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Поштоване госпође и господо посланици,

Поступајући у складу са својом конвенцијама предвиђеном правом на предузимање мера
за заштиту економских и социјалних интереса својих чланова – запослених у установама социјалне
заштите, и Уставом гарантованим правима његових чланова, Нови синдикат социјалне заштите
Србије вам подноси иницијативу за измену Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2014.
годину. Ово обзиром да је исти у процедури за разматрање и усвајање пред Народном скупштином
Републике Србије, а на предлог Владе Републике Србије.

Ова иницијатива се односи на предузимање мера за побољшање услова рада и
материјалног положаја, те спречавање њихове дискириминације, запослених у установама
социјалне заштите широм територије Републике Србије. У вези тих суштинских захтева Нови
синдикат социјалне заштите Србије се већ више пута у току лета и јесени обраћао ресорним
министарствима за финансије и рад, запошљавање и социјалну политику, али његови захтеви
очигледно нису били прихваћени и инкорпорирани у предлог Владе.

Из ових разлога је Нови синдикат социјалне заштите Србије принуђен да се обрати
посланицима у Народној скупштини, односно посланичким групама, са предлогом амандмана на
Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину. Ови предложени амандмани суштински
одражавају раније изнете захтеве Новог синдиката социјалне заштите Србије. Они се односе на
предузимање мера за хитно повећање неопходног, а недостајућег броја, запослених у установама
социјалне заштите у односу на важеће управне акте ресорног министарства, на повећање оквира
средстава за побољшање степена опремљености установа за домски смештај лица са менталним
сметњама и старих, а и на примену прописаних мера из области безбедности и здравља на раду (и у
том погледу посебно мера за примену прописа о ручном подизању терета махом запослених
женског пола на пословима неге). Иницијативе су се такође односиле и на доследну примену
прихваћених обавеза државе у погледу обезбеђивања услова за неопходно, а прописима наметнуто
као обавезно, стручно усавршавање запослених у установама социјалне заштите ради одржања
њиховог права на рад. Ово задње напоменуто је неопходно ради обезбеђивања равноправног
третмана тих запослених у односу на запослене у државним органима и запослене у другим
секторима (за које су средства за те намене обезбеђена у буџету за 2014. годину), и обезбеђивања
права запослених на професионално усавршавање под равноправним условима. Такође, један од
захтева се односио и на предузимање хитних, једнократних мера за хитно решавање тешког
материјалног положаје великог броја запосленх у систему социјалне заштите путем опредељивања
једнокртне новчане помоћи.

У даљем тексту су садржани предлози амандмана на неке чланове Предлога Закона, а по
виђењу Новог синдиката социјалне заштите Србије. Уколико неки посланик, односно посланичка
група сматра да су основани, да је аргументација образложења Новог синдиката социјалне заштите
Србије исправна, и жели да их подржи стављањем званичних амандмана посланика на Предлог
Закона, Нови синдикат социјалне заштите Србије ЋЕ ТИМ ПОСЛАНИЦИМА У ИМЕ СВОЈИХ
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ЧЛАНОВА БИТИ ЗАХВАЛАН НА РАЗУМЕВАЊУ ПОТРЕБА И ЛЕГИТИМНИХ ИНТЕРЕСА ЊЕГОВИХ
ЧЛАНОВА.

У ТОМ СМИСЛУ ЈЕ ПОКРЕТАЧУ ИНИЦИЈАТИВЕ БИТНО ОБЕЗБЕДИТИ НАМЕНУ И ОБИМ СРЕДСТАВА
ЗА ФУНКЦИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ИСТИ ЗАЛАЖЕ, А ПРИХВАТА И
ДРУГАЧИЈИ ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ТИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО ПРЕУСМЕРЕЊЕ НЕКИХ ДРУГИХ
СРЕДСТАВА СА ДРУГИХ РАЗДЕЛА ИЛИ ФУНКЦИЈА, ПО МИШЉЕЊУ ПОСЛАНИКА, А И ЊИХОВУ
ПРЕФОРМУЛАЦИЈУ, СА ЗАДРЖАВАЊЕМ СУШТИНЕ ЗАХТЕВА.

У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО ТЕКСТ ПРЕДЛОГА АМАНДМАНА, ПРАТЕЋИ АНАЛИТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И
ТЕКСТОВЕ РАНИЈИХ ПИСАНИХ ОБРАЋАЊА НОВОГ СИНДИКАТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ
РЕСОРНИМ ОРГАНИМА ВЛАДЕ..

НОВИ СИНДИКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ОВЕ ПРЕДЛОГЕ ДОСТАВЉА И ПРЕДЛАГАЧУ
ЗАКОНА - ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А И ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА.

