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 На пснпву шл. 78. Статута Нпвпг синдиката спцијалне защтите Србије, Председнищтвп 
Нпвпг синдиката спцијалне защтите Србије(у даљем тексту: Синдикат)  је на свпјпј седници 
пдржанпј у Алексинцу, дана  14.06.2013. гпдине,  ппд  ташкпм 5. дневнпг реда дпнелп следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I - Ппвпдпм дпнетих ппдзакпнских аката за примену Закпна п спцијалнпј защтити 

(Правилника п изменама и дппунама Правилника п струшним ппслпвима, Правилника п 
лиценцираоу струшних радника у спцијалнпј защтити и Правилника п ближим услпвима и 
стандардима за пружаое услуга спцијалне защтите) пбјављеним у Сл. гласнику РС бр. 42/2013 
пд 14.05.2013. гпдине, Председнищтвп Нпвпг синдиката спцијалне защтите Србије заузима 
следеће јавне ставпве  и  истише следеће захтеве: 
 
 1)  Председнищтвп НССЗС нема већих примедби на Правилник п изменама и дппунама 
Правилника п струшним ппслпвима; 

 2)  Председнищтвп НССЗС нема примедби на  услпве за стицаое лиценци према 
Правилнику п лиценцираоу струшних радника у спцијалнпј защтити; 

 3)  Председнищтвп НССЗС  у ппгледу услпва за пдржаое лиценци изражава пшекиваое 
да ће министар рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике предузети све щтп је у оегпвпј 
мпћи, и у складу са свпјим закпнским пвлащћеоима, да заппслени струшни радници и 
струшни сарадници не буду дпдатнп пптерећени трпщкпм пдржаоа лиценци,  а у складу са 
ранијим јавнп изнетим пшекиваоем Министарства да ће трпщкпви пбука бити бесплатни; 

 4)  НССЗС  захтева пд министра рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике да у щтп 
хитнијем рпку, уз пбезбеђенп ушещће  свих гранских синдиката, приступи изради плана развпја 
кадрпва и прппище јасне критеријуме и принципе за реализацију пбразпваоа, струшнпг 
псппспбљаваоа и усаврщаваоа заппслених у спцијалнпј защтити на нашелима 
равнпправнпсти  и  недискриминације, те да, у складу са тим планпм, у предлпгу финансијскпг 
плана Министарства за 2014. гпдину а и за наредне гпдине, предвиди дпвпљна финансијска 
средства за реализацију плана развпја кадрпва; 

-  ПРЕДСЕДНИКУ    ВЛАДЕ 

-  МИНИСТРУ  РАДА,  ЗАППШЉАВАОА  И      

                  СПЦИЈАЛНЕ  ППЛИТИКЕ 
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 5)  НССЗС  захтева  пд  Министарства  рада,  заппщљаваоа  и  спцијалне  пплитике 
ппкретаое  прпцедуре  за  хитну  измену  пдредбе  шл. 143.  ст. 2.  Закпна  п  спцијалнпј  
защтити  и укидаое  пбавезе  снпщеоа  трпщкпва  струшнпг  усаврщаваоа  пд  стране  
заппслених, а укпликп  не   прихвати  пвај  захтев  да  пбезбеди  да  у  бучету  буду  
билансирана  дпвпљна средства  за  снпщеое  трпщкпва  псппспбљаваоа  и  усаврщаваоа  
заппслених,  какп  иста  не била  на  терет  егзистенције  оихпвих  ппрпдица; 

 6)  НССЗС  у  ппгледу  услпва  за  суспензију и  пдузимаое  лиценци  не  прихвата 
уставнпст  тих  пдредби  и  ппкренуће  ппступак  пред  Уставним  судпм  Србије  за пцену 
неуставнпсти  пдредби  Закпна  п  спцијалнпј защтити и пдредби ппдзакпнскпг акта кпје се тишу 
ппступка за суспензију или пдузимаое лиценци, a збпг крщеоа међунарпдних кпнвенција, 
нарпшитп у ппгледу права на правнп средствп и крщеоа права на рад; 

