
Радни документ 
 

Полазећи од заједничких интереса својих чланова, запослених и бивших запослених чије 
интересе заступају, а у складу са својим унутрашњим актима и одлукама надлежних органа:  

1. Синдикат ПТТ Србија, кога заступа                                                       __________________ 
2. Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја ''Србија – ''Независност'', кога заступа __________________ 
3. Јединствени Синдикат Телекома Србије, кога заступа                         __________________ 
4. Синдикат Телекома ''Србија'', кога заступа                                            __________________ 
5. Удружење пензионера ПТТ саобраћаја Србије , кога заступа              __________________ 
6. Синдикат ''Телеком Србија''а.д. ''Независност'' , кога заступа             __________________ 
7. Нови Синдикат Телеком, кога заступа                                                   __________________ 
8. Синдикат пензиора поште и телекомуникација Србије, кога заступа__________________ 
 
У Београду, дана______________ закључују 
 

С П О Р А З У М   О   ФОРМИРАЊУ КОНЗОРЦИЈУМА  
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ И БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОЦЕСУ  

РЕСТРУКТУРИРАЊА И ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 1. Уводне напомене 
 

Потписници овог Споразума сагласни изјавама воља, а на основу овлашћења и усвојених 
одговарајућих одлука надлежних органа, приступају формирању Конзорцијума за заштиту права 
запослених и бивших запослених у процесу реструктурирања и поступку приватизације, са 
циљевима и на начин предвиђен овим Споразумом.  

 
 

Члан 2. Предмет Споразума 
 

Предмет овог Споразума је циљно оснивање и дефинисање активности Конзорцијума за 
остваривање права запослених и бивших запослених у предузећима ЈП ПТТ саобраћаја ''Србија'' и 
Предузећу за телекомуникације ''Телеком Србија''а.д., као и њиховим зависним и повезаним 
предузећима, у следећим областима:  

- поступак реструктурирања 
Остваривање права запослених по основу социјалног програма у својим предузећима, а 

нарочито права на надокнаду због споразумног престанка радног односа, као последице 
спровођења поступка реструктурирања, односно приватизације.  

- поступак приватизације 
Остваривања права на акције без надокнаде за године радног стажа проведене у субјекту 

приватизације и  право на бесплатне  акције у другом зависном предузећу. 
Предмет овог Споразума је заштита интереса наведених у предходном ставу и то:  
 - свих запослених у поступку реструктурирања и приватизације, у погледу остваривања 

права из социјалног програма и права на акције без надокнаде 
- бивших запослених и пензионера у поступку приватизације, у погледу остваривања 

права на акције без надокнаде.  
 
Члан 3. Делокруг надлежности 
 

Обим надлежности Конзорцијума подразумева предузимање свих активности у циљу 
остварења што повољнијих услова остварења права запослених и бивших запослених приликом 
спровођења процеса реструктурирања и поступка приватизације.  

Овим Споразумом на Конзорцијум су пренета овлашћења да иступа, преговара и закључује 
Споразуме са надлежним државним органима, органима Предузећа и трећим лицима, као и да 



предузима све активности које сматра целисходим у остваривању послова из своје надлежности, а 
нарочито, али не искључиво:  

- иницирање, праћење и координација активности релевантних за остварење права 
запослених која су предмет овог Споразума 

- израда и усаглашавање нацрта предлога законских и подзаконских решења, која уређују 
права запослених у процесу приватизације 

- израда и усаглашавање нацрта социјалног програма у процесу реструктурирања и 
приватизације 

- израда друге потребне документације 
- преговори са надлежним државним органима, органима предузећа и трећим лицима 
- координација активности са другим физичким и правним лицима ради остварења 

заједничких циљева 
- успостављање мониторинга на имплементацији процеса приватизације 
- друге активности и послови у оквиру надлежности Конзорцијума 

 
Конзорцијум ће договорно послове из своје надлежности обављати уз стручну помоћ 

консултантске куће или групе и појединаца у статусу стратешког консултанта – саветника, чија ће 
стручна презентација и понуда од стране потписника Споразума  бити изабрана као најбоља. 
 