О ПОДНЕТОЈ ИНИЦИЈАТИВИ СЕ ОБАВЕШТАВАЈУ И СВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ,
ЕЛЕКТРОНСКИ И ПИСАНИ МЕДИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, А И ЧЛАНСТВО СИНДИКАТА.

П Р Е Д Л О Г А М А Н Д М А Н А
НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБУЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

АМАНДМАН 1. НА ЧЛАН 7. РАЗДЕО 30., ФУНКЦИЈА 410

(1) - У члану 7. Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2014.
годину, у разделу 30. (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике), функција
410, економска класификација 421 (стални трошкови), предложени износ од 71.000.000
динара се умањује за 30.000.000 динара, и исти износ од 30.000.000 динара се пребацује на
раздео 30, функцију 70, економска класификација 411 (плате, додаци и накнаде
запослених).

(2) - У истом разделу 30. члана 7., функција 410, економска класификација 423 (услуге
по уговору), предложени износ од 133.264.000 динара се умањује за износ од 70.000.000
динара, и део тих средстава у износу од 54.839.000 динара се пребацује на функцију 70,
економска класификација 411 (плате, додаци и накнаде запослених), а део у износу од
15.161.000 динара се пребацује на функцију 70, економска класификација 412 (социјални
доприноси на терет послодавца).

АМАНДМАН 2. НА ЧЛАН 7. РАЗДЕО 30., ФУНКЦИЈА 410

(1) - У члану 7. Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, разделу
30. (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике), глави 30.2 (Буџетски фонд за
програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом), функција 90,
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економска класификација 481 (дотације невладиним организацијама), предложени износ
од 328.291.000 динара се умањује за износ од 60.000.000 динара, и део тих средстава у
износу од 50.000.000 динара се пребацује у главу 30.3 истог раздела (Буџетски фонд за
установе социјалне заштите), функција 70, економска класификација 512 (машине и
опрема), а део средстава у износу од 10.000.000 динара се пребацује на екон.
класификацију 423 (услуге по уговору) у глави 30.3 истог раздела (Буџетски фонд за
установе социјалне заштите), функција 70.

АМАНДМАН 3. НА ЧЛАН 7. РАЗДЕО 35., ФУНКЦИЈА 130

(3) У члану 7. Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2014.
годину, разделу 35 (Републички завод за статистику), функција 130, економска
класификација 424 (специјализоване услуге), предложени износ од 320.550.000 динара се
умањује за износ од 44.000.000 динара, и исти износ од 44.000.000 динара се пребацује на
раздео 30. (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике), функцију 70,
економска класификација 472 (накнаде за социјалну заштиту из буџета).

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ

Уставом Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 86/2006 и 98/2006), у члану 97. тач. 15., је
предвиђено да Република Србија уређује финансирање и обезбеђивање права и дужности
Републике Србије, утврђених Уставом и законом. У чл. 92. у ставу 1. Устава је назначено да Република
Србија има буџет у коме су приказани сви приходи и расходи којима се финансирају надлежности
Републике, а који, сагласно чл. 99. тач. 11., усваја Народна скупштина Републике Србије.

II- РАЗЛОЗИ ЗА СТАВЉАЊЕ АМАНДМАНА

АМАНДМАН I - Установе социјалне заштите у јавној својини, које раде на остваривању
права грађана за права и услуге које обезбеђује Република Србија (центри за социјални рад,
установе за домски смештај деце, деце и одраслих лица са менталним сметњама и за стара лица),
већ дужи низ година се сусрећу са ситуацијом да им је важећим актима ресорног министарства
одређен односно признат одређени број и структура запослених, а да им је, услед крајње
арбитрарне одлуке министарства надлежног за послове финансија да се не да сагласност за попуну
тих недостајућих извршилаца, ускраћено да имају потребан број запослених. Ово чак и у условима
када се плате тих недостајућих радника не финансирају директно из буџета већ из цене услуга
(неговатељи, техничко и помоћно особље и др.). И то све у условима када је тај број запослених,
имајући у виду број корисника права односно услуга по запосленом, далеко мањи од било ког
упоредивог норматива кадрова у земљама окружења, а камоли у земљама западне и средње Европе.
На овај начин се у потпуности игноришу веома тешки услови за рад у тим установа, те то
представља акт неуважавања значаја система социјалне заштите, иако је још средином 2000-тих од
стране свих одговорних за финансије у држави дијагностиковано да том систему недостаје укупно
1800 запослених. То је нарочито присутно у центрима за социјални рад у делу вршења јавних
овлашћења (за послове које обављају као поверене од стране Републике), и то како у развијеним
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срединама (Београд, Нови Сад, Ниш), тако и у мањим срединама. Тај мањак нарочито неговатељског
особља је присутан и у многим установама за домски смештај.

