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Ппщтпвани  председнише  Владе Републике Србије, 

ппщтпвани  министре  финансија  и  привреде, 

дана  17.07.2013. гпдине  је  ступип на снагу  Закпн п изменама и дппунама Закпна п бучетскпм 

систему (Сл. гласник РС бр. 62/13), кпјим је уведен Регистар заппслених, изабраних, 

ппстављених и ангажпваних лица у јавнпм сектпру, и утврђенп да ће Управа за трезпр ппшев пд 

01.01.2014. гпдине врщити централизпвани пбрашун примаоа за заппслене у јавнпм сектпру.  у 

нпвпуведенпм шл. 93. а) Закпна п бучетскпм систему је утврђена пбавеза свих директних и 

индиректних кприсника републишкпг бучета, на кпје се тај закпн пднпси, да ппдатке дпставе 

Управи за трезпр, и тп на пбрасцима шији ће изглед и садржај, нашин оихпвпг пппуоаваоа и 

оихпве пбраде прпписати Влада, на предлпг Министарства финансија и привреде. У шлану 18. 

ст. 2. ппменутпг Закпна п изменама и дппунама Закпна п бучетскпм систему је утврђенп да ће 

Влада најкасније дп 31.07.2013. гпдине дпнети акт кпјим ће дефинисати питаоа садржана у шл. 

15. (шлан 93а ст.5), а у шлану 19. ст. 1. је пдређена пбавеза свих кприсника бучета да дп 

30.09.2013. гпдине дпставе ппдатке п свим заппсленим и релевантним ппдацима п оима, на 

пснпву кпјих ће Управа за трезпр наредне гпдине да врщи пбрашун примаоа.  

 

 Разлпг збпг кпга Вам се пбраћамп пвим путем, и уппзправамп да мпже дпћи дп тещких 

крщеоа права из раднпг пднпса, кпнкретнп великпг брпја заппслених у устанпвама спцијалне 

защтите, је садржан у бпјазни да ће, у услпвима датих вепма кратких рпкпва, кап пснпв за 

разврставаое ппслпва у Регистру заппслених бити кприщћена класификација ппслпва пднпснп 

занимаоа, кпја се и сада кпристи пд стране Управе за трезпр при пцени примене Закпна п 

утврђиваоу максималне зараде у јавнпм сектпру (Сл. гласник РС бр. 93/12), а кпја је кап таква 

публикпвана на сајту Управе за трезпр и већ се примеоује за праћеое примене тпг Закпна. 
 

 Нпви синдикат спцијалне защтите Србије указује на тп да та и таква класификација,  кпја 

представља  кппију Класификације занимаоа, публикпване пд стране Републишкпг завпда за 

статистику (кап незванишнпг интернпг дпкумента екстензивнпг превпда ИСЦО – 08 

класификације МОР-а, дппуоенпг самп неким пд занимаоа из Јединствене нпменклатуре 

занимаоа – Сл. гласник СФРЈ бр. 31/90, и намеоенпг искљушивп за  интерне пптребе 
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спрпвпђеоа ппписа 2011. гпдине),  ни  у кпм случају нема предвиђене све актуелнп присутне 

ппслпве у пбласти спцијалне заштите, назначене у чл. 2. тач. 11. и  чл. 3. тач. 9. Уредбе п 

кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним службама, и кап такве 

ппредељене пп називима и садржини ппслпва у актима п унутращопј прганизацији и 

систематизацији ппслпва у устанпвама спцијалне защтите, пднпснп садржане у угпвприма п 

раду са заппсленима, и да иста не пбезбеђује мпгућнпст оихпвпг адекватнпг разврставаоа.   
 

