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Брпј: 01-Сл/19 

Датум: 26.12.2019. 
 

ЗАХТЕВ  ЗА  ПРЕДУЗИМАЊЕ  СВИХ  МЕРА  ДА СЕ  ОБЕЗБЕДИ  НЕДИСКРИМИНАТОРСКО  

ПОСТУПАЊЕ  У  ПОГЛЕДУ  ИСПЛАТЕ  НОВЧАНЕ НОВОГОДИШЊЕ  ЧЕСТИТКЕ  ЗА  ДЕЦУ  

ЗАПОСЛЕНИХ  У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

  Дана 15.11.2019. гпдине се Нпви синдикат спцијалне защтите Србије бип пбратип Влади 
Републике Србије захтевпм за пбезбеђиваое пуне равнпправнпсти заппслених у устанпвама 
спцијалне защтите Србије пп пснпву исплате нпвшане шеститке за децу заппслених на име ппклпна 
за Нпву гпдину, и тп независнп пд тпга кп је финансијер оихпве плате (Република Србија, 
прганизација пбавезнпг спцијалнпг псигураоа или лпкална сампуправа), и захтевап да се не врщи 
билп каква дискриминација деце заппслених у устанпвама спцијалне защтите у пднпсу на друге 
заппслене у јавнпм сектпру. 
 

  Влада Републике Србије је дана 12.12.2019. гпдине благпвременп дпнела закљушак, 05 бр. 
401-12468/2019, кпјим је преппрушила свим директним и индиректним кприсницима бучета 
Републике Србије, јединицама лпкалне сампуправе и прганизацијама за пбавезнп спцијалнп 
псигураое да пбезбеде и исплате средства у изнпсу пп 4.000,00 динара пп детету на име ппклпна за 
децу заппслених за 2020. гпдину. Истим закљушкпм је Влада пдредила да су кприсници средстава 
дужни да исплате средства за нпвшане шеститке са пдгпварајућих апрппријација, и да су дужни да 
припреме захтеве за преусмераваое апрппријација, какп би исплата мпгла бити изврщена у складу 
са Закпнпм п бучетскпм систему. Овакав закљушак је, ради реализације, дпстављен и Министарству 
за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа.  
 

  Оваквим закљушкпм је Влада Републике Србије ппступила и благпвременп и пдгпварајуће, 
а и пптпунп недискриминатпрнп у пднпсу на извпр финансираоа плата пдређених заппслених и у 
устанпвама спцијалне защтите, и НССЗС наппмиое да је Влада пваквим закљушкпм пбезбедила у 
пквиру свпјих пвлащћеоа да се не ппступа дискриминатпрски према деци заппслених у јавнпј 
управи и јавним службама. 
 

  Пплазећи пд пдредби  Закпна п бучетскпм систему  министар за рад, заппщљаваое, 
бпрашка и спцијална питаоа је кап рукпвпдилац директнпг бучетскпг кприсника пдгпвпран за рад и 
ппслпваое индиректних бучетских кприсника у свпм респру у складу са пвим закпнпм, сагласнп 
другим прпписим врщи пдређене пбавезе у име псниваша пдређених устанпва, а сагласнп шл. 36. ст. 
1. Закпна п бучету Републике Србије за 2019. гпдину је надлежан за даваое налпга за пренпс 
средстава из бучета на евиденципне рашуне устанпва спцијалне защтите птвпрене у Систему 
изврщеоа бучета.  Имајући у виду наведенп, а и таш. 3. предметнпг закљушка Владе Републике 
Србије, министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа је, ппред псталих,  бип 
задужен за благпвременп и пптпунп предузимаое пптребних мера за реализацију истпг.  
 

  -  МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,   

              БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА  ПИТАЊА 

     - за министра Зорана Ђорђевића 

 
 



2 
 

  У изврщеоу предметнпг закљушка пвлащћенп лице Министарства за рад, заппщљаваое, 
бпрашка и спцијална питаоа је дана 13.12.2019. гпдине упутилп дппис свим устанпвама спцијалне 
защтите у Србији за хитну дпставу ппдатака п брпју деце и пптребним средствима за исплату 
нпвпгпдищоих ппклпн шеститки за децу дп 15 гпдина старпсти, и у истпм нагласилп да ће предузети 
мере да се пбезбеди недпстајући изнпс средстава за децу заппслених шије се плате финансирају из 
бучета Републике Србије (директнп из бучета пднпснп пп пснпву прпграма струшнпг рада, а и 
псталих заппслених шије се плате финансирају из раздела тпг министарства – из цене услуга), те да 
предлаже да се и за децу заппслених кпји се финансирају из средстава лпкалне сампуправе и из 
извпра РФЗО-а. 
 

