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Министарство финансија Републике Србије
Синиша Мали — министар
Поштовани министре,
У име запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, честитамo Вам што сте наставили да
водите Министарство финансија. Несумњиво је да је за то заслужан само рад Вашег тима и Вас.
Избор Владе Републике Србије донео је и једну тешкоћу, а то је чињеница да сте у овом тренутку
Ви једина особа у Влади која зна са којим све проблемима су суочени комуналци Србије, па је
разумљиво да су све наше наде усмерене на Вас.
Нажалост, новонастала епидемиолошка ситуација спречила нас је да кренемо у реализацију
решења за нагомилане проблеме, договорених на састанку који смо одржали 04.10.2019. Чак и нека
решења која смо тада имали за подизање стандарда запослених нису заживела. Солидарна помоћ за
запослене у комунално стамбеној делатности, као неки вид компензације за јако ниске зараде, није
исплаћена у 89% предузећа или 94% запослених је није добило (анкетирано 354 предузећа).
Вама бар не морамо да говоримо о значају комуналне (темељне) делатности. Увек на првој
линији фронта, по свим временским приликама, дању, ноћу, недељом, празником, а у ЦИЉУ
обезбеђивања нормалног живота грађана Србије. Јако тежак, по здравље оптерећујући рад пружају
комунални радници, да би грађани имали најнеопходнију услугу. То је једина делатност коју сваког
дана користе али баш сви грађани. Делатност коју обављамо је нажалост видљива тек када је на
тренутке недоступна. Онда се сви сете да постојимо. Колико далеко ми имамо могућности да пружимо
своју услугу дотле се развија друштво. Уколико дозволимо да се било која делатност развија брже од
комуналне делатности резултат ће сигурно бити појава многих, касније тешко решивих проблема. Зато
са правом тврдимо да је став друштва и доносиоца политичких одлука о овом питању, пре свега став о
грађанима Србије. У тој услузи је садржан свакодевни рад преко 60.000 запослених свих седам дана у
недељи.
Поштовани министре, не желимо да трошимо време бројним страницама које би могли да
напишемо. Тражимо само да помогнете да запослени имају зараде за достојанствен живот. Зато Вас
молимо да закажете у наредним данима хитан састанак и да нам помогнете да пронађемо примењива
решења. Превише је значајна комунална делатност да би могли дописима да је решимо. Преко Вас или
директним обраћањем покушали би да закажемо и састанак са премијерком.
Републике Србије, јер ВИШE ни сами нисмо сигурни са ким треба да комуницирамо око зарада
преко 60.000 људи.

Само илустрације ради, навешћемо неколико проблема.
-

Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату зарада престао је да важи од 1.
јануара 2020. године. Како се ни у једном другом пропису или документу, укључујући и
ревидирану Фискалну стратегију, зарада запослених у јавним предузећима нити ограничава нити
спомиње, недвосмислено упућује да јавна комунална предузећа појединачне зараде и масу зарада
за 2021. годину могу исплаћивати и планирати према стварним потребама и без икаквих
ограничења ван локалне самоуправе. Међутим, ту нам је потребна помоћ, да се охрабре и
представници локалне самоуправе и послодавци да проналазе могућности да подигну зараде
запослених. С обзиром на вишегодишње замрзавање зарада комуналаца и чињеницу да су друге
гране редовно добијале повећање, повећање зарада би требало да буде на нивоу који би се у
просеку кретао око 10%, а у предузећима у којима су зараде изузетно ниске повећање треба да
буде и веће. Влада Републике Србије, министарства, локална самоуправа, послодавци и
синдикати требало би да се сагласе са тиме.

-

Други велики проблем јесу распони између највиших и најнижих зарада, који су драстично
смањени, чиме су озбиљно поремећени односи у расподели али и укупно пословање комуналних
предузећа. Ближимо се ситуацији у којој ће практично сви запослени примати минималну зараду
или близу минималне зараде.

-

Трећи проблем је да не видимо нигде стратегију да неко брине о нашем стандарду, а самим тим и
о комуналној делатности коју користе сви грађани овог друштва.

Опет напомињемо да комунални радници својим зарадама непосредно брину о егзистенцији 180.000
људи. Не смемо их довести у ситуацију да морају да раде додатне послове како би обезбедили
егзистенцију својих породица, јер је њихов основни задатак између осталог да пружају безбедну услугу.
Гоподине министре, знамo да није фер да бреме проблема комуналне делатности делимо само са
Вама, поред свих послова које обављате, али ситуација је тренутно таква да сви очекујемо да нам
помогнете, имајући у виду Ваше искуство у комуналној делатности.
Подсећамо Вас да сте сами препознали комуналну делатност као битну за један град, излазили на
терен и запосленим комуналцима односили воду, да сте ишли до сваког београдског комуналног
предузећа, директно разговарајући са запосленима и да сте се истински трудили да подигнете ниво
комуналне услуге у Београду. И Ваша и наша позиција намећу нам обавезу да пронађемо решења за све
комуналце Србије.
У очекивању Вашег позива,
С' поштовањем
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈКП БВК

