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Председнику Републике Србије 

Господину Александру Вучићу 

 

Предмет: Захтев за хитан састанак 

 

 

Поштовани председниче Републике Србије, 

 

Ситуација у којој се налази комунална делатност, као и немогућност и 

непрепознавање институције која је суштински задужена за интересе комуналаца, 

упућује нас да се са пуно наде обратимо Вама. 

Надлежном министарству смо се обратили три пута, са циљем да предочимо 

ситуацију у којој се налазимо и да нашу јасну аргументацију изнесу пред Владу 

Републике Србије, међутим, нисмо добили никакав одговор. Буџет Републике Србије 

усвојен је, а да нико није рекао ни реч о потребама запослених у комунално-

стамбеној делатности Србије.  

Када говоримо о комуналној делатности, мислимо на све грађане Србије јер не 

постоји ниједна друга делатност коју сви грађани користе свакодневно, 365 дана 

годишње. Управо из тог разлога, она нужно мора бити предмет пажње и бриге 

највиших државних институција. 

За грађане Србије, кориснике наше услуге, брине преко 60.000 запослених, радећи 

често најтеже послове у време празника, недељом, ноћу и по свим временским 

условима. 

Када говоримо о зарадама у комуналном сектору, где ради преко 60.000 запослених, 

не смемо заборавити још најмање 150.000 чланова породица, који се непосредно 

издражавају од тих зарада. Ту пре свега мислимо на децу наших запослених, коју 

треба облачити, хранити, школовати, лечити.  

Имамо парадоксалну ситуацију, у којој смо ми, са најтежим радом, под свим 

условима, поднели највећи терет финансијске консолидације у периоду од 2014-

2020. године. Док се у другим гранама зарада повећавала, ми смо стагнирали. 

Вашом иницијативом, лош социјални статус смо привремено решили такозваном 

солидарном помоћи, али према расположивим подацима у 2020. години 90% 

предузећа није остварило ни то право. 

Тешко је објаснити запосленом да му је зарада умањена одлуком Владе Републике 

Србије, а да када се зараде повећавају Влада Републике Србије не препознаје 

комуналце и препушта нас локалним самоуправама, које често немају никаква 

упутства шта треба да раде. 

Понижавајућа је чињеница да има предузећа где су скоро сви запослени на 

минималној цени рада и једнако је понижавајуће када гледамо званичне просеке 

зарада и упоређујемо их са нашим. 

 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА  СРБИЈЕ 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У                    
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 Као представници запослених, сматрамо да смо били не само добар социјални 

партнер већ много више од тога. Били смо легија овог друштва, увек несебично 

давали себе и ван својих редовних послова, када је добро и када је лоше, у време 

поплава и епидемија, и у свим другим недаћама које су нас задесиле. У јеку 

епидемије комуналци су без поговора стали уз своју државу и марљиво радили. Врло 

свесни значаја делатности коју обављамо, били смо тихи. Власт никада нисмо 

гледали као супротну страну, већ напротив, увек давали све од себе да помогнемо. 

Очекивали смо да то није једносмерна улица, да ће неко препознати наш искрен 

партнерски однос и да ће наградити труд и тежак рад наших запослених.  

Због свега наведеног се и обраћамо Вама, јер смо сигурни да јасно можете 

препознати значај комуналне делатности, првенствено због чињенице да је став 

према комуналној делатности став према грађанима Србије. Сигурни смо да 

одговорна политика коју водите препознаје комуналну делатност као прву и 

најважнију, јер је она неоспорно темељ за развој и напредак осталих делатности и 

целог друштва.  Колико далеко досеже комунална делатност, толико далеко ће се 

развити и насељено место, компаније у њему, и сами грађани. 

Поштовани председниче, молимо Вас да закажете хитан састанак, на којем 

ћете нам дати прилику да изнесемо своје проблеме и своје виђење 

ситуације која је алармантна. Не желимо да Вас убеђујемо, већ да Вас уверимо 

јасном аргументацијом и чињеницама које говоре колико је тешко и какве 

нелогичности трпи наша делатност. Сложићете се да ниједан закон логике не 

препознаје ситуацију у којој што више радите примате мању зараду. У овом тренутку 

је готово немогуће каналисати незадовољство запослених које смо уверавали да ће 

држава препознати и наградити њихов тежак рад и одрицање.   

У прилогу дописа достављамо пар графикона, који јасно указују на огромну 

неправду учињену комуналној делатност, а без сумње, то ће се кад тад пренети на 

читаво друшво. 

Читава комунална Србија очекује Вашу помоћ и да заједничким напорима покушамо 

да решимо бар део огромних проблема са којима су комуналци Србије свакодневно 

суочени. 

 

С поштовањем,    

Синдикат запослених у комунално – стамбеној делатности Србије  

Александар Радојевић, председник    

       

 


