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УНИЈИ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ
председнику Стевану Аврамовићу
председнику Одбора за преговоре
11080 ЗЕМУН
Поштована господо,
Са изненађењем смо примили Ваш Предлог посебног
колективног уговора за хемију и неметале Србије (14. маја
2009. године).
Подсећамо Вас да смо се на првом заједничком састанку
преговарачких тимова (1. априла 2009. године) договорили, а ми
договор испоштовали и послали Вам (9. априла 2009. године)
Предлог посебног колективног уговора за хемију и неметале
Србије, чији су саставни део чиниле како законом предвиђене
одредбе, тако и све одредбе које проистичу и на снази су након
потписаног проширеног дејства Општег колективног уговора, из
чега су избачене све одредбе које су у временском интервалу од
шест месеци замрзнуте.
Како је Посебан колективни уговор за хемију и
неметале Србије акт који треба да проистекне како из закона,
тако и из Општег колективног уговора, а превасходно и засигурно
из разговора и договора са Вама, односно представника
преговарача именованих и формираних преговарачких тимова. Са
наше стране, а водећи рачуна о заједничким интересима,
превасходно о вашим могућностима, покушали смо да Вам
предочимо прихватљив акт који је окосница социјалног дијалога и
заједничких ставова преточених у Посебан колективни уговор
за грану хемије и неметала, са свим међусобним правима и
обавезама.
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Уважена господо,
Бићемо слободни да изнесемо своје мишљење да ваш одговор
који сте нам доставили као Посебан колективни уговор за
хемију и неметале Србије, чак ни као предлог је ништа друго
него смишљена опструкција и избегавање преузетих обавеза из
Споразума потписаног након замрзавања одређених чланова у
Општем колективном уговору, чији сте и Ви потписници.
Несхватљиво нам је и не видимо ни један разлог да
међусобно не уредимо права и обавезе, а да о њима кроз
бипартитни однос социјалног дијалога и дефинишемо Вас као Унију
послодаваца са једне стране, и нас као запослене са друге стране.
Не постоји други начин утврђивања обостраних интереса, те Вас
подсећамо на ваше преузете обавезе из Споразума, као и
неопходност да у социјалном дијалогу уз уважавање свих предлога
нађемо заједничко решење.
Ваш текст Посебног колективног уговора за хемију и
неметале Србије, само у једном ставу, у члану 8, има конкретан
предлог - што ценимо и поздрављамо. Све друго је демонстрација
моћи и омаловажавање социјалних партнера, не знамо по чијим
критеријумима.
С тога Вас позивамо да најхитније у оквиру стручних тимова
одржимо заједнички састанак и покушамо да изнађемо решење,
уважавајући све аргументоване предлоге. Ако нисте спремни на
такву врсту социјалног дијалога, молимо Вас да нас о томе
обавестите.
Напомињемо да нам чак ни састав вашег преговарачког тима
нисте доставили – онако како правила то налажу, а са наше стране
сте уредно добили све неопходне акте како би преговарачки
тимови имали валидност у раду и одлучивању.
С поштовањем,
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