  Устанпве спцијалне защтите су ппслпдавци свих заппслених у оима, без пбзира на тп из 
кпјих извпра устанпва стише средства за исплате плата и других даваоа заппсленима у раднпм 
пднпсу кпд истих. Исте су у пбавези да пбезбеде пуну равнпправнпст свих заппслених у 
пствариваоу права пп пснпву рада, кпја су им гарантпвана закпнпм и кплективним угпвпрпм. 
Устанпве у ппгледу реализације пвпг закљушка Владе немају мпгућнпст ппјединашнпг иступаоа 
према РФЗО-у већ тп у оихпвп име мпже да ради за тп задужени директни бучетски кприсник.  
 

  Пплазећи пд пдредбе шл. 36. Закпна п бучету Републике Србије за 2019. гпдину министар 
је бип надлежан, пре даваоа кпнкретнпг и ппредељенпг налпга за птвараое пдгпварајућих 
апрппријација устанпвама у ИСИБ-у за пву намену, да прикупи све релевантне ппдатке п брпју деце 
пп разлишитим извприма (из бучета, пд РФЗО-а и других исплатипца плата), да птвпри дпвпљну 
апрппријацију за исплату нпвшаних шеститки за сву децу заппслених у устанпвама, и да у кпнтакту са 
РФЗО-пм и лпкалним сампуправама (ппднпщеоем захтева пп закљушку Владе) предузме мере да ти 
исплатипци на евиденципне рашуне пренесу дпвпљан пбим средстава за исплату нпвшане шеститке, 
а какп би ппслпдавци дпнели пдгпварајућа рещеоа без крщеоа равнпправнпсти заппслених.  
 

  С тим у вези су присутне инфпрмације да ће пп тпм питаоу дпћи дп слушајева тещке 
дискриминације међу децпм заппслених у пдређенпм брпју устанпва, јер су неким устанпвама 
пдпбрене апрппријације па пптпм пренета средства за све заппслене, у неким самп за заппслене 
кпји се финансирају из бучета Републике (из прпграма струшнпг рада и цене услуга) а у пдређенпм 
брпју устанпва самп за пп пар заппслених кпји се финансирају из прпграма струшнпг рада. За пву 
дикриминацију у правима не мпгу бити пдгпвпрни директпри ппслпдаваца заппслених, кап 
индиректни бучетски кприсници, већ пнај кп је пп Закпну п бучету за тп надлежан. 
 

  Из напред наведених разлпга Нпви синдикат спцијалне защтите Србије захтева пд 
надлежнпг министра за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа да у изврщеоу закљушка 
Владе Републике Србије предузме најхитније мере за кпје је надлежан, а да би се прибавили 
ппдаци п укупнпм брпју деце свих заппслених у устанпвама спцијалне защтите, билп изврщенп 
преусмераваое пптребних средстава са других апрппријација и птвпраое пдгпварајућег изнпса 
апрппријације за пве намене, упутип захтев другим исплатипцима (РФЗО-у и лпкалним 
сампуправама) за хитан пренпс пптребних средстава на евиденципне рашуне устанпва, и тп у 
пквиру средстава бучета пднпснп финансијских планпва за 2019. гпдину или из бучета пднпснп  
финансијскпг плана за 2020. гпдину, а пп пснпву правила п преузетим а неизмиреним пбавезама 
из претхпдне гпдине.   
 

У нади да ће бити ппступљенп у складу са Закпнпм,                    ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:    
с пуним ппщтпваоем,                  Нпви синдикат спцијалне защтите Србије 
У  Алексинцу,                                      председник  Братислав Цветкпвић, с.р.  
Овај дпкумент је сачиоен у електрпнскпј фпрми, птппслат са званичне е-маил адресе НССЗС, и валидан је и без печата и пптписа. 


