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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
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- г-ђа Јасна Матић, министар - 

 
МИНИСТАРСВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

-г-дин Расим Љајић, министар- 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“а.д. 
Н/З ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 

- г-дин Бранко Радујко- 
 
 
               Поштовани/а,                                                                                       
 
              Обраћамо Вам се везано за положај запослених у Предузећу за телекомуникације 
,,Телеком Србија“а.д. и уопште положај „Телеком Србијa“а.д. у постојећим и планираним 
условима на тржишту телекомуникација, а посебно везано за материјални положај запослених у 
2010. години.  
              Наиме, „Телеком Србијa“а.д. послује у условима тржишне конкуренције, у мобилној 
телефонији за конкурентне имамо „Теленор“ и „ВИП“, а у фиксној телефонији, поред тога што 
се планира нови фиксни оператер, већ имамо конкуренцију у областима CDMA, вајмакс, 
интернет, VоIP и друго.  
              При том је „Телеком Србијa“а.д. у 2009. години остварио рекордну добит (оперативна 
добит – EBITDA је преко 42 % за првих девет месеци) у условима  економске кризе, и поред 
отплате кредита и враћања дугова повериоцима, тако да је у 2009. години отплаћено 25% дуга 
према повериоцима, највећи део је за враћање кредита за куповину Телекома Српске. Истичемо 
да је Телеком Српске је за првих девет месеци 2009. године остварио оперативну добит – 
EBITDA 46 %. 
             Напомињемо да „Телеком Србијa“а.д. даје 2/3 од укупне добити коју сва предузећа дају  
Републици Србији, и то у години кризе и поред отплате сопственог дуга, с тим да поред тога 
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дајемо и велики број спонзорстава и донација, које су нам наметнуте. Мора се узети у обзир да у 
фиксној телефонији немамо профит, јер чувамо социјални мир у држави са најнижом ценом 
импулса у Европи (од најјефтинијег оператера у БИХ смо три пута јефтинији) тако да у фиксној 
телефонији имамо губитак од 30%, па живимо и приходујемо захваљујући мобилној, интернету, 
IPTV и правимо добит, која је у Србији 17 милијарди динара, а на нивоу групе 23 милијарде 
динара. Дакле, тамо где имамо конкуренцију највише приходујемо.    
              Држава је наметнула „Телеком Србијa“а.д.  обавезу да се шири у региону, тиме што је 
Влада Републике Србије једногласно донела одлуку да купимо Телеком Републике Српске по 
знатно већој цени од понуђене од стране других понуђача и да се ширимо у Црној Гори, тако да 
у име државе враћамо дуг „City Bank“а.д., односно рате за кредите које смо узели за ову 
куповину.  
             Када је у питању власништво над „Телеком Србијa“а.д., грчки ОТЕ, власник  20% акција, 
којима управља Дојче Телеком, је мањински акционар са огромним правима (право вета на све 
одлуке) који опструира развој „Телеком Србијa“а.д., јер чланови Управног одбора из ОТЕ-а 
гласају само за расподелу добити, а за све остало су или против или уздржани, па је због 
својевременог лошег акционарског споразума који је направила Влада Републике Србије или 
њен представник приликом откупа 29% акција италијанског акционара, „Телеком Србијa“а.д. 
доведен у ситуацију да не може да улаже у инвестиције и даљи развој. 
              Држава, у чијем је власништву 80% „Телеком Србијa“а.д. , има маћехински однос према  
„Телеком Србијa“а.д., јер смо у погледу зарада ограничени Уредбом о зарадама и другим 
примањима у јавним предузећима, иако смо акционарско друштво од оснивања 1997. године, 
тако да су нам либерализацијом у мобилној и фиксној телефонији везане руке, јер конкуренција 
нема ограничења зарада и не бави се куповином социјалног мира као ми, а трошкови зарада на 
годишњем нивоу чине само 9,72 % укупног прихода „Телеком Србијa“а.д.. Истичемо, да ни у 
једној  телекомуникационој компанији  у Европској унији трошкови зарада нису мањи од 22% 
укупног прихода компаније, а за пример можемо узети грчки ОТЕ у коме зараде чине 24% 
прихода. Дакле, у погледу висине зарада далеко смо испод зарада запослених у земаљама у 
окружењу, а посебно напомињемо да запослени у „Телеком Србијa“а.д. имају мање зараде него 
њихове колеге у телекомуникационим компанијама чији је „Телеком Србијa“а.д. већински 
власник (Телеком Републике Српске), па се поставља питање како је то могуће. Све више 
запослених, незадовољних материјалним положајем у „Телеком Србија“ а.д. и односом државе 
према „Телеком Србија“ а.д. одлази у конкурентне компаније, а како су то најстручнији 
