у Београду
10.12.2015. год.

РАДНИЧКА ПРАВА ПОНОВО НА УДАРУ
Реформе, које управо спроводи Влада Републике Србије у јавном и државном
сектору, треба да резултирају „ефикаснијом и бољом услугом за грађане“. Цену тих
реформи прво плаћају запослени у јавном и државном сектору, а кроз увећане цене
услуга и сваки грађанин Србије.
Нови предлог Закона о систему плата запослених у јавном сектору ставља ове
запослене у позицију грађана другог реда, јер се њиме суштински одузима право на
социјални дијалог и колективно преговарање о цени рада, гарантовано међународним
конвенцијама и Уставом Републике Србије.
Предлогом овог закона утврђују се сви елементи плате за послове у јавном
сектору и практично радницима у јавном сектору укида право на прег оварање о цени
рада.
Држава као послодавац на овај начин запосленима у јавном сектору једнострано
утврђује плату и на тај начин их дискриминише у односу на раднике у приватном и
другим секторима који се не финансирају из Буџета.
Другим одредбама овог Закона легализује се прековремени рад, по узору на
приватни и банкарски сектор, који се најчешће не плаћа, супротно ратификованим
конвенцијама Међународне организације рада да сваки рад мора да се плати.
На овај начин се истовремено прикрива мањак радне снаге и врши већа
експлоатација оних који раде, често на граници физичке и психичке издржљивости.
Такође се ограничава право на приватан живот и одмор, односно право да сами
управљамо својим слободним временом, које послодавац распоређује према потреби
посла, а не према потребама радника.
С друге стране се најављује нови талас отпуштања и губитак права на рад за
више хиљада запослених у јавном и државном сектору који су, према рачуници и по
налогу финансијских моћника из ММФа, виђени као технолошки вишак.
На упражњена места стално запослених у јавном и државном сектору
систематски се уводе радници на одређено време и привремено радно ангажовани
преко агенција, чиме се ствара привид о већој стопи запослености.
Ова категорија прекаријатских радника има додатно смањена права, која
тренутно у Србији нису законски регулисана. Као грађани су посебно дискриминисани
због несигурности свог економског и социјалног положаја у друштву.
О свему овоме треба да преговарамо са Владом Републике Србиј е, пре него што
се донесе било који закон, чије одредбе ће нас као раднике и грађане, директно или
индиректно погодити.
Као репрезентативни социјални партнер, који већином представља запослене у
јавном и државном сектору, Конфедерација слободних синдиката има право на
социјални дијалог са државом!
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НАШИ ЗАХТЕВИ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:
1. ХОЋЕМО ЈАВНИ СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ О РЕФОРМАМА ЈАВНОГ И ДРЖАВНОГ
СЕКТОРА
2. УКИНИТЕ
ДИСКРИМИНАТОРСКЕ ЗАКОНЕ И ВРАТИТЕ
ЈАВНОМ И ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ СТЕЧЕНА ПРАВА

ЗАПОСЛЕНИМА У

3. ОБУСТАВИТЕ ПРИВАТИЗАЦИЈУ СТРАТЕШКИХ ДЕЛАТНОСТИ И КОМПАНИЈА,
КОЈЕ СУ КЉУЧНЕ ЗА СВАКУ ДРЖАВУ СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
4. ТРАЖИМО ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА, РАТИФИКОВАНИХ КОНВЕНЦИЈА МОРа И
ПРАВА НА КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ О ЦЕНИ РАДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ЈАВНОМ СЕКТОРУ
5. УТВРДИМО
РЕАЛАН
БРОЈ
ПОТРЕБНИХ
КАДРОВА
ЗА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЉУЧНИХ ЈАВНИХ ПОСЛОВА У ДРЖАВИ

НОРМАЛНО

6. ТРАЖИМО БЕСПЛАТНУ ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЦЕНЕ
ОСТАЛИХ УСЛУГА У ДРЖАВНОМ И ЈАВНОМ СЕКТОРУ ПРИМЕРЕНЕ
ЕКОНОМСКИМ МОГУЋНОСТИМА ВЕЋИНЕ ГРАЂАНА.
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