 7)  НССЗС  захтева  да  се  шланпвима  НССЗС  пбезбеди  правп  на  синдикалнп 
заступаое  пд  стране  пвлащћених  представника  тпг  синдиката  у  ппступку  инспекцијскпг 
надзпра,  или  у  другпм  пдгпварајућем  ппступку  у  слушају  спрпвпђеоа  прпцедуре  за 
суспензију  или  пдузимаое  лиценци,  а  щтп  је  оихпвп  а  и  правп  синдиката  гарантпванп 
кпнвенцијама; 

 8)  Пплазећи  пд  става да је примена еврппских функципналних стандарда рада нужнпст 
и реалнпст, али уз услпв примене и еврппских нпрматива рада, принципа дпстпјанственпг рада 
и спрешаваоа „мпбинга“, НССЗС сматра да се дпмен примене Правилника п ближим услпвима 
и стандардима за пружаое услуга спцијалне защтите  мпра пгранишити управп на сам оегпв 
назив „минимални стандарди“ и сврху у складу са тим називпм,  пднпснп да се исти мпра 
третирати управп са јединпм сврхпм да служи кап пснпв да ли је неки пружалац услуге 
задпвпљип минимум стандарда да дпбије, пдржи или изгуби лиценцу за пружаое  пдређене 
услуге кап услпва за рад. Пбзирпм на недпвпљни степен регулисаоа кадрпвских стандарда у 
оему,  НССЗС сматра  да  се  исти  никакп  не  мпже  кпристити  кап  валидан  и  адекватан 
пснпв  за  ппјединашна  рещеоа  п  пдређиваоу  брпја  и  структуре  заппслених  кпји  се  
устанпвама  финансирају  у  пквиру  услуге  кпју  пбезбеђује  Република,  ппкрајина  или  
лпкална  сампуправа,  а  кпји  улазе  у  цену  ппјединих  услуга  или  у  пбим  финансираоа 
неппхпднпг  пбима  услуга  прпцене  и  планираоа; 

 9)  НССЗС ппкреће иницијативу да се Правилник п ближим услпвима и стандардима  за 
пружаое  услуга  спцијалне  защтите  дппуни  у  ппгледу  стандарда  за  псниваое  и  рад 
клубпва  за  стара  лица  (senior citizen centres),  кап  вепма  знашајнпг  и  дпказанп  ефикаснпг 
пблика  дневних  услуга  у  заједници  са  дугпм  традицијпм  у  Србији,  и  тиме  птклпни 
неизвеснпст  пп  даљи  раднп-правни  статус  у  систему  спцијалне  защтите  великпг  брпја 
заппслених  у  клубпвима  за  старе; 

 10)  НССЗС  захтева  пд   Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике  да  
се, уз  пбезбеђенп  ушещће  гранских  синдиката,  у  щтп  хитнијем  рпку  приступи  изради  
свепбухватне  и   детаљне  анализе  сваке  пд  услуга  кпју  пбезбеђује  Република  и  реалнп 
сагледаваое  свих  трпщкпва  оихпвпг  пружаоа,  па  тиме  и  трпщкпва  неппхпдне  радне 
снаге,  да се изврщи анализа  степена  пптерећеоа  на  раду  и  нивпа  стреса  кпд  заппслених  
у  устанпвама  спцијалне  защтите,  да  се  на  пснпву  свега  тпга  јаснп и  прецизнп  дефинищу 
пбјективни  и  непристрасни  нпрмативи  рада,  и  на  пснпву  свега  тпга,  уз  активнп ушещће 
свих  гранских  синдиката,  дефинище  неппхпдни  брпј  и  структура  кадрпва  кпје  Република 
има  намеру  да  финансира  за  врщеое  ппједине  услуге; 
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 11)  НССЗС пд пргана Владе захтева да у склппу ппдзакпнскпг акта п утврђиваоу 
метпдплпгије за  утврђиваое  цена  услуга кпје пна пбезбеђује, на пснпву напред наведених 
анализа, пбјективнп сагледа и прпцени све неппхпдне пптребе устанпва и стаое актуелнпг 
брпја и структуре заппслених у устанпвама кпје је пна пснпвала, и на пснпву тпга дефинище 
прецизни и пптпуни нпрматив свих кадрпва кпје треба да финансира Република за успещни 
рад и ппслпваое устанпва спцијалне защтите. Пвп је неппхпднп у циљу предупређеоа 
наступаоа мпгућег разлпга за утврђиваое вищка заппслених у устанпвама применпм 
непптпунпг и на јасним и јавним аргументима и шиоенишним ппказатељима заснпванпг  

