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Предмет: Питања од значаја за Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд 
 
 
Поштована, 
 
У складу са закључком Владе Републике Србије од 17. децембра 2020. године, Електродистрибуција Србије 
д.о.о. Београд није више зависно друштво ЈП Електропривреде Србије те у складу са наведеним настаје 
реорганизација тог Друштва праћена оснивањем новог Синдиката код истог.  
 
Синдикат радника Електродистрибуције Србије основан је у јуну 2021. године и у складу са Решењем 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, број: 110-00-319/2021-02 од 
13. јула 2021. године, Синдикат се уписује у Регистар под бројем: 25440, са ПИБ: 112599518, МБ: 18378647 и 
седиштем на адреси Булевар уметности бр.12, 11070 Нови Београд. 
 
Након иступања пет синдикалних организација, чије чланство чине запослени у Електродистрибуцији Србије 
д.о.о. Београд, из Синдиката радника Електропривреде Србије (у периоду од 31. августа 2021. године до 6. 
септембра 2021. године), наведене синдикалне организације одмах потом приступају у чланство Синдиката 
радника Електродистрибуције Србије. 
 
Даље, Решењем о репрезентативности Синдиката радника Електродистрибуције Србије, број: 20.700-08.01.-
208567/3-21 од 15. септембра 2021. године, утврђена је репрезентативност код Електродистрибуције Србије 
д.о.о. Београд (у даљем тексту: Послодавац). 
 
Синдикат чине чланови, запослени код Послодавца, организовани у складу са унутрашњом организацијом 
Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, на нивоу појединачних дистрибутивних подручја и организационих 
целина,  односно чланови следећих синдикалних организација: 
-Синдикална организација „Електродистрибуција Београд“, Београд; 
-Синдикална организација „Електросрбија“, Краљево; 
-Синдикална организација „Електровојводина“, Нови Сад; 
-Синдикална организација „Југоисток“ Ниш; 
-Синдикална организација „Центар“, Крагујевац. 
Тренутно чланство Синдиката радника Електродистрибуције Србије броји преко 8.500 чланова. 
 
Имајући у виду горе наведено, обраћамо Вам се овим путем као представници запослених у 
Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, са молбом за решавање спорних питања која су од великог 
значаја за све запослене код наведеног Послодавца, и то следећих: 
 

1. Пре свега, освртом на претходни временски период, односно на неповољну епидемиолошку ситуацију у 
Републици Србији која је оставила далекосежне последице у целокупном Друштву, са поносом истичемо 
да су наши запослени професионално и у најтежим условима обављали најсложеније радне задатке 
чиме су омогућили несметано функционисање комплетног дистрибутивног система наше земље.  
 
Како је уочи напред описане ситуације, у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд наступила нова 
реорганизација која је допринела смањењу масе зарада у горе наведеном Друштву, сагледавајући 
тренутни економски и социјални положај наших запослених, најлепше молимо да се, ценећи све ове 
чињеничне околности, у складу са својом надлежношћу сагласите да се повећа укупна маса средстава 
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обезбеђених за плате, односно зараде, односно накнаде за запослене у Електродистрибуцији Србије 
д.о.о. Београд у висини од 8 % од постојеће. 
 

2. Даље, истичемо да су у јуну 2021. године, као епилог нове реорганизације Електродистрибуције Србије 
д.о.о. Београд којом се организациона целина Технички центар из ЈП Електропривреде Србије 
припојила Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд,  закључени уговори о раду на неодређено време 
у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд са извесним бројем лица која су до тада била радно 
ангажована у Привредном друштву за пружање услуга ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац-Ушће, а обављали 
послове за горе наведеног Послодавца.  
 
Наведена лица са којима су у датом периоду закључивани уговори били су лица са средњом стручном 
спремом електроструке, односно обављали су послове радног места електромонтер. 
 
У току наведених активности преостао је одређени број лица, високе стручне спреме електроструке, 
односно електроинжењера као и возачи специјалних возила преко 7 тона,  у Јавном предузећу 
„Електропривреди Србије“ Београд, а који су такође обављали послове у Техничком центру за 
Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд. 
 
Обзиром да је њихово радно ангажовање изузетно неопходно за даљи процес рада наведене 
организационе целине у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, желимо да Вас најлепше замолимо 
да својом ингеренцијом у наведеној ствари помогнете решавању исте, односно да се сагласите да се 
предузму све активности ради спровођења реализације преласка и заснивања радног односа на 
неодређено време са наведеним лицима у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд као и увећање 
масе зараде Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд за наведено. 
 

3. Такође, имајући у виду да је од децембра 2013. године на снази била забрана запошљавања у јавном 
сектору, односно да је и даље веома ограничено запошљавање у истом, чиме је у Електродистрибуцији 
Србије д.о.о. Београд видно приметан мањак недостајућег кадра, молимо Вас да се сагласите и 
предложите, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, пријем одређеног броја кадрова односно 
извршилаца у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, а у циљу даљег несметаног и што 
ефикаснијег пословања овог Друштва. 
 

4. На крају, користимо прилику да искажемо нашу забринутост по питању спровођења поступка 
преговарања у циљу закључења Колективног уговора са послодавцем. 
 
Наиме, Иницијатива за закључење Колективног уговора је покренута у октобру 2021. године, о чему сте 
обавештени дописом Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број: 20700-08.01.-265094/1-21. 
Како још увек немамо сазнања да ли су предузете одговарајуће активности у циљу наведеног од стране 
представника оснивача, односно ресорног министарства, најлепше Вас молимо да нас обавестите о 
наведеном и дате инструкције у складу са својим надлежностима о даљем поступању. 
 

Унапред Вам се извињавамо на одузетом времену,  и  посебно желимо да Вам се захвалимо на сарадњи која ће, 
надамо се, бити једнако успешна и добра као и до сада. 
 
С поштовањем,                                                          
 
                                                                                      Синдикат радника  Електродистрибуције Србије  

                                                                            Председник      
                                                                                               

                                                                               Бранко Томић 
 

Достављено:                                        

 Наслову;     

 Писарници. 
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