
 

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

Дана: 12.08.2020. године 

 

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ 

ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЗА ''СРБИЈА КАРГО'' А.Д. 

 

 Дана 12.08.2020.године са почетком у 10,00 часова у просторијама сале 310, на I 

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

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

 Наведеној седници присуствовали су:  

-представница Министарства грађeвинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Јасмина 

Војводић 

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

Неда Јелић, Мирјана Гавранчић и Саша Томић;  

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

и то: Радисав Ђорђевић, представник Синдиката железничара Србије Синдикат железничара 

''Србија карго'' и председник Одбора за преговоре репрезентативних синдиката ''Србија 

Карго'' а.д; Драган Михајловић, представник 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''. 

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

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

Владимир Булатовић, са предложеним следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са Прве седнице преговора за закључивање Колективног 

уговора за ''Србија Карго''а.д. и Записника са Друге седнице преговора за 

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

2. Даље усаглашавање чланова Нацрта Колективног уговора за ''Србија Карго'' а.д; 

3. Разно. 

 

   



ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ 

СЕДНИЦЕ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

''СРБИЈА КАРГО'' А.Д. 

 

Трећу 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. Предложио је да се почне са првом тачком дневног реда – Усвајање 

Записника са Прве седнице преговора за закључивање Колективног уговора за „Србија 

Карго“ а.д 

 Драган Михајловић, представник Савеза синдиката железничара Србије, рекао је да 

Савез није добио дневни ред ни позив за данашњу седницу. 

 Владимир Булатовић је рекао да је Одбору за преговоре репрезентативних синдиката  

''Србија Карго'' достављен позив за Трећу седницу преговора за закључивање Колективног 

уговора за „Србија Карго“ а.д. са предложеним дневним редом, а да ли је Савез синдиката 

железничара Србије добио позив није ствар Председника Одбора послодавца већ да се 

обрати председнику Одбора за преговоре репрезентативних синдиката Радисаву Ђорђевићу. 

 Гордана Ристић је рекла да је добила Записник са Прве седнице и да је добила  позив 

за Трећу седницу, а да јој недостаје Записник са Друге седнице преговора за закључивање 

Колективног уговора за „Србија Карго“ а.д. 

Владимир Булатовић је рекао да је на прошлој седници била примедба да Записник 

са Прве седнице синдикати нису добили, односно да председник Одбора за преговоре испед 

репрезентативних синдиката Записник није проследио осталим синдикатима, тако да је 

усвајања Записника са Прве седнице преговора за закључивање Колективног уговора за 

„Србија Карго“ а.д одложено за данашњу седницу. Питао је да ли  има примедби и да ли 

данас може да се  усвоји  Записник са Прве седнице. 

Радисав Ђорђевић је рекао да нема примедби на Записник са Прве седнице. 

Владимир Булатовић је констатовао да је Записника са Прве седнице преговора за 

закључивање Колективног уговора за „Србија Карго“ а.д једногласно усвојен. 

 

 



ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – ДАЉЕ УСАГЛАШАВАЊЕ ЧЛАНОВА 

НАЦРТА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ''СРБИЈА КАРГО'' а.д. 

 

 

Владимир Булатовић је подсетио да се на претходној седници стигло до члана 100. 

Нацрта Колективног уговора  за ''Србија Карго'' а.д. и дао је реч Неди Јелић. 

Неда Јелић је рекла да су чланови 100., 101, и 102. идентични претходном 

Колективном уговору и упитала присутне да ли су сагласни да се исти усвоје. Уз сагласност 

свих усвојени су чланови 100., 101. и 102. Нацрта Колективног уговора.  

Неда Јелић је рекла да се прелази на следеће поглавље и то Безбедност и здравље на 

раду. 

Драган Михајловић, испред Савеза синдиката железничара Србије, је предложио да, 

када се буду усаглашавали чланови Нацрта Колективног уговора који се односе на 

безбедност и здравље на раду, седници присуствује одговорно лице за безбедност и здравље 

на раду из Предузећа као и из Министарства надлежног за безбедност и здравље на раду. 

