На предлог Синдиката образовања Србије и Синдиката запослених у
образовању, науци и култури Војводине, Петнаести конгрес Савеза самосталних
синдиката Србије доноси
РЕЗОЛУЦИЈУ
о апелу и захтеву Влади Републике Србије за усвајање предлога и Народној
скупштини Републике Србије за доношење закона којим ће се уредити плате
запослених у јавном сектору у 2015. години, са почетком примене од 01.01.2016.
године
1. XV Конгрес изражава задовољство опредељеношћу Владе РС да коначно
уреди плате запослених у јавном сектору на бази Устава Републике Србије,
поштујући одредницу из члана 60. која јемчи право на рад у складу са Законом,
а у овом случају у складу са Законом о раду ( члан 104., став други) којим се
запосленим гарантује „Једнака зарада за исти рад или рад исте вредности“ који
остварује код послодавца, у овом случају изворни послодавац је Влада РС, а на
бази става трећег истог члана Закона, који тумачи да се под радом једнаке
вредности подразумева рад за који се захтева исти степен стручне спреме,
односно образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак радни
допринос уз једнаку радну одговорност, као и четвртог става који јасно одређује
правну ништавност одлука послодавца или споразума са запосленим који су у
супротности са другим ставом и става петог који даје право запосленом за
накнаду штете у случају кршења наведених ставова;
2. XV Конгрес захтева доношење наведеног Закона не само ради поштовања
Устава и Закона, већ и због поштовања основних европских вредности,
социјалне правде и правичности у расподели јавних буџетских средстава у делу
за зараде свих запослених у јавном сектору;
3. XV Конгрес цени да ће доношење оваквог Закона отклонити социјалну неправду
и неравномерну и неуставну расподелу јавних финансија на све кориснике, као
и да ће отклонити могућност социјалног сукоба и несугласице између
различитих делатности јавног сектора као и између Власти и свих корисника;
4. XV Конгрес инсистира на поштовању уставне и законске одреднице „ Једнаке
зараде за исти рад“ и социјално одговорну расподелу јавних финансија на све
кориснике, ради поштовања и уважавања степена образовања, положаја,
одговорности у раду и достојанства професије, сваке понаособ, како јавне
управе и правосуђа, тако и запослених у образовању, науци, култури, здравству,
социјалној заштити , полицији, безбедносним службама али и у јавним
предузећима у власништву државе;
5. XV Конгрес
не прихвата никакав други начин уређења јавних финасија,
поготово не сепаратни по делатностима, осим јединственог законског оквира за
све, умреженог и постављеног на равноправној, уставној и законској основи:
„Једнака зарада за исти рад!“;

6. XV Конгрес жели да верује да је тренутна Влада истински реформска и да ће
коначно отклонити социјалну неправду бар у јавном сектору, која ће се, верује,
пресликати и на приватни сектор, коначно прихватајући исте уставне принципе,
достићи европске нивое поштовања права радника а не изигравања закона и
прописа ради богаћења на рачун рада понижених и обесправљених радника;
7. Верујући и инсистирајући на социјалној правди и поштовању Устава и закона,
XV Конгрес
доноси ову Резолуцију ради свих запослених и наступајућих
генерација које тек треба да се појаве у свету рада, оснују своје породице и буду
корисни чланови уређеног друштва у коме се зна да ће свако имати једнаку
зараду за исти рад.