Правилника п ближим услпвима и стандардима за пружаое услуга спцијалне защтите. 
У склппу тпга  НССЗС  захтева пд надлежних министарстава и Владе Републике Србије  да се 
уважи пдавнп дијагнпстикпвана пптреба и захтеви система спцијалне защтите  за дпдатнпм 
кадрпвскпм пппунпм на мнпгим пд ппслпва у устанпвама спцијалне защтите, пднпснп да у 
бучету Републике пбезбеди дпвпљна финансијска средства за структуралну инфраструктуру  и 
псппспбоаваое и усаврщаваое заппслених у циљу успещнпг фунципнисаоа система 
спцијалне защтите.  

 

 II  –  Ради  детаљнијег  и  свепбухватнијег  презентпваоа  ппдлпге  за  аргументацију 

изнетих ставпва, и кпнкретизацију свпјих  напред наведених захтева, Нпви синдикат 
спцијалне защтите Србије тражи пријем делегације НССЗС кпд министра рада, заппщљаваоа 
и спцијалне пплитике и ппкрајинскпг секретара за здравствп, спцијалну пплитику и 
демпграфију. 

 

III – Са пвим закљушкпм уппзнати Владу Републике Србије, Министарствп рада, 

заппщљаваоа и спцијалне пплитике, целпкупну синдикалну јавнпст у устанпвама спцијалне 
защтите, друге гранске синдикате у пбласти,  и све шланпве Нпвпг синдиката спцијалне защтите 
Србије. 
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е: 
 
 1)  Председнищтвп НССЗС нема већих примедби на Правилник п изменама и дппунама 
Правилника п струшним ппслпвима, пбзирпм да су у склппу тих измена и дппуна, а у складу и са 
шл. 95. и 127. Закпна п виспкпм пбразпваоу ,  изврщена прецизна дефинисаоа услпва за 
пбављаое тих ппслпва у складу са Закпнпм п спцијалнпј защтити, и тп на нашин да се тим 
прпписпм пбезбеди  да заппслени не снпсе негативне ппследице у ппгледу губитка услпва за 
даље пбављаое ппслпва на кпјима су радили дп дпнпщеоа Правилника п струшним ппслпвима 
(Сл. гласник РС бр. 1/12),  те да је тим ппдзакпнским актпм  сада пбезбеђенп да не буде угрпжен 
раднп-правни статус заппслених са вищпм струшнпм спремпм пп старпм пбразпвнпм систему, и 
да исти буду защтићени пд евентуалнпг прпглащеоа за технплпщки вищак.  
 
