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ПРЕДЛОГ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА 
 
У светлу предстојеће продаје већинског пакета акција предузећа "Телеком Србија" 

а.д. и остваривања припадајућих права радника у том процесу, представници Владе 
Републике Србије узели су у разматрање поднети социјални програм и предлоге 
репрезентативних синдиката предузећа. Узети су у разматрање само они захтеви који 
по својој суштини чине део социјалног програма и представљају минимум обавеза 
потенцијалних купаца акција, док ће остали делови бити директно преговарани између 
репрезентативних синдиката и новог послодавца, уз присуство представника Владе. 
Узимајући у обзир сва права радника, имајући у виду приватизације сличних система у 
Републици, утицаје глобалне економске кризе, а уз очекивање да захтеви синдиката 

буду дефинисани у складу са реалним могућностима, Влада ће од купца захтевати 

следеће компоненте у оквиру социјалног програма: 
 

1. Социјални програм траје пет година од дана потписивања уговора о продаји акција у 
власништву Републике Србије. 
 
2. Уколико буде отпуштања по основу технолошког, економског и организационог 
вишка у току трајања Социјалног програма, минимална висина отпремнине за 

запослене бити ће 950 ЕУР нето по години радног стажа. 
 

3. Услови програма потписани за предузеће "Телеком Србија" се преносе на сва 

предузећа чији је оснивач "Телеком Србија", односно на предузећа која ће се 
евентуално издвојити од матичног предузећа након продаје. 
 
4. Послодавац се обавезује да, одмах након преузимања предузећа, изврши 

једнократно и трајно повећање зарада запослених у висини од 15%, а у односу на 
месец који је претходио преузимању предузећа "Телеком Србија", уз обавезу да тако 
утврђене зараде убудуће усклађује са индексом трошкова живота. 
 
5. Уколико купац већинског пакета акција одлучи да у наредне две године откупи 

додатне акције, од грађана и запослених, не сме да понуди цену нижу, по акцији, од 
оне коју је платио при куповини већинског пакета акција. 
 
6. Тачкама 1-5. уређени су одређени битни елементи из документа «Социјални 
Програм за предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» а.д., који су предложили 

репрезентативни синдикати, и који ће бити приложен уз тендерску документацију у 
току процеса продаје акција, у смислу упознавања купца са ставовима и захтевима 
синдиката. 
 

7. Репрезентативним синдикатима ће бити омогућени преговори са потенцијалним 
купцем, након потписивања уговора о продаји, а пре закључења трансакције, уз 
присуство представника Владе Републике Србије. Почетна основа за преговоре са 
потенцијалним купцем су сва стечена права запослених дефинисана важећим 
Колективним уговором и другим општим и појединачним актима друштва који су на 
снази на дан потписивања купопродајног уговора. 
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