Неда Јелић је рекла да је колегиница из Сектора за управљање квалитетом пословања 

и системима безбедности која је припремала допуне ових чланова Колективног уговора дала 

своје сугестије и текст предложених допуна је достављен председнику Одбора за преговере. 

Гордана Ристић је рекла да има примедбу на члан 108. и 109. Нацрта Колективног 

уговора. 

 Владимир Булатовић је рекао да се још није дошло до чланова 108. и 109. Нацрта 

Колективног уговора и замолио да се сви предлози и сугестије синдиката достављају 

председнику Одбора за преговоре репрезентативних синдика који ће исте изнети,  а не да се  

предлози износе појединачно. 

Неда Јелић је надаље указала да је члан 103. и чл. 104. идентичан претходном 

Колективном уговору и да се могу усвојити ако нема примедби. Констатовано је да су 

једногласно усвојени су чланови 103. и 104. Нацрта Колективног уговора.  

Неда Јелић је рекла да се у члану 105. користи термин ''карго секција'' где треба да се 

брише реч ''карго'' као и да се коригује текст ''директори центра и сектора'' у текст ''директори 

сектора и начелници центра'' и да се са том техничком корекцијом може да усвојити члан 



105. Нацрта Колективног уговора. Уз сагласност свих присутних констатовано је да је 

усвојен члан 105. Нацрта Колективног уговора.  

Неда Јелић је прочитала предложену допуну у члану 106. тачка 14 коју су дали Зорица 

Старчевић и Сузана Спасић из Сектора за  управљање квалитетом пословања и системима 

безбедности која гласи ''14) Доноси план примене мера за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести који је израдило Одељење БЗР''. Предложила је да се са овом 

допуном, ако нема примедби, усвоји члан 106. Нацрта Колективног уговора. Примедби није 

било и консатовано је да је члан 106. Нацрта Колективног уговора са допуном тачке 14. 

једногласно усвојен. 

Неда Јелић је рекла да у члану 107. Нацрта КУ има техничких грешака које ће бити 

исправљене, да је текст идентичан као у претходном Колективном уговору до тачке 31. 

Одељење БЗР је предложило да тачка 31 коју треба додати гласи ''забрани рад запосленом 

на односним пословима који из било ког разлога нема одговарајући и важећи лекарски 

преглед;'' 

Владимир Булатовић је замолио да још једном прочита предложену допуну тачке 31. 

и рекао је да мисли да је то широко. 

Саша Томић је рекао да је била ситуација са COVID 19, кад Завод за здравствену 

заштиту железничких радника није могао да уради лекарски преглед за 300 радника, да 

Министарство здравља није имало решење за тај проблем и да имајући све то у виду мисли 

да формулација ове тачке није добра јер би могла да направи проблем у даљем раду. 

Владимир Булатовић је предложио да се преформулише тачка 31. члана 107. Нацрта 

Колективног уговора. 

Неда Јелић је прочитала предлог Сектора за  управљање квалитетом пословања и 

системима безбедности за даљу допуну члана 107. Нацрта Колективног уговора, где после 

тачке 42. треба додати тачку 43. која гласи ''врши проверу ефикасности примене мера 

безбедности и здравља запослених на раду код послодавца;'' тачку 44. '' планирају спроведе 

и подстичу примени превентивних мера ради спречавања ширења заразне болести;'' тачку 

45. ''израђују План примене мера за спечавање појаве и ширење епидемије заразне болести, 

који је саставни део акта о процени ризика, а који одобрава Послодавац;'' тачку 46. '' 

Израђују наменска упутства за безбедан и здрав рад у циљу спречавања појаве и ширења 

заразне болести;'' тачку 47. ''Израђује упутства за безбедан и здрав рад са извођачима радова, 



добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;'' и тачку 48. ''Организује и спроводе 

оспособљавања за безбедан и здрав рад са посебним акцентом на мере превенције ради 

заштите од заразних болести.'' 

Владимир Булатовић је рекао да није сигуран да треба обавезе Сектора БЗР да се 

преписују у Колективни уговор. 

Неда Јелић је предложила да цео члан 107. Нацрта Колективног уговора остане за 

усаглашавање.  

