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        САОПШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 
       

ОТВОРЕНО  ПИСМО  ПРЕМИЈЕРУ 
 

Поводом  доношења Буџета за јавни сектор и државна предузећа за 2017. 
годину, Конфедерација слободних синдиката је 20-тог октобра 2016. године,  упутила 
писмо Председнику Владе Републике Србије, са захтевом да се отвори социјални 
дијалог са нашом организацијом синдиката, као репрезентативним социјалним 
партнером и представником највећег броја синдикално организованих радника у 
поменутим секторима на нивоу Републике. 

У захтеву смо предложили да се разговара око тренутно најважнијих питања по 
запослене: како ће се спроводити реформе у јавном сектору, као и даље 
реструктурирање неких државних предузећа, односно, како је могуће најбезболније 
решавати најављене вишкове радне снаге. Посебно је наглашено питање 
оправданости даље примене Закона о ограничавању зарада и запошљавања у 
поменутим секторима, када поједина предузећа остварују велику добит. 

После изласка у јавност Премијера и доношења посебних смерница Владе 
Републике Србије за повећање зарада запосленима у јавним службама, према нашем 
мишљењу Влада је фактички ставила ван снаге постојећи Закон о ограничавању 
зарада за запослене у јавном, односно државном сектору.  

Истовремено, и поред захтева упућених ресорним Министарствима од стране 
синдиката наших чланица из јавних и државних предузећа, да се и запосленима у 
овим предузећима повећају зараде, до тога није дошло и Буџети за зараде у овим 
предузећима нису увећани. 

Постављамо питање премијеру: По којим критеријумима сте корисницима 
Буџета одобрили повећање, а онима који пуне тај исти Буџет нисте? 

Како је овакво понашање, по мишљењу репрезентативних синдиката у јавним и 
државним предузећима, својеврсна дискриминација запослених у овим предузећима 
и кршење Устава Републике Србије, Конфедерација ће покренути нови поступак пред 
Уставним Судом Републике Србије. 

Конфедерација поново захтева од Премијера да организује хитан састанак са 
представницима репрезентативних синдиката који су у саставу Конфедерације, како 
би се пронашло прихватљиво решење за велико незадовољство запослених. У 
супротном синдикати чланице Конфедерације у јавним и државним предузећима, 
ће бити принуђени да бране интересе својих чланова другим путем и донесу одлуке о 
штрајкачким и другим активностима према Влади Републике Србије. 

 Имајући у виду горе наведено, Конфедерација очекује позив Премијера за 
отворени социјални дијалог.  
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