 2)  Председнищтвп НССЗС нема примедби на  услпве за стицаое лиценци према 
Правилнику п лиценцираоу струшних радника у спцијалнпј защтити, пбзирпм да су оиме у тпм 
ппгледу у пптпунпсти уважени ставпви и сва дпсадащоа јавна иступаоа и залагаоа  шланпва 
Нпвпг синдиката спцијалне защтите Србије да се свим заппсленим струшним радницима  у 
систему спцијалне защтите пбезбеди тзв. „нулта лиценца“ и защтити правп на рад свим 
заппсленима кпји у систему спцијалне защтите раде са заврщенпм вищпм струшнпм спремпм пп 
старпм пбразпвнпм систему, пднпснп да им се пмпгући да наставе да раде на тим ппслпвима 
ппд непрпмеоеним услпвима.  
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 3)  Председнищтвп НССЗС  у  ппгледу услпва дефинисаних тим Правилникпм, а кпји се 
пднпсе на пбнављаое лиценце, изражава  пшекиваое  да  ће  министар  рада,  заппщљаваоа  
и  спцијалне  пплитике  предузети  све  щтп  је  у  оегпвпј  мпћи,  имајући  у  виду  оегпва 
закпнска пвлащћеоа  у  ппгледу  акредитације  прпграма пбуке и дпнпщеоа пдгпварајућих 
стандарда  за  акредитацију  прпграма  пбуке,  а  у  складу  са  писмпм  Министарства  бр. СЛ.   
пд  29.01.2013. гпдине (у кпме је израженп пшекиваое Министарства да  прпграми пбуке и 
неппхпднп  струшнп  усаврщаваое  ради  пдржаоа  лиценци  буду  за  заппслене  бесплатни),   
да  заппслени  струшни  радници  и  струшни  сарадници  не  буду  дпдатнп  пптерећени  
трпщкпм  пдржаоа – пбнављаоа  лиценци,  и  тиме  дпдатнп  не  угрпжавају свпј ипнакп  лпщ 
материјални пплпжај снпщеоем трпщкпва струшнпг усаврщаваоа ради пдржаоа свпг права на 
рад, а щтп не би билп у складу са ратификпваним међунарпдним кпнвенцијама, а и захтевима 
међунарпдних прганизација за защтиту људских права  да се у бучету пбавезнп пбезбеде 
средства за финансираое струшнпг усаврщаваоа наметнутпг прпписима државе и нпвим 
захтевима државе.  
 
 4)  У тпм смислу НССЗС  захтева  пд  министра  рада,  заппщљаваоа  и  спцијалне 
пплитике  да у щтп хитнијем рпку, уз пбезбеђенп ушещће  свих гранских синдиката, приступи 
изради  плана  развпја  кадрпва  и  прппище  јасне  критеријуме  и  принципе  за  реализацију 
пбразпваоа,  струшнпг  псппспбљаваоа  и  усаврщаваоа  заппслених  у  спцијалнпј  защтити, 
нарпшитп струшних радника и струшних сарадника, али и сарадника, усклађенпг са 
усппстављеним нпвим функципналним стандардима и захтевима струке, и да у тпм прпцесу 
прппище такве критеријуме кпји у пунпј мери пбезбеђују равнпправнпст заппслених пднпснп 
спрешавају сваку мпгућу дискриминацију међу заппсленима у тпм ппгледу.  
 

5)  Нпви синдикат спцијалне защтите Србије у ппгледу тпга ппднпси иницијативу 
пднпснп  захтев  Министарству  рада,  заппщљаваоа  и  спцијалне  пплитике  за  ппкретаое 
прпцедуре  за  хитну  измену  пдредбе  шл. 143.  ст. 2.  Закпна  п  спцијалнпј  защтити,  пднпснп 
да се та пдредба, кпја представља leх specialis  шлана 49.Закпна п раду, а кпјпм се на драстишан 
нашин крще  преузете  међунарпдне пбавезе наще државе, измени  и  усагласи  са еврппским 
стандардима и еврппским спцијалним пактпм, и предузме све щтп је у оегпвпј мпћи да све 
трпщкпве псппспбљаваоа и усаврщаваоа заппслених, узрпкпване дпнпщеоем нпвих прпписа и 
нашина  и  прганизације рада, снпси ппслпдавац пднпснп држава  кпја  је  и  наметнула пптребу 
за  тиме. 

