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Београд, 30. 10. 2015.

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
(текст путем огласних табли ставити на увид свим запосленима)
На захтев Синдиката јавног сектора (правосуђе, култура, наука, предшколство, здравство,
социјална заштита, просвета и државна управа) и Савеза самосталних синдиката Србије, у четвртак
29.10.2015. у згради Владе Републике Србије одржана је ванредна седница Социјално-економског
савета (представници Синдиката, представници Владе и представници послодаваца).
На седници је разматран нацрт Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Основна примедба Синдиката је била што се Закон о платама не односи на јавна предузећа,
јавне агенције, функционере, полицију и војску.
Посебно је од стране Синдиката истакнуто да Закон умањује многа права запослених која су
дата у Закону о раду као минимум права што је недопустиво и незаконито. Будући да су умањена
права запослених из Закона о раду, аутоматски су дерогирани закључени грански Колективни
уговори. Сем тога, општа констатација је на седници била да је Закон конфузан, недоречен и
непотпун. У Закону недостају коефицијенти за радна места, у каталозима занимања има пуно
пропуста и поставља се питање на основу чега је онда у Закону одређена основица за обрачун
плата и распон 1:7,5 најниже и највеће плате, као и 60 платних разреда.
Синдикати сматрају да је овакав Закон проистекао због тога што представници Синдиката
нису били укључени у његову израду, односно што је улога социјалних партнера запостављена.
Министарка Кори Удовички у вези ових примедби дала је објашњење да је то кровни Закон и
да ће он послужити као основа да се донесе шест посебних Закона који ће уређивати зараде.
Синдикати су тражили да се прекине јавна расправа, да се формира радна група, која ће
извршити, у складу са датим примедбама, корекцију Закона. Кори Удовички се није са тим сложила
па је остало на томе да јавна расправа иде у заказаним терминима, а прихватила предлог
Синдиката да од наредне недеље почиње да ради радна група на изменама и допунама Закона о
систему плата запослених у јавном сектору.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

