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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ 

У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

СРБИЈЕ 
* Републички одбор * 

Београд, 19 . октобар 2012 

КОМУНАЛЦИ СРБИЈЕ КРЕЋУ У РУШЕЊЕ ЗАКОНА 

КОЈИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ РАДНИЦИМА СМАЊУЈЕ ЗАРАДУ 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Синдикати јавних комуналних предузећа су јединствени у ставу да је усвојени 

"Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору", који је ступио на снагу 

29 . септембра 2012. године, супротан прокламованом циљу ограничавања 

највиших зарада у јавном сектору и да погађа најниже и најугроженије категорије 
запослених и у јавним комуналним предузећима која нису корисници буџета 

(спремачице, курире, кафе кувари це, возаче, портире, административне 
раднике .. . ) и да тим чином убијају последњи остаци радничке класе. 

Применом овог закона умањила би се зарада наведених категорија запослених и 

до 40%, а многима би месечна зарада већ у октобру била смањена на 18.443,96 
динара, што је мање од минималн е зараде гарантоване Законом о раду . 

У циљу спречавања примене овог закона у јавним комуналним предузећима 

синдикати су се већ обратили Влади Р. Србије са захтевом за њихово изузимање 

од примене · упозоравајући да он умањује већ стечена права радника у 

предузећима који нису корисници буџеtа, супротно Уставу Р. Србије, Закону о 

буџетском систему, Закону о раду и колективним уговорима . 

Као први знак упозорења Влади Р. Србије и Министарству финансија и привреде, у 

свим већим градовима у Србији, 24.10.2012. године у 11.55 часова, на 

централних градским трговима, синдикати ће се обратити грађанима и 

локалним самоуправама са петоминутним саопштењем о штетности 

примене овог закона. 

Уколико се не прихвати захтев синдиката, оргаНИЗ0ваће се ТОТАЛНА ОБУСТАВА 

РАДА У свим комуналним предузећима на територији Републике Србије. 

Синдикати сматрају оправданим ограничавање највиших зарада у јавном сектору, 

али примена закона која умањује зараде радницима које су и овако недовољне за 

живот, никако није прихватљива . 
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