 
 6)  Председнищтвп НССЗС  у  ппгледу  услпва  за  суспензију  лиценци, какп када се ради 
п пдредбама Закпна п спцијалнпј защтити а такп и пдредби Правилника п лиценцираоу 
струшних радника, изражава  јасан  став  да  се  тиме  крще  права  заппслених  на  редпвни 
правни  лек, јер им, кап ппјединцима кпјих се тишу и на шији раднп-правни статус утишу 
пдређени акти пргана, није пбезбеђенп јаснп дефинисанп правп жалбе прптив акта кпјима се 
мпгу крщити оихпва права гарантпвана међунарпдним кпнвенцијама и Уставпм, и захтева пд 
Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике да ппкрене прпцедуру за измену 
закпнских рещеоа кпјима се крще права заппслених на претппставку невинпсти дп 
правпснажне пдлуке, права на суспензивнп и девплутивнп правнп средствп, пднпснп оихпвп 
правп на делптвпрни правни лек ради спрешаваоа мпгућег непправданпг угрпжаваоа оихпвпг 
права на рад, а щтп им, у слушају грещке пргана,  мпже нанети велику и ненадпкнадиву 
материјалну или нематеријалну щтету. НССЗС сматра да правп на жалбу пружапца услуге не 
знаши и правп на жалбу ппјединца – заппсленпг, а щтп се мпра пбезбедити у складу са Уставпм. 
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 У тпм ппгледу Нпви синдикат спцијалне защтите Србије ће пред Уставним судпм Србије  
ппкренути ппступак за пцену неуставнпсти и несагласнпсти пдређених пдредби Закпна п 
спцијалнпј защтити, кпје се тишу снпщеоа трпщкпва псппспбљаваоа и усаврщаваоа, а и 
ппступка за суспензију или пдузимаое лиценци, збпг крщаоа права на правни лек и ппвреде 
права на рад, гарантпваних Уставпм.  
 
 7)  Дп пкпншаоа тпг ппступка, у циљу спрешаваоа пднпснп елиминисаоа мпгућих вепма 
негативних и непправданих ппследица примене тих и таквих закпнских и ппдзакпнских рещеоа, 
кпја мпгу знашити суспензију или губитак права на рад, у услпвима вепма щирпких пвлащћеоа 
инспекцијских пргана и пптпунп недефинисанпг права на ефективну пдбрану  и делптвпрни 
правни лек пд аката кпјима се мпгу угрпзити оихпва универзална људска и радна права, Нпви 
синдикат  спцијалне  защтите  Србије, пплазећи  пд  свпјих  права  гарантпваних  кпнвенцијама 
п  синдикалним  правима  и  слпбпдама, захтева  пд  министра  рада,  заппщљаваоа  и  
спцијалне  пплитике  да  пмпгући  да  шланпви  Нпвпг  синдиката  спцијалне  защтите  Србије  у 
ппступаоима  надлежних  инспекцијских  надзпра  кпристе  свпје  гарантпванп  правп  на 
заступаое  пд  стране  синдикалних  представника. Неппхпднп  је  да  се  у  тпм  слушају, 
укпликп  заппслени – шланпви нащег Синдиката искажу такав захтев,  пмпгући  пвлащћеним 
представницима  нащег  Синдиката  да  фактишки  присуствују  радоама  у  врщеоу 
инспекцијскпг  надзпра инспектпра за спцијалну защтиту приликпм узимаоа изјава пд шланпва 
Нпвпг синдиката спцијалне защтите Србије и исте заступају.  Нпви синдикат спцијалне защтите 
Србије нема никакву, ни најмаоу , сумоу да министар тп и таквп правп синдиката пднпснп 
уставпм и Закпнпм гарантпванп правп заппслених неће пбезбедити и ппзитивнп пдгпвприти на 
пвај захтев НССЗС. 
 
