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БРОЈ: 01-25/2014
ДАТУМ: 29.04.2014.

Поштовани председниче Владе Републике Србије,
поштовани министре државне управе и локалне самоуправе,
поштовани министре финансија,
поштовани министре за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Нови синдикат социјалне заштите Србије Вам, пре свега, честита на избору на високе
функције у Влади Републике Србије, и жели и Вама, а и Вашим сарадницима, да зацртане
циљеве остварите и планиране активности успешно реализујете у интересу добробити
грађана Републике Србије. Нови синдикат социјалне заштите Србије је убеђен да ће
остваривање основних стратешких циљева Владе Републике Србије, назначених у експозеу
председника Владе, значити дугорочну стабилност и добробит за све грађане Републике, а тиме
и за чланове тог синдиката односно за запослене у систему социјалне заштите Републике Србије.
Нови синдикат социјалне заштите Србије, који своју делатност и функцију остварује у грани
социјалне заштите, и има чланове запослене у установама социјалне заштите широм Републике
Србије, изражава очекивање да ће са новом Владом Републике Србије у том заједничком циљу
остваривати коректну сарадњу, уз пуно међусобно уважавање аргумената и ставова у оквиру
стварног социјалног дијалога органа власти и синдиката.

У оквиру своје борбе за суштинско остваривање права својих чланова, а која су им
гарантована међународним конвенцијама и ратификованом Ревидираном европском социјалном
повељом, Нови синдикат социјалне заштите Србије је од свог оснивања, пре годину дана, до
данас настојао да конкретним иницијативама (превентивним или корективним), упућеним
разним органима власти, утиче да се многе неправде према запосленима који у претходних 20
година носе највећи и најтежи терет транзиције ( задатак помоћи и подршке најугроженијим
групацијама становништва у ризику од сиромаштва, друштвеног занемаривања и искључености)
отклоне или макар делимично умање. Ту своју борбу ће одлучно наставити и убудуће.

Те неправде су последица вишедеценијског недовољног финансирања функција установа,
како из републичког тако и из буџета локалних самоуправа, вишедеценијског нерешеног питања
финансирања делатности здравствене заштите корисника у установама социјалне заштите, и
здравствених радника у њима, застарелих норматива кадрова и неекономских цена услуга које
пружају установе социјалне заштите, односно недовољних да обезбеде адекватно одржавање,
опремање и осавремењавање рада установа. Све то узрокује да фактички признати број
извршилаца у установама социјалне заштите, у суштинском смислу, сво ово време буде
„замрзнут“ на ниво из 1993. године, а да је ниво опремљености установа на давно превазиђеном
нивоу. У том погледу смо далеко испод било каквог упоредивог норматива кадрова и степена
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опремљености у социјалној заштити у земљама ЕУ. Запослени у установама социјалне заштите
се сваког дана, односно 365 дана у години, без викенда или државног празника или доступни
свих 24 часа, сусрећу са тужним животним причама људи са великим животним проблемима,
одбачених од друштва, и помажу им да реше тешко премостиве проблеме, препреке или
тешкоће. Услед сталне и велике одговорности за друге, и све већег и већег обима посла у
тешким условима рада, раде у стању хроничног стреса и уз значајно присутан синдром изгарања.
То је нарочито присутно у центрима за социјални рад или у установама са великим обимом неге.
Суштинска последица свега наведеног се огледа у великом обиму раног пензионисања услед
физичке или психичке исцрпљености (чим се стекне први услов за пензију), великом броју
инвалида рада (махом запослених женског пола на пословима неге) и великом обиму боловања.
Исказане потребе за попуном недостајућег броја извршилаца су систематски игнорисане од
надлежних за финансије уназад годинама (од 2008. године до данас).

Уз све горе изнето запослени у социјалној заштити су сво то време, по обиму својих
права а нарочито по својим примањима, односно деценијама били на маргини у односу на
друге запослене у јавном сектору, са неадекватним вредновањем сложености послова, јако
повећаних одговорности за обезбеђивање базичних потреба и есенцијалних интереса грађана о
којима се старају, и апсолутно недовољним вредновањем фактички присутних јако тешких
услова рада. У погледу тих констатација недвосмислено сведоче егзактни статистички
показатељи о кретању плата. О свим овим чињеницама, и делом доказа на којима заснивамо
своју аргументацију, ми смо у претходној години упознавали и Владу, и ресорна министарства,
а и свеукупну јавност у Републици Србији, и верујем да су Вам добро познати. Овом приликом,
ради потпуног информисања чланова Владе који су тек ступили на нову дужност, у прилогу Вам
достављамо део графички приказане аргументације о кретању плата запослених у установама
социјалне заштите у односу на друге параматре од значаја.

