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ВЛАДA РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11
Београд

Предмет: Иницијатива Синдиката
Скупштина Републике Србије је дана 25. септембра 2012. године усвојила Закон о
утврђивању максималне зараде у јавном сектору који је ступио на снагу 29. септембра 2012.
године. Овај закон, који је објављен у "Сл. гласнику РС", број 93/2012 изазвао је опште
незадовољство код запослених у ЈП и ЈКП на територији АП Војводине из разлога што
умањује стечена права запослених до четвртог степена стручне спреме који су у суштини
носиоци делатности која се одвија у изузетно тешким условима рада и ни по чему се не може
поредити са запосленима које закон третира као намештенике.
Закон је прописао да се за оне који обављају пратеће и помоћно-техничке послове до
четвртог степена стручне спреме ограничава зарада у распону од 18.082,31 до 27.123,46
динара. Наиме, у овим предузећима запослени до четвртог степена стручне спреме чине
носиоце делатности предузећа, а њихови послови нису ни пратећи ни помоћни, већ чине
основу пословања комуналних предузећа. Посебно напомињемо да је зарада "најниже"
категорије запослених по овоме нижа и од минималне зараде која за стандардни радни учинак
и пуно радно време износи 20.240,00 динара, што је у супротности за чл. 111 Закона о раду.
На запослене у јавним комуналним предузећима никад се нису примењивали прописи
који су регулисали положај државних службеника и намештеника, него Закон о раду,
колективни уговори и правилници о раду као општи акти и уговори о раду. На овакав начин
грубо се крши принцип слободе уговарања и аутономије воље, као и социјалног дијалога
запослених, синдиката, послодаваца и оснивача. Посебни колективни уговори за јавна
комунална предузећа закључени су у свим градовима и општинама на територији АП
Војводине и представљају извор радно-правног положаја запослених.
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине који репрезентује
интересе 11.000 запослених у 120 ЈКП и ЈП са територије АП Војводине тражи од Владе
Републике Србије да код Скупштине Републике Србије иницира измену наведеног
закона тако што ће члан 3. Закона бити избрисан. Сматрамо да је најбоље решење до
измена Закона, да Влада у складу са чланом 1. став 6. Закона својим актом обавести
локалне самоуправе да се наведени Закон не односи на јавна комунална предузећа, која
остварују приход продајом комуналних производа и услуга и не представљају кориснике
буџета локалних самоуправа. На овакав начин избегла би се реална опасност од обустава рада
и организовање протеста у овим предузећима. Синдикат сматра оправданим ограничење
максималних зарада у јавном сектору када су у питању директори, док би примена Закона
драстично умањила постојеће зараде запослених до четвртог степена које су и овако
недовољне за живот.
Доставити:
- Влади Републике Србије
- Министарству финансија и привреде
- Министарству грађевинарства и урбанизма
- Минситарству рада, запошљавања и социјалне политике
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