 8)  У ппгледу Правилника  п  ближим  услпвима  и  стандардима  за  пружаое  услуга 
спцијалне  защтите  Нпви синдикат спцијалне защтите Србије  сматра  да  се  дпмен  оегпве 
примене  мпра  пгранишити  управп  на  сам  оегпв назив  „минимални стандарди“, и  да  се 
мпра  третирати  управп  са  сврхпм  да  служи  кап  пснпв  да  ли  је  неки  пружалац  услуге 
задпвпљип  минимум  стандарда  да  дпбије,  пдржи  или  изгуби  лиценцу  за  пружаое  
пдређене  услуге,  и  да  се  не  мпже  кпристити  кап  пснпв  за  ппјединашна  рещеоа  п 
пдређиваоу  брпја  и  структуре  заппслених  кпји  се  финансирају  у  пквиру  услуге  кпју 
пбезбеђује  Република,  ппкрајина  или  лпкална  сампуправа.  НССЗС  сматра: „Еврппски 
стандарди  рада – да,  али  и  еврппски  нпрмативи  кадрпва  такпђе“.  У  супрптнпм  ппстпји 
ризик  за  „системски мпбинг“.  Нпви синдикат спцијалне защтите Србије сматра да пн, збпг 
свпје глпбалнпсти и парцијалнпг, крајое уппщтенпг и некпнкретизпванпг регулисаоа, пднпснп 
збпг нерегулисаоа неких вепма битних сегмената пднпснп елемената пружаоа услуга и  другим 
прпписима наметнутих услпва рада и ппслпваоа, никакп не мпже бити дпвпљан и ппуздан 
пснпв за утврђиваое цене услуге (прпцене и планираоа, разнпразних других услуга, укљушујући 
и услуге смещтаја) кпју пбезбеђује и финансира Република, ппкрајина или лпкална сампуправа, 
нити кап пснпв за ппјединашни акт п признатпм брпју заппслених у тпм циљу. Пвп тим пре щтп 
исти прпписује стандарде пружаоа услуга (структуралне пднпснп кадрпвске и функципналне) 
али не садржи ипле ппредељене нпрмативе рада на пружаоу ппјединих сегмената у врщеоу 
услуга дефинисаних Закпнпм.  Исти не садржи икакавп свепбухватнп и целпвитп ппредељеое у 
ппгледу укупнпг брпја и структуре заппслених, кпје сваки пружалац услуга у систему 
финансираоа из бучета мпра да има у пдређенпм брпју и структури ради пбезбеђеоа  
дефинисанпг квалитета функципналнпг стандарда услуге, или ради испуоеоа других пбавеза 
кпје кап ппслпвни пднпснп правни субјект, пп другим прпписима, мпра да испуни да би 
закпнитп ппслпвап.  
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9)  У  ппгледу садржине тпг Правилника, имајући у виду, на пснпву демпграфских 
прпјекција у нареднпм перипду, вепма извеснп знашајнп ппвећаое брпја старих п кпјима се 
наща држава мпра на прганизпван нашин старати, Нпви синдикат спцијалне защтите Србије 
изражава шуђеое из кпјих разлпга један пд вепма битних видпва услуга пднпснп пблика 
защтите старих  (клубпва за старе – „senior citizen centres“), кпји су кап такви или ппд другим 
називима преппзнати и щирпм Америке и Еврппе (кпји су деп „social servicies of general 
interest“), а  кпји су у нащпј спцијалнпј защтити у неким срединама били вепма развијени, 
пднпснп пп кпјима је наща спцијална защтита била преппзнатљива у щирем пкружеоу, 
непредвиђени у систему спцијалне защтите кап спцијална услуга равнпправнп са дневним 
бправцима. 

 НССЗС сматра да су кап такви  клубпви за старе сигурнп неппхпдни у систему спцијалне 
защтите ради ппбпљщаоа квалитета живпта старих, и вепма битни за имплемнтацију принципа 
„активнпг стареоа“, а нису преппзнати у ппдзакпнскпм акту п стандардима услуга, кпји је свпјим 
ступаоем на снагу дптад ппстпјећи акт кпји је тп регулисап ставип ван снаге, шиме је направљен 
пптпунп непптребни и непрпдуктивни  правни вакуум у ппгледу клубпва за старе. Тиме је 
ствпрена и пптпунп недефинисана ппзиција и статус вепма великпг брпја заппслених кпји у тим 
клпбпвима щирпм Републике раде, а щтп кпд оих ствара  јакп узнемиреое у ппгледу свпг 
будућег статуса, јер тај пблик защтите старих, према нпвим стаандардима, вище није услуга у 
систему спцијалне защтите. Нпви синдикат спцијалне защтите Србије пшекује да ће министар за 
рад, заппщљаваое и спцијалну защтиту у щтп хитнијем рпку изврщити дппуну тпг ппдзакпнскпг 
акта и ту неизвеснпст за заппслене у клубпвима за старе птклпнити. 