запослени у пословима које обављају, тиме се слаби положај „Телеком Србија“ а.д., који ће 
остати без најспособнијих извршилаца. 
              Уместо да запослени буду награђивани због успеха компаније, учешће трошкова зарада 
у укупним приходима и расходима опада, тако да држава има највећу корист од прихода који 
остварујемо, односно запослени од добити којој су сами допринели својим радом имају све 
мање. Из ових разлога најстручнији запослени одлазе у конкурентне компаније. Ограничењем 
зарада у „Телеком Србија“ а.д. у условима либерализације директно се подржавају нови 
оператери који ће на тај начин лако доћи до искусних и одговорних радника, а „Телеком 
Србија“ а.д.  се урушава изнутра. Фактички овим се говори нашим стручњацима и запосленима 
да не раде много и да не праве профит, јер у сваком случају неће добити никакву награду за свој 
рад. 
              Обећавано нам је да ће запослени који остају у „Телеком Србија“ а.д. имати корист од 
тога што смо подржали да одређени број запослених добровољно оде из компаније, али се то 
није догодило. Такође у 2009. години је смањен број запослених, тако што су средства за 
добровољни одлазак обезбеђена из дела добити који је требао да буде исплаћен запосленима, 
односно запослени су се одрекли дела примања у циљу смањења броја запослених.  
              Масу за зараде запослених за 2010. годину смо повећали за 2%, а како је пројектована 
инфлација за 2010. годину 6%, из тих разлога тражимо повећање масе за зараде још 4% уз 
додатно повећање за природни раст, које је предвиђено Стратешким планом компаније. При том 
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истичемо да су и поред тога што је повећање масе од 2%, основне зараде запослених у 2010. 
години повећане 6%, захваљујући позитивним ефектима смањења броја запослених, 
нераспоређеним и неутрошеним приходима у 2009. године, тако да тражимо додатно повећање 
основних зарада од 6% у јуну месецу. Истовремено тражимо исплату топлог оброка и регреса за 
годишњи одмор, према Општем колективном уговору, односно регрес у висини 75% просечне 
зараде у Републици Србији и топли оброк у бисини 15%  просечне зараде у Републици Србији. 
Дакле, поред договореног повећања основних зараде у 2010. години од 6% и договорене исплате 
добити запосленима у висини једне бруто зараде запосленог и бонуса, тражимо додатно 
повећање основних зарада од 6% у јуну месецу и исплату топлог оброка и регреса за годишњи 
одмор.   
              На основу наведеног, истичемо не постоји више ниједан аргумент да Влада Републике 
Србије настави да ограничава зараде у „Телеком Србија“ а.д. и да уколико се настави са 
политиком ограничења зарада и строге контроле, односно маћехинским односом државе према 
„Телеком Србија“ а.д., Влада Републике Србије ће бити искључиво одговорна за урушавање  
„Телеком Србија“ а.д. и стављање конкуренције у привилегован положај, а тиме припреме за 
јефтину продају Дојче Телекому. 
             Истичемо да не желимо више овакав однос према „Телеком Србија“ а.д. и запосленима у 
њему и њиховим представницима, јер је наш синдикат годинама на нормалан начин путем 
преговора са представницима Владе Републике Србије долазио до решења која су била у 
интересу и запослених и компаније, а за 2009. и 2010. годину представници надлежних 
министарстава нису организовали ниједан састанак у вези положаја запослених са нашим 
представницима нити нам послали одговоре на многобројне дописе које смо им упутили, чиме 
се најуспешнија српска компанија и запослени у њој доводе у неравноправни положај.    
               Уколико се настави овакво бахато и арогантно понашање представника Владе, 
изнећемо све чињенице и наведене аргументе у јавност, а како смо сведоци да штрајкачи 
добијају од Владе Републике Србије више од оних који, као наш синдикат, путем преговора 
желе да дођу до решења, истичемо да је Синдикат Телекома „Србија“ спреман за штрајк, као 
крајње средство, ако је то једини начин да преговарамо и решимо проблеме са којима се суочава 
„Телеком Србија“ а.д. и запослени у њему.       
                    
             С поштовањем,    
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                                                                                                               Мирослав Јоксимовић, с.п. 


	                                                        Секретаријат                                                                                                                                                                                         11 000 БЕОГРАД, Радивоја Кораћа бр. 4