Драган Михајловић је рекао да су све наведене допуне због новонастале ситуације са 

COVID 19. 

Владимир Булатовић је рекао да су све наведене допуне обавезе Одељења БЗР и да је 

његово мишљење да не треба да стоје у Колективном уговору. 

Сви присутни су се договорили да члан 107. Нацрта КУ иде даље на усаглашавање 

на наредној седници преговора. 

Гордана Ристић је рекла да има примедбу на члан 108. и 109. Нацрта Колективног 

уговора, да није усаглашен са чланом 40. Законом о безбедности и заштити здравља на  раду.  

Неда Јелић је рекла да је Сектора за  управљање квалитетом пословања и системима 

безбедности дао предлог за допуну члана 108. Нацрта Колективног уговора који је 

прочитала. Рекла је да у тексту ''шеф карго'' треба брисати текст ''карго''. У тачки 2 у тексту 

''обавештава одељење'' предложено је да се дода ''БЗР'', у тачки 3. иза текста ''обавештава 

одељење'' предложено да се дода текст  ''БЗР'', у тачки 5. иза текста '' организује'' предложено 

је да се дода текст ''и врши контролу упућивања''. Предложена је нова тачка 6. која гласи 

''одређује лице које ће водити послове евиденције, праћења и упућивања запослених на 

лекарске прегледе у тој секцији''. Предложена је нова тачка 7. која гласи ''врши надзор над 

радом лица које води послове евиденције, праћења и упућивања запослених на лекарскр 

прегледе''. Тачке 8., 9., 10., 11. и 12. су идентичне као у претходном Колективном уговору. 

Предложено је додавање нове тачке 13. која гласи ''Контролише примену превентивних мера 

и активности у складу са Планом примене мера за спечавање појаве и ширења епидемије 

заразних болести.'' Док је 14. тачка формулисана исто као и у отказаном КУ. 

Владимир Булатовић је питао шта овај члан 108. Нацрта Колективног уговора није у 

складу са Законом. 

Гордана Ристић је рекла да има примедбе и да ће их проследити Радисаву Ђорђевићу. 



Радисав Ђорђевић је рекао да су разумели да члан 108. и 109. нису у складу са 

Законом и да их треба брисати. 

Гордана Ристић је рекла да их треба усагласити са чланом 40. Закона о безбедности  

на раду где се наводи да лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са 

законом а нарочито спроводи поступак процене ризика, врши контролу и даје савете 

послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних 

материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

 Владимир Булатовић је питао ко то ради. 

 Гордана Ристић је рекла да то ради лице за безбедност. 

Владимир Булатовић је рекао да члан 108. материју безбедности и здравља на раду 

третира кроз обавезе шефа секције. 

Радисав Ђорђевић је појаснио да се у члану 107. наводе обавезе овлашћеног лица за 

безбедност, да се сад у члану 108. наводе обавезе шефа секције, а да ће у члану 109. 

Колективног уговора бити наведене обавезе шефа станице, одељења, службе, сервиса, 

радионице у организовању и спровођењу послова безбедности и здравља на раду.  

Владимир Булатовић је рекао да је члан 107. Нацрта Колективног уговора због 

допуна појединих тачака остао за усаглашавање и питао је да ли је члан 108. Нацрта 

Колективног уговора прихватљив или иде на усаглашавање. 

Драган Михајловић је дао предлог да се у Записник унесу све допуне које је 

предложио Сектора за  управљање квалитетом пословања и системима безбедности, а које 

је прочитала Неда Јелић, да би све сагледали и на следећој седници усагласили и усвојили 

члан 108. и 109. Нацрта Колективног уговора. 

Владимир Булатовић је прихватио предлог Драгана Михајловића. 

На основу наведеног истиче се да предложени текст члана 108. и 109. који иду на 

усаглашавање гласе: 

Члан 108.  

