕГОВОРА ЗА 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ''СРБИЈА КАРГО'' А.Д. 

 

Владимир Булатовић се обратио Радисаву Ђорђевићу са питањем кад од њих може 

очекивати предлог, с обзиром да је синдикат отказао Колективни уговор. 

Радисав Ђорђевић је рекао да кад су отказивали Колективни уговор имали су у виду 

стање у држави, формирање скупштине, Владе, израду буџета и да се паралелно са тим 

уклапамо и пробамо да направимо ово што смо тражили до краја године. Рекао је да, 

пошто је август период годишњих одмора, пошто имамо проблем са пандемијом и са 

претпоставком да се ни у држави неће нешто битно дешавати до 15. септембра, ова три 

синдиката која су отказала Колективни уговор доставиће предлог до тог дана како би се 

могла заказати седница на којој би се разматрао предлог, уколико то услови буду 

дизвољавали. 



Владимир Булатовић је рекао да ћемо видети какви ће услови бити и да од 

Синдиката очекује предлог, с тим што ће друга седница бити одржана пре овог датума да 

би усвојили Пословник. А онда ће седнице бити заказиване према договореној динамици. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – РАЗНО 

 

 Владимир Булатовић је питао да ли неко жели реч по трећој тачки дневног реда – 

разно. 

 Јавио се Зоран Вучковић и рекао да се не слаже са Радисавом Ђорђевићем око 

динамике три синдиката који су отказали Колективни уговор. Рекао је да су записником са 

прошле седнице Одбора репрезентативних синдиката тражили да до данашњег састанка 

добију предлог Колективног уговора да би имали на основу чега да раде. Разумео је да три 

синдиката која су отказала Колективни уговор не могу да дају предлог до 15.09.2020.г.  

 Владимир Булатовић је рекао да то није тема овог састанка. 

 Зоран Вучковић је рекао да су они тражили рок од седам дана да им три синдиката 

доставе предлог Колективног уговора да би имали материјал по коме ће радити. 

 Владимир Булатовић је рекао да ће, наравно, са стране пословодства прихватити 

предлог Колективног уговора ако буде раније. 

Радисав Ђорђевић је рекао да ће предлог Колективног уговора доставити до краја 

месеца јула. 

Реч је добила Мишела Николић са захтевом да се уважи и унесе у Записник 

излагање колегинице Дуње Тепевац из Министарства финансија. Тражила је да се уважи 

чињеница да их у министарствима има мало и да из тог разлога на седницама не морају 

бити присутни сви чланови Одбора за преговоре Оснивача, већ да ће се организовати да на 

седнице долазе по темама. Замолила је синдикате да кад крену у  преговоре да их због тога 

не критикују и да се уважи да ће представници министарстава на седнице долазити по 

темама и у радно време Владе РС, односно министарстава.  

Радисав Ђорђевић је рекао да то никад није било да су преговори ограничени на 

радно време државних органа. 

Владимир Булатовић се сложио да то никад није било, међутим сада су другачије 

околности. Питао је да ли се сви слажу да се у Пословнику промени период одржавања 



седница и да то буде од 10
00 

- 15
30 

часова. Предлог је прихваћен и донет је закључак да ће 

се у Пословнику променити период одржавања седница. Рекао је и да са стране чланова 

Одбора послодавца никад није био проблем што на седницама нису присуствовали сви 

представници Оснивача и да се слаже да  представници министарстава на седнице долазе 

по темама. 

Мишела Николић је рекла да се дешавало да на преговорима буду примедбе и 

питања зашто није дошао представник неког министарства. Рекла је да се они заиста труде 

да увек испоштују преговоре и да међусобно размењују информације и да на крају сви 

добију записнике са састанака.  

Владимир Булатовић је питао како да се то дефинише у Пословнику. 

Мишела Николић је рекла да није тражила да се то дефинише у Пословнику и да је 

у реду да се у Пословнику дефинише период одржавања седница од 10
00 

- 15
30 

часова. 

Владимир Булатовић је питао да ли се још неко јавља за реч и констатовао да се 

нико није пријавио за даљу дискусију. Захвалио свима на активном учешћу. 

 Седница је завршена у 11
30

 часова. 

Председник Одбора послодавца Председник Одбора Синдиката    

          

 

мр Владимир Булатовић                 Радисав Ђорђевић 
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Биљана Петровић 
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саобраћаја и инфраструктуре; Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања; Министарству финансија; Министарству привреде. 

- Председнику Одбора за преговоре репрезентативних синдиката  ''Србија Карго'' а.д.  

- Представницима Одбора послодавца  


