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Датум: 14.07.2017. гпдине

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавещтавамп све шланпве Нпвпг синдиката спцијалне защтите Србије, сву
синдикалну јавнпст у устанпвама спцијалне защтите, надлежне државне пргане и
електрпнске и щтампане медије да Нпви синдикат спцијалне защтите Србије,
ппвпдпм најнпвијих немилих дпгађаоа у и пкп прпстприја прганизаципних
јединица Градскпг центра за спцијални рад Бепград, изражава следећи став:

I) Нпви синдикат спцијалне защтите Србије (НССЗС) изражава пуну ппдрщку
кплегиницама и кплегама заппсленим у Градскпм центру за спцијални рад
Бепград, а и у свим другим устанпвама спцијалне защтите, у захтевима за
пбезбеђиваое пуне безбеднпсти у врщеоу ппслпва заппслених у прпстпру
устанпва спцијалне защтите а и на терену, и защтите Уставпм и кпнвенцијама
утврђених права тих заппслених на лишну безбеднпст, на неппвредивпст физишкпг
и психишкпг интегритета и права пп пснпву рада и на раду.
II) НССЗС нарпшитп захтева пд надлежних државних пргана (пплиције,
тужилащтва и судпва) да дпследнп изврщавају свпје закпнске пбавезе за
практишнп ппщтпваое закпнскпг статуса заппслених у центрима за спцијални рад
кап службених лица, а нарпшитп у спрешаваоу, гпоеоу и кажоаваоу свих пних
лица кпја заппсленима у центрима за спцијални рад прптивзакпнитим претоама
пп угрпжаваое живпта, физишкпг интегритета и оих и шланпва оихпвих
ппрпдица, или физишким насиљем над заппсленим врще прптивзакпнити
притисак на пбављаое оихпвих ппслпва из пбласти ппрпдишнпправне защтите и
других ппслпва из пквиру јавних пвлащћеоа, а и да предузму закпнпм утврђене
мере за санкципнисаое ппступаоа службеника у тим државним прганима
гпоеоа кпја знаше оихпв несавестан рад у тпм ппгледу.
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III) НССЗС захтева пд званишних псниваша устанпва, али и пд пргана државе
и теритпријалне аутпнпмије у целини, да изврщавајући свпје закпнпм јаснп
утврђене пбавезе из пбласти безбеднпсти и здравља на раду без икакавпг
пдлагаоа пбезбеде услпве за защтиту живпта и здравља заппслених у свим
устанпвама спцијалне защтите, пднпснп защтиту физишкпг интегритета
заппслених и примену пдгпварајућих мера из пбласти безбеднпсти и здравља на
раду у складу са свим прпписима пдређеним мерама, и тп на свакпм месту
пбављаоа ппслпва заппслених (у прпстпријама устанпва и на терену).
IV) НССЗС најпщтрије прптествује прптив јавних наступа неких невладиних
прганизација, „кпнзпрцијума невладиних прганизација“ и јавних иступа неких
ппјединаца, и прптив непрпфесипналних медијских прилпга и шланака у бпрби за
сензаципнализам, кпјима се крще Уставпм утврђена права заппслених у
устанпвама спцијалне защтите, принципи етишкпг ппнащаоа у пбласти спцијалне
защтите, али и принципи ппщтпваоа службене тајне и защтите ппдатака п
лишнпсти грађана кап кприсника услуга спцијалне и ппрпдишнпправне защтите
пбезбеђене у ппступцима кпд устанпва спцијалне защтите. НССЗС се залаже за
пунп пствариваое свих права грађана у ппступцима кпд устанпва спцијалне
защтите, и за јашаое прпфесипнализма у пбласти, али је најпщтрије прптив јавнпг
ппступаоа неких ппјединаца и прганизација, ппд пправдаоем сумоивих
алтруистишких циљева и залагаоа или права из пбласти јавнпг инфпрмисаоа,
кпјима се крще права грађана (заппслених и кприсника система спцијалне
защтите).
V) НССЗС јпщ једнпм истише захтев Влади да хитнп предузме све пп закпну
распплпживе мере (укљушујући и преусмераваое апрппријација у бучету) да се
пбезбеди примена сппствених пдлука п максималнпм брпју заппслених у
устанпвама спцијалне защтите за 2015. и за 2017. гпдину, и да се изврщи хитна
пппуна брпја изврщилаца пд 9226 заппслених на непдређенп време.
С пуним ппщтпваоем,

ПРЕДСЕДНИК НССЗС
Братислав Цветкпвић, с.р.

2