Шеф Карго брисати секције у организовању и спровођењу послова безбедности и 

здравља на раду има следеће обавезе и одговорности, и то  да: 

1) примењује одредбе Колективног уговора, Акта о процени ризика, одлука, 

закључака, упутстава и процедура које се односе на безбедност и здравље на раду 

и њено унапређење; 



2) обавештава одељење БЗР убацити о променама у организацији рада 

технолошког процеса, реконструкцији или набавци нових средстава рада и 

опреме за рад; 

3) поступа по решењу надлежне инспекције рада, и о томе обавештава одељење БЗР 

убацити;  

4) обезбеди санитарно - хигијенске  и техничке услове у објектима; 

5) организује и врши контролу упућивања убацити запослених на лекарске 

прегледе, оверава извештаје, записнике и исте доставља одељењу;  

6) одређује лице које ће водити послове евиденције, праћења и упућивања 

запослених на лекарске прегледе у тој секцији  додати 

7) врши надзор над радом лица које води послове евиденције, праћења и 

упућивања запослених на лекарске прегледе  додати 

8) предлаже и распоређује запосленог према његовим стручним и здравственим 

способностима; 

9) поверава запосленом послове који неће имати штетне последице по здравље и 

безбедност на раду; 

10) премести на друго радно место запосленог кад се лекарским прегледом утврди 

да не испуњава посебне здравствене услове прописане за обављање послова на 

радном месту са повећаним ризиком, што не може бити разлог отказа уговора о 

раду; 

11) забрани рад запосленом који се не придржава прописаних мера безбедности и 

здравља на раду и који не користи средства и опрему за личну заштиту на раду, 

одбије да поступи по упутству за безбедан рад или одбије подвргавање лекарском 

прегледу, оспособљавању и периодичној провери оспособљености за безбедан и 

здрав рад, проверу алкохолисаности; 

12) упућује захтев  одељењу за безбедност и здравље на раду за спровођење поступка 

испитивања прописаних услова радне околине, превентивне и периодичне 

прегледе и проверу опреме за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду, 

оспособљавање  и проверу оспособљености запослених за безбедан рад, 

сертификације заваривача, итд; 

13) Контролише примену превентивних мера и активности у складу са Планом 

примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести; 

додати 

14) предузима и друге прописане мере за безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 109. 

 

 Шеф станице,одељења,службе,сервиса,радионице у организовању и спровођењу 

послова безбедности и здравља на раду има следеће обавезе и одговорности, и то да: 



1) спроводи мере и прописе из области безбедности и здравља на раду; 

2) практично оспособи за безбедан рад новопримљеног или запосленог 

премештеног са других послова, пре почетка рада;  

3) стално и непосредно надзире примену прописаних мера безбедности и здравља 

на раду у оквиру станице,одељења, службе, сервиса, радионице и својим 

присуством и надзором обезбеди сигурно извршавање нарочито опасних 

послова; 

4) забрани обављање послова запосленом који се не придржава прописаних мера 

безбедности и здравља на раду, не користи или одбије коришћење средстава и 

опреме за личну заштиту на раду или одбије да поступи према упутствима за 

безбедан рад као и запосленом под утицајем алкохола или психоактивних 

супстанци, 

5) свакодневно врши проверу лекарских прегледа за запослене у својој 

организационој целини, као и за запослене који су по било ком основу 

упућени  на рад у његову организациону целину, по хитном поступку тражи 

од лица у чијој је то надлежности упућивање на лекарски преглед 

запосленог уколико провером установи да запослени није добио упут за 

лекарски преглед најкасније на 30 дана пре истека рока, , или ако запослени 

из било ког разлога нема одговарајући лекарски преглед;  додати 

6) попуни и достави Извештај о повреди на раду на прописаном обрасцу, најкасније 

24 часа од часа сазнања за повреду на раду, а у сарадњи са лицем за безбедност 

и здравље на раду; 

7) поднесе пријаву шефу секције због повреде радне обавезе против запосленог који 

се не придржава прописаних мера безбедности и здравља на раду; 

8) се стара о исправности заштитних средстава и њиховом наменском коришћењу 

од стране запослених, а у случају квара о њиховој благовременој поправци, 

односно замени;  