 Ппменута класификација, кпја је већ у фактишкпј примени кпд Управе за трезпр без 

икакавпг на прппису устанпвљенпг правнпг пснпва, није ни у кпм слушају у складу са јпщ увек 

важећим прпписима: Јединственпм нпменклатурпм занимаоа (Сл. лист СФРЈ бр. 31/90), 

Закпнпм п евиденцијама у пбласти рада (Сл. лист СРЈ бр. 46/96), Уредбпм п садржини, пбрасцу 

и нашину ппднпщеоа пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое, јединственим метпдплпщким 

принципима и јединственпм кпдексу щифара за унпс ппдатака у Јединствену базу Централнпг 

регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа (Сл. гласник РС бр. 54/10), Одлукпм п јединственпм 

кпдексу щифара за унпщеое и щифрираое ппдатака у евиденцијама у пбласти рада (Сл. лист 

СРЈ бр. 9/98 и 25/00) и Правилникпм п ближпј садржини ппдаткаа и нашину впђеоа евиденција 

из пбласти заппщљаваоа (Сл. гласник РС бр. 15/10).  Оена евентуална примена кап пснпва за 

дпнпшеое ппјединачних аката из раднпг пднпса, пднпснп аката п пдређиваоу и исплати плате 

пд стране Управе за трезпр, без оенпг званишнпг прпглащаваоа за прпписану класификацију 

занимаоа, пд стране надлежних пргана наще државе, мпже дпвести дп тешкпг кршеоа права 

неких заппслених, а нарпшитп заппслених на кпје се примеоује шл. 3. таш. 9. Уредбе п кпеф.   ...  
 

 Нпви синдикат спцијалне защтите Србије изражава став да ппјединашна права из раднпг 

пднпса пднпснп пп пснпву рада заппслених у устанпвама спцијалне защтите не мпгу бити 

заснпвана на нешијем приватнпм струшнпм ставу и незванишнпм превпду нешега, ма кпликп пни 

струшни и кпмпетентни били, и прпјектима, већ сагласнп Уставу мпгу прпизилазити самп из 

закпнпм, или у складу са закпнпм, устанпвљених права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслених.  
 

 У тпм смислу Нпви синдикат спцијалне заштите Србије ппзива Владу Републике Србије, 

кап дпнпсипца прпписа, и Министарствп финансија и привреде, кап пвлащћенпг предлагаша, 

да предузму све штп је у оихпвпј мпћи, и штп је у пквиру оихпвих закпнских задужеоа, да се 

приликпм дпнпщеоа прпписа, из шл. 93.а) ст. 5. Закпна п бучетскпм систему, а нарпшитп у 

ппгледу оихпве примене, у смислу шл. 93 б ст. 1. истпг Закпна, пбезбеди разврставаое ппслпва, 

пбрачун и исплата плата заппсленима  у спцијалнпј заштити у свему у складу са Закпнпм п 

платама заппслених у државним прганима и јавним службама и Уредбпм п кпефицијентима за 

пбрашун и исплату плата заппслених у јавним службама, кап ппсебним прпписима из шл. 1. ст. 1. 

Закпна п раду, те да се спречи да не дпђе дп билп каквпг кршеоа права заппслених, 

гарантпваним Уставпм и Закпнпм, пднпснп важећим прпписима п платама у јавним службама. 
 

 Укпликп би у примени прпписа из пбласти бучетскпг система, и нешега щтп није 

устанпвљенп кап прппис пве државе, дпщлп дп билп каквпг пщтећеоа већ прпписаних права 

заппслених у спцијалнпј защтити, а нарпшитп права на пдгпварајућу и прпписану плату, у складу 

са шл.2. таш. 11. и шл. 3. таш.9. Уредбе..., тиме би билп прекрщенп и оихпвп правп на рад , 

гарантпванп Уставпм, кпнвенцијама, а и Закпнпм п раду. У тпм слушају ће Нпви синдикат 
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спцијалне защтите бити принуђен да у ппгледу ефективне защтите права свпјих шланпва 

предузима све мере синдикалне бпрбе гарантпване међунарпдним кпнвенцијама п 

синдикалним правима и слпбпдама, укљушујући и ппкретаое пдгпварајућих ппступака пред 

надлежним судпвима и притужбе надлежним међунарпдним телима, а и све друге легитимне 

видпве синдикалне бпрбе.  
 

 Надамп се да ће те пвп наще пбраћаое схватити кап дпбрпнамернп пбраћаое у смислу 

превенираоа мпгућег крщеоа права нащих шланпва, и птклаоаоа мпгућнпсти настанка сппра. 

 

 

С  пуним  ппщтпваоем,  

       ПРЕДСЕДНИК  СИНДИКАТА,  Братислав Цветкпвић, С.Р. 

       СЕКРЕТАР  СИНДИКАТА,   Зпран Никпдијевић, С.Р. 


