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1. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ХЕМИЈУ И НЕМЕТАЛЕ СРБИЈЕ
2. СТАЊЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА
3.

СУСРЕТИ „ХЕМИНС 2011“

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА
Седницом је председавао Љубиша Несторовић – председник Самосталног
синдиката хемије и неметала Србије.
Седници су присуствовала 34 члана Републичког одбора: Апостоловић
Горан, Божић Вукашин, Вајагић Вељко, Величковић Слађана, Вукојичић
Милосав, Гајић Дејан, Ђенадић Мирко, Ђурђевић Радивоје, Илић Драган,
Јаковљевић Томислав, Јеремић Драган, Јошић Жарко, Крстић Ђура, Лепосавић
Светислав, Манић Љубиша, Матејић Живојин, Матовић Веселин, Мијалковић
Јован, Миленковић Горан, Моромилин Јовица, Несторовић Љубиша, Орловић
Срђан, Павловић Вељко, Перић Светислав, Петровић Манфред, Петровић
Слободан Поповић Радивој,
Ранчић Зоран, Стојиљковић Раде, Стојановић
Стеван, Тадић Јасмина, Тановић Томислав, Томашевић Радиша и Шешовић
Зоран.
Одсутни: Алексијевић Предраг, Кандић Светлана, Лалић Тамара, Перовић
Небојша и Стојановић Миљко.
Седници
је присуствовао
и Шућин Дарко - секретар Синдикалне
организације самосталног синдиката „Румагума“ Рума.
*

*

*

ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА
ОД 23. ДЕЦЕМБРА 2010. ГОДИНЕ
Записник са четврте седнице Републичког одбора од 23. децембра 2010.
године усвојен је у интегралном тексту датом за седницу.
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I
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА ХЕМИЈУ И НЕМЕТАЛЕ СРБИЈЕ
Љубиша Несторовић – председник Самосталног синдиката хемије и
неметала Србије упознао је чланове Републичког одбора о активностима око
израде и закључивања Посебног колективног уговора за хемију и неметале
Србије.
Несторовић је указао да је 9. марта 2011. године у просторијама
састанак са
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије одржан
представником Уније послодаваца Србије – Милошем Ненезићем, на коме је
договорено да се интензивирају активности око закључивања Посебног
колективног уговора и да нам Унија послодаваца Србије достави састав свог
преговарачког тима. Ненезићу је достављен предлог текста Посебног
колективног уговора.
Такође, Несторовић је истакао да је реално да се преговори окончају и
Посебан колективни уговор закључи до краја априла 2011. године и да се након
тога од министра за рад и социјалну политику, уз претходну сагласност
Социјалног економског савета Републике Србије, затражи доношење Решења о
проширеном дејству Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије.
II
СТАЊЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА
Љубиша Несторовић – председник Самосталног синдиката хемије и
неметала Србије упознао је чланове Републичког одбора са стањем и
активностима које су вођење ради превазилажења присутних проблема и
регулисања статуса у појединим предузећима из делатности хемије и неметала,
уз сажето и аргументовано указивање и осврт на стање у следећим
предузећима: Тигар а.д. Пирот, Тигар Тајерс Пирот, Хемофарм Вршац, Вест
Ковин, Агрохем Нови Сад, Румагума Рума, Кнауф Сурдулица, Здравље Лесковац,
Галеника а.д. Земун, Месер Техногас Београд, Полиестер Прибој, Златарпласт
Нова Варош, МСК Кикинда, Хипол Оџаци, Керамика Младеновац, ИХП Прахово
Прахово, Хенкел Мерима Крушевац, Жупа Крушевац, Трајал Крушевац, Галеника
Фитофармација Земун, Срболек Београд, Електропорцелан Аранђеловац, Крушик
Пластика Осечина, Зорка Колор Шабац, Фармаком МБ Шабац, Хемофарм Шабац
и СФС Параћин.
Са посебном пажњом Несторовић се осврнуо на харингу која се ових дана
води против „Галенике“ а.д. Земун и коментаре на новопримљене раднике и
високе зараде, а што није тачно – као пример је навео такође фармацеутско
предузеће „Здравље“ из Лесковца које има веће зараде од запослених у а.д.
„Галеника“ са много мање производних програма, али пошто је то приватно
власништво душебрижни наручени новинари не само да не коментаришу – него
им таква могућност није ни дозвољена, што само за себи даје одговор које су
намере медијских душебрижника, а да нико не нађе за сходно да се зараде као и
порези и доприноси управо за те раднике исплаћују из средстава пословања
„Галенике“ а не буџета, и уместо да се хвалимо и да то наводимо као пример
запошљавања, а чија су пуна уста свих владајућих и невладајућих политичких
олигарха, медији по директиви ко зна којих политичких моћника критикују оно
што представља, да је среће и бога, успех. Тачно је да постоје проблеми, али је
и тачно да је „Галеника“ а.д. произвођач лекова СРПСКА ИНДУСТРИЈА и да тако
треба и да остане.
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Несторовић је указао да ће се предузети конкретне активности и
највероватније током априла одржати
заједнички састанак представника
одговарајућих министарстава и представника самосталног синдиката и
пословодства
предузећа
која
су
у
процесу
реструктурирања
ради
превазилажења присутних проблема и утврђивања конкретних развојних
програма код ових предузећа.
III
СУСРЕТИ „ХЕМИНС 2011“
Љубиша Несторовић – председник Самосталног синдиката хемије и
неметала Србије упознао је чланове Републичког одбора да је свим синдикалним
организацијама из делатности хемије и неметала
достављен одговарајући
материјал око одржавања Десетих – јубиларних сусрета Самосталног синдиката
хемије и неметала Србије „Хеминс 2011“, у Кладову, хотел „Ђердап“, у периоду
од 8. до 12. јуна 2011. године.
Несторовић је истакао да је неопходно да што већи број синдикалних
организација и предузећа из делатности хемије и неметала узме учешће на овим
сусретима, уз указивање неопходности благовременог пријављивања учешћа и
придржавања других неопходних услова утврђених одлуком Председништва
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије.
IV
ТЕКУЋА ПИТАЊА
1. Чланство у Републичком одбору
На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала
Србије, Републички одбор, је донео следећу
ОДЛУКУ
1. Да синдикална организација: Самостални синдикат „Tigar Tyres“ Пирот,
Николе Пашића
213, на седници Одбора утврди и предложи једног члана
Републичког одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, за
мандатни период 2009 – 2014. година.
2. Ову одлуку доставити Самосталном синдикату „Tigar Tyres“
доношења одговарајуће одлуке.

Пирот, у циљу

2. Закон о штрајку
Зоран Ранчић указао је на нацрт – радну верзију Закона о штрајку, која је
била предмет расправе 18.03.2011. године на седници Већа ССС Србије из кога
се види да је радна верзија искључиво интерес умањења права на штрајк, како
би поред тајкуна и политичка олигархија могла да и оно мало незадовољства
које је дато радницима сузбије и онемогући штрајк.
*

*

*

Рад седнице Републичког одбора завршен је у 13,00 сати.
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ
ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
Секретар
Дипл. ецц Томислав Тановић Тане
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