9) забрани употребу неисправних средства и опреме за рад и заштитних средстава 

уз претходну сагласност лица за безбедност и здравље на раду, као и да  

привремено забрани рад на пословима кад запосленом прети непосредна 

опасност по живот или здравље, а недостатке није могуће отклонити, о чему 

одмах извештава шефа секције и лице за безбедност и здравље на раду; 

10) свакодневно проверава исправност заштитних уређаја на постојећим средствима  

и опреми за рад; 

11) забрани запосленом да самовољно искључује, мења или уклања безбедносне 

уређаје на средствима за рад;  

12) се стара о обезбеђењу и смештају заштитних средстава и проверава њихово 

наменско коришћење; 

13) поднесе пријаву против запосленог који одбија да користи заштитна средства, 

средства и опрему за личну заштиту на раду, или их ненаменски користи, који је 

под утицајем алкохола или психоактивних супстанци и забрани му рад; 

14) поднесе пријаву против запослених који се не придржавају одредби Закона о 

заштити становништва од изложености дуванском диму; 



15) даје предлог мера за побољшање постојећих мера безбедности и здравља на раду 

и указује на уочене појаве у примени; 

16) предлаже прегледе, испитивање, проверу и одржавање средстава и опреме за рад, 

електричних инсталација, громобранских инсталација и мерења отпора 

уземљења, као  и радне околине. 

17) када утврди да на одређеним пословима запосленом прети опасност од повреда, 

предузме мере за отклањање опасности и обавести лице за безбедност и здравље 

на раду; 

18) када утврди да на одређеним пословима запосленом прети опасност од повреда, 

предузме мере за отклањање опасности и обавести лице за безбедност и здравље 

на раду; 

19) обезбеди хигијенске услове у радним просторијама и исправност санитарних 

уређаја; 

20) Контролише примену превентивних мера и активности у складу са Планом 

примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести; 

додати 

21) предузима и друге прописане мере за безбедан и здрав рад. 

 

 

Владимир Булатовић је питао да ли текст из члана 109. нацрта КУ треба да се дода 

као обавеза шефу станице. Рекао је да не разуме зашто се то ставља у Колективни уговор, 

јер су то обавезе шефа станице које он обавља уназад бар 50 година, што је нормално и што 

функционише од давнина. Питао је која је сврха овога. 

Драган Михајловић је рекао да је то разлог због којег су предложили да приликом 

усаглашавања ових чланова буду присутни надлежни из Одељења БЗР који су овај текст и 

предложили. 

Радисав Ђорђевић је рекао да је сврха то што је у садашњем тексту Колективног 

уговор више од половине одредби из безбедности и здравља на раду. 

Владимир Булатовић је рекао да је Нацрт Колективног уговора добио од Одбора за 

преговоре репрезентативних синдиката. 

Радисав Ђорђевић је рекао да је те допуне радила служба БЗР. 

Саша Томић је рекао да можда то мора да се убаци у Колективни уговор ако Закон 

обавезује на то или, можда, зато што на терену има мало запослених из БЗР па да би се 

дефинисало да ли то ради БЗР или шеф станице. 



Драган Михајловић је рекао да је потребно да дођу представници из Сектора за  

управљање квалитетом пословања и системима безбедности да појасне зашто су такав текст 

предложили.  

На основу свега наведеног је договорено се члан 109. Нацрта Колективног уговора 

оставља на усаглашавање ради разматрања предложених допуна. Напомиње се да је цео 

члан 109. са допунама које су обележене наведене у овом Записнику. 

 Неда Јелић је истакла да је тачка 110. Нацрта Колективног уговора у начелу 

идентичан као у претходном Колективном уговору, осим у ставу 2. тачка 2. како је од стране 

одељења БЗР предложено да гласи ''примењује све превентивне мере и активности у складу 

са Планом примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести''.  

Навела је да су то управо обавезе запослених и да ово може да се усвоји јер је Министарство 

за рад дало сугестију да је потребно да акти Друштва буду уподобљени са ситуацијом по 

којој је запослени у обавези да примењује све превентивне мере и актовности у складу 

Планом примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести. Питала 

је присутне да ли су сагласни и констатовала да је члан 110. Нацрта Колективног уговора 

са допуном (став 2. тачка 2.) једногласно усвојен.  

