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ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАТА У ЈКП И ЈП

Предмет: Мишљење на Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и
Упутство о примени закона Министарства финансија и привреде

У вези са применом Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.
гласник РС", бр. 93/2012) који је ступио на снагу 29.09.2012.г. и Упутства о примени Закона о
утврђивању максималне зараде у јавном сектору које је дана 16.10.2012. године донело
Министарство финаксија и привреде (бр. 011-00-101/2012-01), Синдикат запослених у
комунално-стамбеној делатности Војводине даје следеће мишљење:

Чланом 3. Закона је предвиђено да се он примењује на запослене који обављају
пратеће и помоћно-техничке послове који су истоврсни пословима намештеника из четврте,
пете и шесте врсте радних места према прописима о државним службеницима и
намештеницима.

Упутством о примени Закона је предвиђено да је исплатилац зарада у јавном сектору
дужан да својим интерним општим актом о систематизацији утврди радна места којима се
обављају пратећи и помоћно технички послови, односно послови који нису из основне
делатности предузећа и да усклади висине зарада са ограничењима која важе за
намештенике из члана 3. став 1. Закона.

У јавним комуналним и другим јавним предузећима којима је оснивач локална
самопуправа преко 80% запослених спада у категорију ПК, НК и КВ радника који
обављају основну делатност предузећа и никако се не могу изједначити са пословима
намештеника у државној управи, што је предвиђено оснивачким актом и Статутима
предузећа. Послови запослених у ЈКП и ЈП на нивоу локалне самоуправе (возача
аутобуса, гробара, водоинсталатера, наплаћивања паркинга, путара, мајстора, чистача
и многи други) нису истоврсни пословима намештеника у државној управи. Групе
запослених предвиђене Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга
јавна предузећа као и колективним уговорима код послодавца (прва до девете групе)
не могу се упоредити ни поистоветити са категоријама четврте, пете и шесте групе
намештеника у државној управи.

Сматрамо да није потребно мењати правилнике о систематизацији послова у
предузећу, а у случају њихове промене треба прописати да сви послови наведене категорије
радника (до четвртог степена стручне спреме) спадају у послове који су из основне
делатности предузећа, те да се предметни Закон на њих не примењује. Поступајући на
овакав начин избегла би се потреба измена уговора о раду и колективних уговора, а самим
тим и смањења плата ове категорије радника, чије су зараде ионако недовољне за живот.
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