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Савез самосталних синдиката Србије
Трг Николе Пашића 5/III
11000 Београд
Председник самосталног синдиката металаца Србије г. Зоран Вујовић
Поштовани,
Да би разјаснили тренутну ситуацију у социјалном дијалогу, и разрешили недоумице по питању
спремности и жеље Уније послодаваца Србије да закључи посебне колективне уговоре за
делатности хемије и неметала и металске индустрије Републике Србије, обраћам Вам се са
следећим:
Управни Одбор Уније послодаваца Србије сматра да је тренутно стање у привреди Републике
Србије такво да је простор за повећање зарада у наредном периоду изузетно смањен а да то не
доведе до нових отпуштања, затварања предузећа и даљег пада привредне аткивности. Са друге
стране, Унија послодаваца Србије је свесна тешког положаја запослених у привреди Републике
Србије, нарочито оних са ниским зарадама.
Сматрамо да је у оваквој ситуацији неопходан прави трипартитни однос и партнерство
послодаваца, државе и синдиката. Унија послодаваца Србије, са своје стране, спремна је на
потписивање посебних колективних уговора за делатности хемије и неметала и металске
индустрије Републике Србије, али сматрамо да би примена ових аката довела до повећања
укупног обима зарада у просеку за 20 до 27 одсто, што је у овом тренутку исувише велико
повећање, посебно за сектор малих и средњих предузећа који има велике проблеме са
ликвидношћу и одрживошћу пословања. Највећи трошкови послодаваца према предлозима два
наведена гранска КУ односе се на износ топлог оброка и регреса.
У жељи да пронађемо решење које би побољшало положај радника, уз очување постојећих
радних места и потписивање посебних колективних уговора који ће послодавце обавезати на
трошкове примерене тренутном стању у привреди Републике Србије, дана 18. новембра 2011.
године поднели смо иницијативу за изузимање ових делова зараде из основице за обрачун пореза
и доприноса, и то топлог оброка у износу до 6.000 РСД на месечном, и регреса у износу до 20.000
РСД на годишњем нивоу. У читавој ЕУ износи топлог оброка и регреса ослобођени су плаћања
пореза и доприноса и не третирају се исто као регуларне зараде.
Имајући у виду да Влада Републике Србије није испоштовала своју обавезу да неопорезиви део
зараде подигне на 10 000 динара, преузету Социјалним споразумом, Унија послодаваца Србије
одбија да се послодавцима у ионако тешком положају додатно подигну трошкови пословања без
чврстих гаранција да ће убудуће преузете обавезе Владе Републике Србије за побољшање услова
привређивања бити испуњене.
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На основу свега наведеног, Управни одбор Уније послодаваца Србије, као орган који
доноси одлуку о потписивању сваког колективног уговора у име Уније послодаваца Србије,
изјављује да је АПСОЛУТНО САГЛАСАН са потписивањем два предложена гранска
колективна уговора у која ће бити унесен посебан члан и дефинисано да ће се ТОПЛИ
ОБРОК И РЕГРЕС У ИЗНОСУ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ПРЕГОВОРИМА ИСПЛАЋИВАТИ ОД
ТРЕНУТКА КАДА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА
БУДУ ИЗДЕЈСТВОВАЛА ПРОМЕНУ ЗАКОНА и тако системски подржала послодавце који
су преузели на себе обавезу да у тешким временима за привреду и запослене омогуће додатне
приходе запосленима. Унија послодаваца Србије не жели да још једном буде обманута од
стране осталих потписника Социјалног споразума и овог пута тражи гаранције да ће
преузете обавезе Владе и синдиката бити испуњене.
Надам се да Ваше залагање за права запослених о којима свако вече слушамо у ударним
терминима на телевизијама и читамо у дневним новинама није само декларативно, у сврху
предизборне кампање и поделе неких нових функција након избора, већ да ћете овим конкретним
потезом заиста, омогућити запосленима у Републици Србији да пристојније живе од својих зарада
и на овај начин подстактнути потписивање колективних уговора и у оним привредним гранама у
којима до сада нису склопљени.
Послодавци су својом спремношћу да у најтежим могућим условима пословања од 2001. године
наовамо учине уступке показали своју друштвену одговорност. Време је да Министарство које
треба да брине о запосленима и синдикати учине исто.
С поштовањем,
Председник
Уније послодаваца Србије

Небојша Атанацковић

ДОСТАВЉЕНО:
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