 Надаље, Неда Јелић је рекла да се члан 111. Нацрта Колективног уговора односи на 

одговорности запосленог, да је идентичан са претходним Колективним уговором, с тим што 

је предложено од стране Одељења БЗР да се додата тачка 10 која гласи ''Не примењује све 

превентивне мере и активности у складу са Планом примене мера за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразних болести.'' 

 Радисав Ђорђевић је рекао да није ништа спрно и да може да се прихвати члан 111. 

Нацрта Колективног уговора, са пшредложеном допуном. 

 Неда Јелић је констатовала да је члан 111. Нацрта Колективног уговора са тачком 

10 која је додата у целости прихваћен и усвојен. 

 Неда Јелић је указала да се члан 112. Нацрта Колективног уговора односи на обавезе 

Одбора за бедбедност и здравља на раду и да је идентичан као у претходном Колективном 

уговору. 

 Радисав Ђорђевић је рекао да су надаље сви чланови из области Одбора за 

безбедности и здравља на раду прихватљиви и да нема примедби ни од стране Одбора за 

преговоре репрезентативних синдиката ни од стране Одељења БЗР. 



 Неда Јелић је констатовала да су чланови 112., 113., 114. и 115. Нацрта 

Колективног уговора у целости једногласно усвојени. 

 Надаље је Неда Јелић је указала да су чланови 116., 117. и 118. Нацрта КУ који се 

односи на поглавље Посебне заштите младих, жена, особа са инвалидитетом и 

професионално оболелих, идентични као у претходном Колективном уговору. Како на 

односне чланове нико од присутних није имао примедбу то је констатовано да су чланови 

116., 117. и 118. Нацрта Колективног уговора једногласно усвојени. 

 У даљем поступку усаглашавања прочитани су чланови из области процене ризика, 

којом приликом је констатовано да су исту идентични са члановима из предходног КУ. На 

ове чланове нико од присутних није имао примедби, тако да су чланови 119., 120. и 121. 

Нацрта Колективног уговора једногласно усвојени. 

 Следеће поглавље под називом Решавање спорова у примени Колективног уговора 

се односи на члан 122. Нацрта Колективног уговора који је идентичан као у Претходном 

Колективном уговору. 

 Драган Михајловић је рекао да испред Савеза Синдиката железничара Србије има 

предлог који је био упућен и Одбору за преговоре репрезентативних синдиката, а у вези 

става 2. члана 122. Колективног уговора који гласи: ''Учесници у закључивању Колективног 

уговора образују заједничку комисију за праћење примене Колективног уговора (у даљем 

тексту: Заједничка комисија). Заједничку комисију из става 1. овог члана чине по два 

представника и два заменика сваког репрезентативног синдиката, два представника и два 

заменика Послодавца и два представника и два заменика Оснивача. Обавезују се учесници 

у Закључивању овог Колективног уговора да образују Заједничку комисију из става 1. овог 

члана, да изаберу председника и усвоје Пословник о раду у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу Колективног уговора. Пословником се уређује начин рада Заједничке комисије''. 

 Неда Јелић је замолила се да предлог проследи председнику Одбора за преговоре 

испред репрезентативних синдиката, као и председнику Одбора за преговоре испред 

послодавца, односно Оснивача. 

 Драган Михајловић је рекао су у месецу јануару 2020.године отказали овај члан, 

заједно са чланом 27. Колективног уговора. 



 Неда Јелић је указала да нису дали образложење из који разлога је отказан члан 122. 

и с тим у вези нису да ли предлог текста како би овај члан по њиховом предлогу требао да 

гласи. 

 Драган Михајловић је рекао да би се Пословником уредили сви параметри како би та 

Комисија радила и у ком временском периоду би се састајала. 

Владимир Булатовић је питао Неду Јелић и Мирјану Гавранчић за став. 

Неда Јелић је рекла да у овом тренутку није сагласна са предлогом Савеза и мисли да 

је предложен превелики број чланова синдиката у предметној Заједничкој комисији. 

Радисав Ђорђевић је рекао да члан 122. Колективног уговора треба да се промени јер 

овако није функционисао. 