Нови синдикат социјалне заштите Србије, иако сматра да су суштински узроци
економске кризе у којој се наше друштво налази, управо на другој страни, односно на
страни реалног сектора (у огромним, систематским и дугорочним злоупотребама, пљачкашким
приватизацијама, прикривању прихода и избегавању пореза, нелегалном мешању корпоративног
и личног капитала, долозном и друштвено неодговорном понашању, незаконитом извлачењу
новца из државе у пореске рајеве, прању новца, нелегалном промету и понижавајућем односу
према запосленима као грађанима), те да се наша економска криза никако не може дугорочно
решити уколико се ти суштински узроци подробно не санкционишу и не отклоне, је свестан да
Влада Републике Србије у овом моменту мора да интервенише хитно, краткорочним
мерама, на други веома битан узрок кризе, а то је хиперпродуковано партијско
запошљавање у јавном сектору, махом у крајње непотребним бројним агенцијама или јавним
предузећима, те неосновано повећање плата или других прикривених давања у неким
привилегованим сегментима у оквиру јавног сектора.

У погледу тих најваљених мера, које се тичу смањења броја запослених и смањењу плата у
јавном сектору, Нови синдикат социјалне заштите Србије посебно наглашава да се сво то
време откад се наше друштво налази у транзиционим проблемима, систем социјалне
заштите понашао крајње одговорно и рационално према крајње оскудним и ограниченим
средствима којима је располагао, увек дајући примат интересима и потребама корисницима
система, односно, за разлику од многих других, није се понашао нимало расипнички. Такво
понашање тог подсистема, и запослених у њему, је било присутно и сво време дејства последице
светске економске кризе па до данас, на који период је указивао премијер у свом експозеу. У
погледу нивоа плата у том периоду се јасно да видети да су та ограничења броја запослених и
нивоа плата изгледа једино доследно примењивана у погледу запослених у социјалној заштити,
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док су се други делови из оквира јавног сектора некажњено понашали нерационално и
друштвено неодговорно према јавним финансијама.

Из достављених прегледа односа плата у појединим сегментима јавног сектора се ово што
је наведено да сасвим јасно видети, а нарочито колико је заостајање плата у социјалној заштити
у том времену наступило, како у односу на плате у другим сегментима јавних служби и у
државним органима, тако и у односу на зараде у привилегованим услужним делатностима, а и у
односу на просечну зараду у Републици. У том погледу, у односу на стопу инфлације, дошло је
и до веома значајног реалног пада нивоа плата у социјалној заштити. Велики број наших
колегиница или колега, од тада па до данас, сваког месеца уместо својих плата на које имају
право примају допуну до минималне зараде, јер је њихова плата или накнада плате нижа од тог
износа, а што је крајње понижавајуће и дестимулишуће за њих.

То је узроковало да материјални положај запослених у социјалној заштити постане
значајно тежи у односу на друге, неодговорне а очито привилеговане, сегменте јавног сектора, а
нарочито у односу на многе државне службенике и намештенике, запослене у небројеним
агенцијама и посебним организацијама или организацијама обавезног социјалног осигурања.
Свима њима је свесно толерисано повећање плата, исплате на руке, а и „алтернативни“ или
допунски извори повећања примања, и то на терет буџета. Привилегованим секторима је
дозвољавано да се као сопствени приходи послодаваца, те тиме основи за увећање плата,
годинама третирају чак и наплате казни, наплата пореза, наплата законом одређених судских и
административних такси и накнада, законских партиципација пацијената, или им је законом
било одобрено увећање плата до 30 % (култура).

Стога је Нови синдикат социјалне заштите Србије, иако подржава Владу у укидању
друштвено непотребних многобројних јавних агенција, којима је очито једина сврха била
неконтролисано партијско запошљавање и неконтролисане исплате зарада, а такође и подржава
да се прекине нелегално или неправично увећавање плата у неким државним органима и
организацијама (полиција, правосуђе, организације социјалног осигурања и др.), одлучно
против сваког глобалистичког упосечавања свих сегмената у оквиру јавног сектора
приликом креирања мера Владе, а и линеарног смањења плата у свим сегментима јавног
сектора, односно и у сектору социјалне заштите. НССЗС истиче да је пре примене мера
које се тичу броја запослених или нивоа плата, у интересу обезбеђења објективности,
правичности, недискриминације, ефикасности и ефективности, неопходно суштински
сагледати друштвени значај одређених области, стање и узроке стања, одговорност према
јавним финансијама у претходном периоду, те потребе државе у наредном периоду.

Нови синдикат социјалне заштите Србије је у потпуности убеђен да његови
показатељи и аргументи недвосмислено дају основа да је, у интересу правичности, те
поштовања права запослених у социјалној заштити на достојанство на раду, на примену
пристојних норматива кадрова, на правичне услове рада и правичну накнаду за рад,
неопходно у наредном периоду и повећавати број запослених а такође повећавати и ниво
плата запослених у том сектору. Због тога, Нови синдикат социјалне заштите Србије је
одлучно против било каквог смањења плата и броја запослених у социјалној заштити.
Насупрот томе, он захтева од органа Владе да приликом доношења нових прописа о
платама обезбеде да плате запослених у социјалној заштити адекватно одражавају сву
сложеност, одговорност и услове рада, односно адекватно вреднује њихов значај.

Запослени у социјалној заштити Србије, односно наши чланови, су у потпуности свесни да
су запослени у том сегменту, према присутној вишедеценијској пракси и чињеницама, увек били
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