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- Н/р г-ђи Ани Брнабић, председници 
 
 
 
Поштована, 
 

      Независни синдикат јавних служби Војводине који у свом саставу има 
организације које су репрезентативне на еснафском нивоу АПСОЛУТНО СЕ ПРОТИВИ 
доношењу Закона о запосленима у јавним службама! 
       Поменути закон је апсолутни вишак! Радно-правни статус запослених у целој Србији 
већ је дефинисан Законом о раду као „кровним законом“, а специфичности које се 
односе на све јавне службе појединачно, већ су дефинисане посебним законима за 
област деловања јавне службе. Овај Закон унеће само додатну конфузију и ништа више. 
Не можемо се отети устиску да се на овај начин, тихо, без ваљане јавне расправе, 
суспендује Закон о раду. Уколико нисте задовољни поменутим Законом онда се улази у 
поступак његове измене, а не у авантуру непознату било где у свету! 
      Надаље, Ви јавно говорите о неопходности тог закона како би се уредио систем 
плата. То напросто није тачно! Закон о платама у јавном сектору, који је усвојен прошле 
године, садржи све одредбе које и овај Закон предвиђа. Шта је ту реформски? Питање 
напредовања постоји само као идеја која није разрађена. Тај правилник, по  тексту 
нацрта закона, можемо очекивати тек следеће године. Чему онда потреба да се овај 
крњи закон доноси? Обашка што не видимо како ћете то извести. Ви сте на примеру 
просвете рекли да се више неће повећавати плате у процентима за све, већ ће се 
успешни награђивати. Ви, полазећи од претпоставке да су најбољи наставници они чија 
деца постижу најбоље резултате, а најгори они чији ученици иду на додатне приватне 
часове, машите суштину! Пракса је управо другачија. Најбољи резултати се и постижу 
захваљујући додатним часовима, а њихова потреба настаје због сулудих одредби о 
максималном броју ученика по једном одељењу. Па нису профеосри за то криви па да 
због тога буду кажњени! У пословима јавних служби ради се са људима, а не са 
металом. То се, напросто, не може бројчано мерити! Како можете да мерите који је лекар 
успешнији када у једном граду имате исправну опрему, довољан број лекара, док у 
другом нема ни једно ни друго? Иста је ситуација и у области културе, социјалне 
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заштите...и да, зашто је тешко побројати све оне на које се закон односи? На тај начин 
остављате велике недоумице које су основ за корупцију. Интерно тржиште рада, шта је 
то? Зар сва радна места по Уставу Србије нису доступна свим грађанима на исти начин? 
Сада, после 4 године забране запошљавања, на систематизована радна места, места на 
којима годинама раде стручни кадрови, улазиће неки други? По ком основу? 
Политичком? Извините, нисмо злуради, али живимо у Србији у којој се о томе не шапуће, 
већ то живимо већ деценијама!  Социјални дијалог се, по Вама, диже на виши ниво, на 
ниво СЕС-а, али суштина је да се тако протежирају две синдикалне централе а остали, 
репрезентативни еснафски синдикати, или они који немају утврђену репрезентативност, 
остају по страни. Знате ли Ви колико запослених и чланова таквих организација неће 
имати могућност преговарања ни око цене рада? Очигледно, овде све треба 
приватизовати, а у државном власништву задржати само неке синдикате. Они, такви 
какви јесу, томе и служе. Да дају сагласност на сумануте законе, а Вама да правите 
привид социјалног дијалога. Ми у томе нећемо учествовати! Могли би о овом нацрту још 
пуно страна написати, али нисмо сигурни ни да ћете ове две прочитати.  
     На крају, треба да знате да Ваше право да простом математичком већином усвојите 
овај скандалозни закон, не значи да ће он и живети. Једнако Вашем праву да га усвојите, 
и ми, као радници на које се закон односи, имамо право да га рушимо! Тада нећемо 
презати од било код синдикално радничког организовања, од било које акције која је 
својствена демократским друштвима!  
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