Неда Јелић је рекла да мисли да је недовољно да у Зеједничкој комисији буде само 

један представник Послодавца и један представник Оснивача. 

Радисав Ђорђевић је рекао да састав комисије јесте проблематичан. 

Владимир Булатовић је рекао да предлог за члан 122. Колективног уговора треба 

преправити, с обзиром да постоји сагласност да је број предложених чланова Заједничке 

комисије превелик. 

Неда Јелић је рекла да је број чланова превелик за синдикате, а недовољан за 

Послодавца имајући у виду да се ради о различитим областима радних односа који могу 

бити предмет разматрања од стране Заједничке комисије и да то може да буде област 

финасија, саобраћаја и сл. и да је предмет рада Комисије врло разнолик. Стога сматра да 

број чланова Комисије  испред Послодавца треба да буде бар пет чланова и то поједан члан 

из свих извршних служби и по један члан из свих заједничких служби, јер су то теме о којој 

би ова Комисија одлучивала.. 

Владимир Булатовић је рекао да је обавеза Синдиката да своје предлоге преправе и 

допуне и доставе поново на усаглашавање. 

Неда Јелић је рекла да су чланови 123 и 124.. Нацрта Колективног уговора идентични 

као у претходном Колективном уговору. После разматрања се једногласно усвајају 

чланови 123 и 124.. Нацрта Колективног уговора. 

Неда Јелић је рекла да је члан 125. Нацрта колективног уговора идентичан као у 

претходном Колективном уговору. 



Гордана Ристић је питала да ли је констатовано који је разлог због кога је оборен 

Колективни уговор. 

Неда Јелић је рекла да је то питање за председника Одбора за преговоре 

репрезентативних синдиката. 

Радисав Ђорђевић је рекао да Колективни уговор није оборен неого је отказан и да 

су, као што су били у обавези, дали и доставили образложење за отказивање Колективног 

уговора. 

Неда Јелић је рекла да је предложени члан 125. Нацрта Колективног уговора 

идентичан као претходни Колективни уговор, али да предложила да се размисли о овом 

члану Колективног уговора јер је постојао проблем који се односи на отказивање 

Колективног уговора.  Правно питање је да ли отказ Колективног уговора може дати сваки 

од учесника у закључивању Колективног уговора или само учесници који су потписници 

Колективног уговора. Рекла је да је било различитих правних тумачења и да можда треба 

размислити да се једна правна недоумица реши на начин да Колективни уговор може да 

откаже само учесник који је потписник Колективног уговора. Предложено је да текст става 

1. члана 125. гласи ''Важење Колективног уговора може престати споразумом свих учесника 

или отказом сваког од учесника  који је потписао Колективни уговор''. 

Радисав Ђорђевић је рекао да треба добро видети Закон, да су добили нека тумачења, 

да је члан 122. и 27. Колективног уговора отказао Синдикат који није био потписник 

Колективног уговора. 

Неда Јелић је рекла да ту има доста недоумица, нелогичности, различитих правних 

тумачења, ставова и да то може да буде проблем у начелу. Постоји судска пракса која каже 

да Колективни уговор уговор као и сваки други уговор и да се закључује сагласношћу воља 

уговорних страна које су потписале Колективни уговор. У том смислу исти може да откаже 

само онај ко је потписао Колективни уговор. Овакво питање учесника у закључивању 

Колективног уговора ствара широку лепезу да свако може да откаже КУ па чак и онај који 

нема искрени правни интерес. У том смислу онај ко потпише, он може и да откаже 

Колективни уговор. 

Владимир Булатовић је рекао да се потпуно подржава предлог Неде Јелић и да је 

сагласан са тим. 



Драган Михајловић је рекао да се не слаже са мишљењем Неде Јелић, јер као учесник 

репрезентатинвног синдиката има могућност да потпише или не потпише Колективни 

уговор, а учествује у преговарању и заступа минимум 15% запослених. Како ће тај синдикат 

да учествује у Комисији за праћење Колективног уговора. Рекао је да се на тај начин ставља 

на маргину Синдикат који не потпише Колективни уговор. Рекао је да 2018. године 

Синдикат чији је он представник није потписао Колективни уговор, а да је ове године 

отказан Колективни уговор од стране три синдиката која су у образложењу потврдили 

њихове наводе из 2018. године и сад траже цену радног сата која је по Закону. 