 
10)  Нпви синдикат спцијалне защтите Србије у пвпм ппгледу пд  Министарства рада, 

заппщљаваоа и спцијалне пплитике захтева  да  се у  щтп  хитнијем  рпку приступи  изради  
свепбухватне и  детаљне анализе сваке пд услуга кпју пбезбеђује Република, да се изврщи 
анализа степена пптерећеоа на раду (изгараоа) и нивпа стреса кпд заппслених у устанпвама 
спцијалне защтите, а щтп су еврппски стандарди ппступаоа, да се на пснпву свега тпга јаснп и 
прецизнп дефинищу пбјективни и непристрасни нпрмативи рада кпји не знаше „системски 
мпбинг“ заппслених на пснпву нпвпусппстављених функципналних стандарда рада, и  на 
пснпву свега тпга дефинище неппхпдни брпј и структура кадрпва кпје Република има намеру 
да финансира за врщеое ппједине услуге. 

НССЗС захтева  да се у тпм прпцесу, ппщтујући правила из спцијалнпг дијалпга и 
еврппских правила,  пбезбеди активнп ушещће и улпга свих гранских синдиката. На пвај нашин 
би се, крпз један прганизпвани и кпнтрплисани спцијални дијалпг министарства и синдиката, 
уз међуспбну размену аргумената и уважаваое, пбезбедилп да се направи намаоа мпгућа 
грещка, дефинище усаглащени пптимум  пдрживих квалитетних услуга и за државу и за 
заппслене, а щтп је у интересу и пргана Владе а и представника заппслених.  

 
11)  Нпви синдикат спцијалне защтите Србије пд пргана Владе захтева да у склппу 

ппдзакпнскпг акта п утврђиваоу метпдплпгије за  утврђиваое  цена  услуга кпју пна 
пбезбеђује, щтп је неизврщена пбавеза према Закпну п спцијалнпј защтити, пбјективнп 
сагледа и прпцени све неппхпдне пптребе устанпва и стаое актуелнпг брпја и структуре 
заппслених у устанпвама кпје је пна пснпвала, уважи све напред  изнете захтеве Нпвпг 
синдиката спцијалне защтите Србије, предупреди мпгући разлпг за утврђиваое вищка 
заппслених у устанпвама, те да  наппкпн уважи пдавнп дијагнпстикпвану пптребу и захтеве 
система спцијалне защтите  за дпдатнпм кадрпвскпм пппунпм на мнпгим пд ппслпва у 
устанпвама спцијалне защтите. На пвај нашин је неппхпднп да се у щтп хитнијем рпку ублаже 
вепма стресни услпви рада  у већини устанпва и на већини ппслпва, са смаоеним брпјем 
изврщилаца у пднпсу на технплпщки минимум, нарпшитп на ппслпвима здравствене защтите, 
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неге  и  пратећим  и  административнп – рашунпвпдественим  ппслпвима  у  устанпвама  за  
дпмски смещтај,  и струшним  ппслпвима  впдитеља  слушаја  у  центрима  за  спцијални  рад.  

 
Нпви  синдикат  спцијалне  защтите  Србије  идентишне  захтеве  истише  и  према 

надлежним  прганима  ппкрајине  пднпснп  лпкалних  сампуправа  када  се ради  п 
метпдплпгији  за  утврђиваое  цена  услуга  кпје,  сагласнп  Закпну  п  спцијалнпј  защтити,  
пни  пбезбеђују  и  финансирају. 

 
 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК   СИНДИКАТА: 
                  Братислав  Цветкпвић, s. r. 


