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Предмет: Захтев за изузимање запослених у комуналној делатности из поступка
умањења зарада
Репрезентативни синдикати запослених у комуналној делатности у Републици Србији
(Синдикат запослених у комунално - стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних
саобраћајних и комуналних делатности “Независност”) свесни су изузетно тешке ситуације у
којој се земља налази, привредни и финансијски сектор посебно. Неоспорно и неопходно је
предузети одређене мере рационализације и штедње како би се постигао и обезбедио
пожељан ниво буџетске равнотеже и обезбедила стабилизација финансијског сектора и
појачала привредна активност које Синдикат свесрдно подржава.
Најављене мере штедње кроз смањење зарада у јавном сектору, које се односе и на
запослене у комуналној делатности (у којој је запослено око 70 000 радника), изазвале су
опште незадовољство и страх код запослених у јавним комуналним предузећима из разлога
што умањује стечена права радника, и то оних који су носиоци комуналних послова и који
се одвијају у изузетно тешким условима и ни по чему се не могу поредити са запосленима
које закон третира као намештенике. Због тога Вам упућујемо захтев и молбу да се
запослени у јавним комуналним предузећима изузму из најављеног смањења зарада.
Три године уназад, према одредбама Закона о буџетском систему из 2011. године
јавно – комунална оредузећа Србије сврстана су у индиректне кориснике јавних средстава,
само због чињенице да је у управном одбору ових јавних комуналних предузећа већински
број чланова био из редова оснивача јединица локалне самоуправе. Од 2009. године јавно комунална предузећа Србије су непрекидно у контролисаном расту зарада као и јавна
предузећа без обзира што се не финансирају из буџета и највећим делом приход остварују
на тржишту продајом производа и вршењем комуналних услуга. По природи услуга које
пружају су монополисти а по начину формирања цена својих услуга зависе од економске и
социјалне политике оснивача. Прихватили смо политику солидарног пореза из разлога, да
они који имају више треба да плате и осећају солидарну одговорност за оне који примају
много мање и који су социјално угрожени.
Не прихватамо!
Да се носиоцима основне делатности, запосленима у јавно – комуналним предузећима
умањује зарада због:
1. Јавно – комунална предузећа нису корисници буџетских средстава. У највећем делу
(95%) не представљају финансијско оптерећење буџета локалних самоуправа.
2. Зараде се остварују и исплаћују из оствареног прихода, продајом производа и
вршењем комуналних услуга.

3. Просечна зарада запослених у јавно – комуналном сектору је испод просека привреде
Србије за 17%, (просек привреде Србије март 2014 – 44 057 дин. комунални сектор 36
275 дин.) а од корисника буџета зарада комуналаца је мања за 37% (просечна зарада
из буџета децембар 2013 год. износи 49 302 а комуналном сектору децембар - 2013.
35 900 дин.). Значајан број запослених у комуналном сектору Србије, њих око 27%
прима нешто већу зараду од минималне зараде (26 000) у срединама: Бојник,
Младеновац, Уб, Медвеђа.
Мишљења смо да ће смањење зарада, а које су најављене драстично утицати на
социјално - економски положај запослених, да ће се куповна моћ, посебно запослених –
носиоца посла, умногоме смањити, као и да ће смањењење зарада утицати на наплату
потраживања за комуналние услуге, нарочито у регионима који имају већ смањење броја
запослених. Највећи број запослених у јавно комуналним предузећима, првенствено
извршиоци комуналних делатности раде у изузетно лошим и тешким условима рада (на
отвореном)
Синдикати подржавају мере штедње, свесни економских и финансијских тешкоћа у
коме се читаво друштво налази, али је става да се штедња мора остварити на праведан и
одговоран начин. Линеарно смањење зарада у јавном сектору уколико се примени на
запослене у јавним комуналним предузећима довешће до тога да ће велики број запослених
постати социјално угрожена категорија.
Због свега наведеног, сматрамо да је умањење зарада у јавним комуналним предузећима
нецелисходно, јер зараде запослених у њима су међу најнижима, те се не би могла
остварити сврха због које се то чини, односно остварен ефекат на смањење буџетског
дефицита, а и само умањење зарада било би супротно одредбама члана 190. Устава Р.
Србије, чиме се умањују права јединица локалне самоуправе у својим надлежностима да
уређују и организују комуналне услуге у квалитету и садржају који обезбеђује минимум
задовољења комуналних потреба.
Верујемо да ћете имати разумевања за овај наш захтев, који је социјално
оправдан, економски аргументован и утемељен. Очекујемо Ваш позив на
састанак на коме би се размотила основаност примене линеарног умањење
зарада у јавно-комуналним предузећима.
С поштовањем, упућујемо срдачан синдикални поздрав.
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