Владимир Булатовић је рекао да данас и 2018.године није иста ситуација. 

Драган Михајловић је рекао да је потпуно идентична ситуација, да нису хтели да 

потпишу Колективни уговор јер није испоштована цена рада. 

Владимир Булатовић је рекао да је ситуација идентична и да ни тада као и ни сада та 

цена рада не може да се исплати. 

Миодраг Стаменић је у вези питања ко све има право да потпише Колективни уговор 

рекао да Синдикат има право да не потпише Колективни уговор али да то не значи да за њих 

не важи Колективни уговор. 

Јасмина Војводић, из Министарства грађeвинарства, саобраћаја и инфраструктуре је 

рекла да одредбе Колективног уговора важе за све запослене. 

Неда Јелић је рекла да то не значи да сваки запоселни може да откаже Колективни 

уговор. Такође је навела да уколико неки од синдиката не потпише Колективни уговор а 

учесник је у колективном преговарању – закључивању КУ, да би тај синдикат по старој 

формулацији текста става 1. члана 125. као учесник у преговарању и закључивању 

Колективног уговора који није потписао могао већ сутрадан да откаже новодонети КУ а што 

је правно неприхватљиво. 

Драган Михајловић је рекао да је велика одговорност и за онај синдикат који не 

потпише Колективни уговор и за онај који хоће да откаже Колективни уговор. Рекао је да 

ће на основу предлога за измену члана 125. Нацрта Колективног уговора Савез Синдиката 

железничара Србије дати своје мишљење. 

Владимир Булатовић је констатовао да члан 125. Нацрта Колективног уговора  остаје 

за усаглашавање. 



Констатовано је да је члан 126. Нацрта колективног уговора идентичан као у 

претходном Колективном уговору те да се, имајући у виду да на исти нема примедби 

једногласно усваја члан 126. Нацрта колективног уговора. 

Радисав Ђорђевић је образложио предлог у вези предложеног члана 127. Нацрта 

Колективног Уговора да се нада да ће се Колективни уговор и зараде примењивати од јула 

месеца 2020. године, јер је Колективни уговор отказан 08. јула 2020. године. 

Владимир Булатовић је рекао да није примерено да се сад дефинише рок од кад ће се 

примењивати Колективни уговор и да члан 127. Нацрта Колективног уговора остаје за 

усаглашавање. 

Радисав Ђорђевић је рекао да се на последњој страни Нацрта Колективног уговора 

код потписника додају и Савез Синдиката железничара Србије и Синдикат ''Србија карго''. 

Владимир Булатовић је констатовао да што се тиче усаглашавања чланова 

предложеног Нацрта Колективног уговора, остало  још 13 чланова који нису усаглашени, а 

што је задатак за неку од наредних седница.  

 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – РАЗНО 

 

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

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

 Јасмина Војводић из Министарства грађeвинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

замолила је да се приликом заказивања седница за преговоре за закључивање Колективног 

уговора договори са осталим Друштвима да седнице не буду заказане у исто време јер то 

представља проблем представницима Оснивача да присуствују седницама. 

 Владимир Булатовић је рекао да ће настојати да се за наредне седнице договари са 

осталим Друштвима како се седнице не би преклапале. 

  

Владимир Булатовић се захвалио свима на учешћу. 

 Седница је завршена у 1100 часова. 

 

Председник Одбора послодавца Председник Одбора Синдиката    

          

 

мр Владимир Булатовић                 Радисав Ђорђевић 



 

 

Записник водила: 

 

 

Биљана Петровић 

 

 

  Доставити: 

-  Саветници потпредседнице Владе РС, Мишели Николић; Министарству грађивинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре; Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања; Министарству финансија; Министарству привреде. 

- Одбору за преговоре репрезентативних синдиката  ''Србија Карга'' а.д.  

- Представницима Одбора послодавца  


