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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА  СРБИЈЕ 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ 

У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ   
СРБИЈЕ 

 Републички  одбор  

Бр. 219                Београд, 29. септембар 2016. 

 
 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Александар Вучић, председник 

 

Предмет: Захтев за хитан састанак 

 

Поштовани,  

 

У више наврата, званичним путем (путем мејла) и посредством 

Вашег личног секретара покушали смо да уговоримо састанак са Вама 

у циљу реализације постигнутог договора о корекцији – повраћају 

дела умањене зараде за запослене у комуналном сектору и до 

данашњег дана у томе нисмо успели. 

 

У обраћању јавности у први план истичете потребу за корекцију 

плата запослених у здравству и просвети (што није спорно), али ни 

једанпут нисте се сетили комуналних радника, чије су просечне плате 

много ниже и услови у којима раде су крајње тешки, што је и Ваша 

лична констатација са заједничког састанка. 

 

У последњем допису прослеђеном Вама (18. август) честитали 

смо Вам избор за премијера, пожелели искрени успех у раду и 

упутили молбу за хитан састанак до којег до данашњег дана није 

дошло. 

 

Уколико у наредних пет (дана) од дана пријема овог дописа не 

закажете састанак, бићемо принуђени да одржимо јавну седницу 

Републичког одбора испред Владе Републике Србије у трајању док нас 

не примите на састанак. 

У досадашњој сарадњи имали смо доста разумевања за тешке 
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одлуке које сте доносили у интересу Србије а значајан део терета тих 

одлука носили су комунални радници. Наш захтев је економски 

оправдан, социјално утемељен и нема никакву другу намеру осим 

економског опстанка најугроженијих категорија радника. 

 

 С поштовањем,  

 
 

 
       Председник 

             

                                               мр Милан Грујић 

     

      


