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УНИЈИ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 
председнику Стевану Аврамовићу 

 
      11080 ЗЕМУН 
      Стевана Марковића бр. 8. 
 
Поштовани председниче, 
 
На седници Председништва Самосталног синдиката хемије и 

неметала Србије, одржаној 30. октобра 2009. године, разматрана је 
проблематика око усаглашавања текста Гранског колективног 
уговора, као и активности које се предузимају  за закључивање 
Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије, чије се 
постојање сад већ годинама и даље из нама не објашњивих 
разлога одлаже. 
 

Како Унија послодаваца Србије перманентно избегава 
усаглашавање текста Посебног колективног уговора за хемију и 
неметале Србије, нудећи своју верзију  за коју је већ на првом 
састанку утврђено да није прихватљива, а касније  то потврђено и 
у раду стручним тимова у којима су учествовали и представници 
Уније послодаваца и који нису нашли за сходно чак ни да 
консултују чланове свог преговарачког тима  о свом предлогу. 
 
 Опструкција од стране Уније послодаваца кроз сепаратне 
предлоге упућиване од стране председавајућег у преговарачком 
тиму Уније послодаваца навела је да Председништво Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије предложи Унији послодаваца 
да изврши смену председавајућег преговарачког тима Уније и у 
складу са потписаним Анексом II споразума Општег колективног 
уговора интензивно настави преговоре како би се постигао договор 
и напокон потписао Грански колективни уговор. 
 
 Овакву обавезу Унија послодаваца је прихватила на седници 
Социјално-економског савета Републике Србије и не постоји ни 
једно образложење за пролонгирање већ поодавно истеклих 
рокова. 
 
 



 
 Господине Аврамовићу, 
 
 Уверени смо да оваквим начином опструкције и сами више 
него добро знате да не постојање социјалног дијалога, а које је 
изражено кроз опште незадовољство запослених, штету подједнако 
трпите и ви и ми. 
 
 Можда Вам тренутно и одговара не постојање међусобног 
споразума преточеног у Грански колективни уговор, али је 
засигурно да дугорочно не постојање Посебног колективног 
уговора за хемију и неметале Србије наноси превасходно штету 
вама као послодавцима, а нас не уређен систем који би требао да 
проистекне из споразума у социјалном дијалогу усмерава ка 
закону, иако би требало да буде супротно. 
 
 
 С поштовањем, 
 

 


