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СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА  ''СРБИЈА'' 
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 На основу раније исказаних ставова и определења Синдикат Телеком – Независност 
није постављао питања у вези унутрашњих односа у Друштву, док трају преговори 
репрезентативних синдиката са представницима Владе Републике Србије, у вези раста и 
диманамике исплате зарада за 2010. годину. У циљу јасног и недвосмисленог 
информисања, а на захтев синдикалног чланства и осталих запослених, молимо Вас за 
одговор на питања: 
 
1.  По ком основу, током децембра 2009. године, свим запосленима у Друштву није исплаћен 
утврђени део зараде из добити из 2008. године, а који је требао износити око 12.500 динара. 
2.  Схватамо настојања да се запосени са посебним радним резултатима додатно награде 
али питамо: По ком основу је било неопходно да се целокупан износ од око 120.000.000,00 
динара (нето) , усмери у посебне сврхе за доделу годишњих награда и бонуса. 
3. Да ли је целокупан износ од око 120.000.000,00 динара (нето), коришћен искључиво у 
сврху доделе годишњих награда и бонуса. 
4.  Који је однос расподеле средстава за награде и бонусе између запослених по уговорима 
о раду и осталих лица која су радно ангажована у Друштву (ван уговора о раду – 
пословодство). 
5.  Колико запослених по уговорима о раду је добило годишње награде и бонусе. 
6.  Колико запослених ван уговора о раду је добило годишње награде и бонусе. 
7.  Колико запослених  у Друштву, без обзира на врсту радног ангажовања, ће бити обавезни 
да изврше пријаву додатног годишњег пореза за 2009. годину, у складу са одредбама Закона 
о порезу на доходак грађана. Подсећамо да на основу података Републичког завода за 
статистику годишњи порез на доходак грађана у 2009. години, плаћају физичка лица – 
резиденти, који су у календарској 2009. години остварили доходак већи од 1.589.292 динара. 
8.  Колико износи просечна зарада запослених у Друштву за месец новембар 2009. године, 
исплаћена 15. децембра 2009. године. 
9.  Да ли ограничење зарада у Телеком Србија а.д. још увек важи само за запослене по 
уговорима о раду.  
10. С обзиром да је последње повећање зарада у Телеком Србија а.д. било извршено кроз 
исплату зараде за месец јануар 2009. године, у складу са Одлуком о основним зарадама 
бр.26585/1 од дана 04.01.2009. године, донетом од стране генералног директора, молимо 
Вас да нас јасно обавестите: Кад запослени могу очекивати прво следеће повећање зарада, 
на основу Споразума који сте Ви дефинисали са представницима Владе Републике Србије. 
 
 С поштовањем, 

         

www.telekom-nezavisnost.rs 

sindikat.nezavisnost@telekom.rs 


