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Број: 187     Београд, 30.06.2009. године 
 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈУ 
И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
Г-дин Небојша Ћирић  

 
        11000 БЕОГРАД 
         Булевар Краља Александра  15 
 
 Поштовани, 
 
 Обраћамо Вам се поводом захтева Самосталног синдиката 
«Галенике», а поводом изузимања «Галенике» а.д. из Закона о 
привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и 
других примања у државној администрацији и јавном сектору (у 
даљем тексту: Закон). Након нашег обраћања 19.06.2009. одржан 
је састанак у Министарству економије и регионалног развоја на ову 
тему, где је уговорено да ће се наћи «обострано прихватљиво 
решење». 
 
 Поводом «обострано прихватљивог решења» које значи 
примену Уредбе о начину и поступку смањења плата, односно 
зарада, нето накнада и других примања у државној 
администрацији и јавном сектору (у даљем тексту: Уредба), 
преносимо Вам став запослених које представља одбор 
Самосталног синдиката «Галенике». 
 
 «Синдикат је захтевао изузимање «Галенике» а.д. из 
примене Закона и при томе остајемо». 
 
 «Галеника» а.д., која није буџетски корисник и никада то 
није ни била, увршћена је у Закон, који сте Ви предложили, а 
затим признали своју грешку. Врло сте свесни да сте применом 
Закона умањили бруто износ зарада запосленима, као и 
припадајуће порезе и доприносе и тиме умањили буџетски прилив. 
На такав начин умањили сте и нето износ зарада запослених, и не 
само то, додатно сте их умањили за износ из члана 3. Закона, чиме 
сте показали не само да не  признајете ваше грешке, већ да сте и 
социјални неодговорни. 
 
 Случајном грешком, како сте Ви то констатовали, нисте 
предвидели да ће уштедом умањених зарада запосленима 
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«Галенике» а.д. кроз примену Закона средства остати на 
располагању «Галеници» а.д. а не буџету Републике Србије, због 
кога је овакав Закон и донет, јер запослени «Галенике» а.д. нису 
буџетски корисници. 
 
 Такође, врло свесно Вашом грешком онемогућили сте 
запосленима све оне бенефиције из колективног уговора на које 
«Галеника» редовно плаћа порез и ту умањили буџетски прилив. 
Оваквим понашањем изазвали сте тотално неповерење запослених, 
а Ваше понашање према «Галеници» (државну, Ви мислите ваше 
власништво) те се са разлогом питају какве ће те ли тек «случајне» 
грешке правити  у процесу приватизације. 
 
 С обзиром да сматрамо да нашим стручним службама, а ни 
Вама није потребан синдикат да би се изнашле рупе у Закону и 
Уредби, као ни да би појединце величали пред запосленима, како 
су нам изашли у сусрет и нашли обострано прихватљиво решење, 
применом члана 3. Уредбе, Синдикат остаје при свом ставу и неће 
служити Министарству економије.  
 
 Господо, можда сте мислили да ће те нам замазати очи, али је 
увећање коефицијента смишљено без аминовања појединаца јер је 
у оквиру Закона и Уредбе (смишљено за неке друге, а не за 
раднике). 
 
 Што се јавности тиче, ону коју не бисмо требали да 
информишемо, биће упозната са «грешкама» и то пред процес 
приватизације. А у вези изузимања из примене Закона, 
контактираћемо колеге из других фирми које су у истом положају 
као и ми, упутити захтев за изузимање и заједно Вас посетити. 
 
 
 
 

 