Члан 4. Састав Конзорцијума 
 
 Конзорцијум има двадесет чланова. Потписници овог Споразума именују чланове 
Конзорцијума на следећи начин:  

1. Синдикат ПТТ Србија, ..................................................................5 чланова 
2. Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја ''Србија'' – ''Независност'', .........3 члана 
3. Јединствени Синдикат Телекома Србије, ...................................3 члана  
4. Синдикат Телекома ''Србија'', ......................................................3 члана 
5. Удружење пензионера ПТТ саобраћаја Србија, .........................3 члана 
6. Синдикат ''Телеком Србија''а.д. ''Независност'',..........................1 члан 
7. Нови Синдикат Телеком, ..............................................................1 члан  
8. Синдикат пензиора поште и телекомуникација Србије, ...........1 члан 

Свака страна потписник овог Споразума може мењати своје чланове Конзорцијума уз 
писмену одлуку надлежног органа.  

Председника Конзорцијума бирају чланови тајним гласањем од више кандидата простом 
већином укупног броја гласова.  

Председнику Конзорцијума изгласава се поверење тајним гласањем на захтев било ког 
члана Конзорцијума. За неповерење је неопходна проста већина укупног броја чланова 
Конзорцијума.  

Председник Конзорцијума и три представника остала репрезентативна синдиката обављају 
оперативне послове као и припрему седница Конзорцијума.  

Чланови Конзорцијума имају право да присуствују у седницама, суделују у расправи и 
гласају при доношењу одлука.  

Чланови Конзорцијума су дужни да активно учествују у раду Конзорцијума.  
 
Члан 5. Начин рада 
 
 Конзорцијум ће своје активности и седнице организовати у просторијама ЈП ПТТ саобраћаја 
''Србија'' и ''Телеком Србија''а.д.  
 Седницу Конзорцијума заказује председник.  

Седница Конзорцијума се мора сазвати на захтев најмање пет чланова Конзорцијума.  
 Седнице Конзорцијума се одржавају најмање једном месечно.  
 Позив за присуство седници доставља се члановима најкасније два дана пре одржавања 
седнице. 
 Седница се одржава уколико јој присуствује више од 2/3 чланова.  
 Рад седница води председник у сагласности са Пословником о раду Конзорцијума.  



О раду седнице Конзорцијума води се и сачињава Записник.  
Пословни секретар је и записничар, а ангажује се из оне делатности из које није председник 

Конзорцијума.  
Средства за рад конзорцијума обезбеђују се појединачним одлукама органа чланица 

Конзорцијума.  
 
Члан 6. Одлучивање 

 
Конзорцијум одлучује 2/3 већином гласова чланова Конзорцијума.  
Када се одлучује о питањима запослених, такође се одлучује 2/3 већином представника 
синдиката оба Предузећа. 
Донета одлука је за сваки потписани субјект Споразума обавезујућа.  
 

Члан 7. Одговорност за рад 
 
 Чланови Конзорцијума раде сагласно принципима стручности, савесности и поштења.  
 Конзорцијум за свој рад одговара оснивачима, уз достављање тромесечних извештаја о 
раду.  
 
Члан 8. Приступање и иступање из Конзорцијума 
 

У раду Конзорцијума могу учествовати и придружени чланови, који имају интересе 
компатибилне делокругу надлежности Конзорцијума из члана 3. овог Споразума.  
 О приступању нових пуноправних чланица Конзорцијума одлучују оснивачи 
двотрећинском већином гласова чланова Конзорцијума.  
 Чланица Конзорцијума која донесе одлуку о иступању, дужна је надокнадити штету у 
износу од 5 просечних зарада за грану саобраћаја и телекомуникација по члану Конзорцијума.              
 
Члан 9. Важење Споразума 
 

Овај Споразум производи правно дејство даном стављања потписа свих заинтересованих 
страна и њиховом судском овером.  
 Конзорцијум се формира са циљем остваривања активности дефинисаних чланом 2. овог 
Споразума.  
 По реализацији члана 2., односно окончању поступака реструктурирања и приватизације, 
овај Споразум губи правно дејство, а Конзорцијум престаје са радом.  
 Промене појединих чланова овог Споразума вршиће се Анексом, који мора бити усвојен 2/3 
већином укупног броја чланова Конзорцијума. 
 
Члан 10. Завршне напомене 
 
 Овај Споразум је сачињен у 16 истоветних примерака од којих по два припадају свакој 
страни потписници Споразума.   
  
 Овај текст понуђеног Споразума у потпуности је усаглашен и обезбедио је једногласну 
подршку свих присутних чланова заинтересованих страна на састанку 21.09.2004. године. 
 Такође, једногласно је договорено и прихваћено да се сви субјекти, по могућности 
позитивно, изјасне о усвајању  и потписивању овог текста Споразума до 07.10.2004. године.  
 Потом ће се приступити закључењу и потписивању Споразума, који ће се након тога 
судски оверити.  


