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Покретање иницијативе преговора за потписивање
Посебног (гранског) колективног уговора за јавна
предузећа у комуналној делатности на територији
Републике Србије

Поштована,
Два репрезентативна синдиката, Синдикат запослених у комунално стамбеној делатности
Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности “Независност”
покренули су поступак за закључење Посебног колективног уговора за јавна предузећа у
комуналној делатности чији је оснивач јединица локалне самоуправе и доставили Предлог
текста Посебног колективног уговора током 2012. године ресорном министартсву на
потписивање.
Радну групу за израду Посебног колективног уговора су сачињавали представници
ренпрезентативних синдиката и овлашћени представници свих надлежних министарстава.
Радна група је сачинила усаглашен текст Посебног колективног уговора и упутила га
Законодавном одбору Скупштине Србије на даље поступање.
Законодавни одбор Скупштине Србије је дао позитивно мишљење, односно дао оцену да је
текст Посебног колективног уговора усаглашен са позитивним прописима Републике Србије.
Проблем у процедури за потписивање Посебног колективног уговора по оцени Законодавног
одбора Скупштине Србије је тај што у време када је одбор доносио оцену, позитивним
законским прописима није прецизно дефинисана надлежност органа који ће, поред
синдиката, потписати Посебни колективни уговор. У прилог томе говори и чињеница да је
до сада за деловање комуналних предузећа било надлежно чак девет министарстава.
С обзиром да је од јанура месеца 2014. године до избора, Влада била у техничком мандату
то су се преговори око потисивања Посебног колективног уговора одложили до формирања
нове Владе.

Формирањем нове Владе Републике Србије априла месеца 2014. године и доношењем новог
Закона о министарствима као и изменама и допунама Закона о раду из јула месеца текуће
године, стекли су се услови за наставак преговора око закључења Посебног колективног
уговора.
Имајући у виду да је чланом 6 став 1. Закона о министарствима одређено да Министарство
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се између
осталог односе на уређивање стамбених односа и стамбеног пословања, комуналну
инфраструктуру и комуналне делатности, а да је чланом 246 став 2. Закона о раду
дефинисана надлежност за закључење Посебног колективног уговора, односно одређено је
да Посебан колективни уговор за јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоураве може да закључи Влада односно ресорно министарство и репрезентативни
синдикат, то сматрамо да је Ваше министарство надлежно за закључење Посебног
колективног уговора.
Управо из наведених разлога обраћамо Вам се са молбом и захтевом да у што
краћем року закажете састанак на којем би се постигао договор око наставка
преговора.
Предлажемо да основа за преговор буде радни текст посебног Колективног уговора који је
сачињен и усаглашен између два репрезентативна синдиката и министарстава учесника
преговора (министарства финансија, министарства рада и министарства грађевине – раније
заштите животне средине).
Посебни колективни уговор је од изузетног значаја за оснивача комуналних предузећа
(јединицу локалне самоуправе), послодавца и саме запослене у комуналним предузећима,
јер на јединствен начин за целу територију Србије утврђујe и уређујe права и обавезе за све
потписнике Уговора.
Из наведених разлога обраћамо Вам се са иницијативoм и захтевом да на основу позитивних
законских прописа утврдимо даљу динамику преговора у што краћем року.
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