Само у великим центрима за социјални рад (на пр. Београд, Нови Сад и Ниш) недостаје
десетине стручних радника у односу на нормативима опредељен и решењима признат број
извршилаца. Због тог дефицита је у многим мањим срединама јако отежано остваривање функција
центара, а у већим центрима долази до великог и прекомерног оптерећења запослених, и до
непримењивања позитивним прописима одређених норматива и решења Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике. Обзиром на прописима новоуспостављену стандардизацију
рада, усаглашену са европским оквиром за социјалне сервисе и стандарде рада у социјалној заштити,
а такође и на нове обавезе у примени посебних протокола о заштити деце, о заштити од
злостављања у породици и другим областима (малолетничка деликвенција и др.), стручно-
методолошки и евиденциони захтеви који се постављају пред запослене су вишеструко повећани.
Уз то, ти запослени су у обавези да обезбеде и доступност неодложних интервенција у току 24 часа
током целе године, и то са постојећим умањеним бројем извршилаца у односу на формално право. У
установама за домски смештај је често присутна ситуација да нема довољног броја у односу на
признат и стварно неопходан број неговатеља, а што значајно смањује квалитет неге корисника на
смештају и води физичком изнуривању постојећих запослених на тим пословима. У условима када
од стране министарства надлежног за послове финансија није уважена нужност кадровске попуне, то
доводи до неоправданог и противправног превеликог оптерећења запослених у центрима и
установама за домски смештај. Све то има негативни ефекат по квалитет рада и остваривање права
грађана, доводи до физичког и психичког изнуривања и великог обима боловања, а као последице
тога стања и до великог броја одлазака запослених у инвалидску пензију. Тиме се повређују и
формално прописима призната и прокламована права запослених, а фактички неостварена.

Имајући то у виду, и неспорну чињеницу да у систему социјалне заштите фактички
недостаје преко 500 запослених у односу на нормативима и решењима признат број запослених,
подносилац иницијативе за стављање амандмана на Закон, као удружење које у складу са
конвенцијама штити права и интересе из радног односа својих чланова, се више пута у току ове
године писмено обраћао надлежнима за питања финансија. Обраћао се захтевима да се
билансирањем средстава и актима тог министарства прихвати нужност да се буџетом обезбеде, у
складу са Уставом и законом, одређена функција и надлежност министарства надлежног за питање
социјалне заштите, а и права запослених гарантована конвенцијама и прописима. Подносилац
иницијативе је, свестан реалности у актуелном стању јавних финансија, предлагао да се у буџету за
2014. годину, и у буџетима за наредне године, обезбеди фазно испуњавање обавеза државе и
фазно отклањање тог недостатка, односно да се решавању тих проблема приступи по неком
динамичком плану и систематски. Министарство за питања финансија, стављањем оваквог
предлога Закона, и предлагањем Фискалне стратегије, се очигледно оглушило о те захтеве. Из тих
разлога се подносилац иницијативе за стављање амандмана на Закон обраћа посланицима у
Народној скупштини, као његовим последњим покушајем да се предупреди грешка одговорних у
држави. У том смислу предлаже Амандман на чл. 7., раздео 30., функцију 410, да се на терет те
функције а у корист функције 70 истог раздела, обезбеде средства за финансирање плата 100 нових
запослених стручних радника, стручних сарадника и осталог особља у установама социјалне заштите,
као почетак системског и дугорочног решавања проблема трансформације односно реформе
система социјалне заштите у кадровском смислу.
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Подносилац иницијативе посебно указује да се, према званичним подацима Еуростата и
годишњим извештајима о стању социјалне заштите на нивоу ЕУ, у свим земљама Европске Уније,
услед дијагностикованог великог мањка кадрова у систему социјалне заштите, и услед значајно
повећане потребе условљене демографским стањем, уназад неколико година остварује највећа
стопа новог запошљавања (у приватном и јавном сектору) у системима здравства и социјалне
заштите. То стање је присутно у свим земљама ЕУ, а у неким је јако изражено. Према пројекцијама
из стратегија ЕУ до 2020. године ће те потребе још више расти, па се у складу са тиме планира
значајнији раст новог запошљавања нарочито у сектору социјалне заштите. Имајући то у виду, и
чињеницу да је наш држава, у демографском смислу, далеко угроженија у односу на просек у ЕУ,
односно стање је у том погледу далеко неповољније, извесно је да ће и у нашој држави значајно
расти потреба за социјалним збрињавањем и подршком великом броју рањивих лица, односно лица
угрожених у погледу друштвеног занемаривања. Очекивања да се тај проблем реши већим учешћем
приватног сектора у овој области, као што се то чини у неким развијеним земљама ЕУ, су потпуно
нереална, јер је исти искључиво мотивисан профитом а економска снага становништва је мала. Тиме
ће обим посла, и обим услуга које државни систем социјалне заштите морати да у све већем обиму
обезбеди, перманентно расти у наредних десет година. Ово намеће и примена европских стандарда
у погледу основних људских права, односно права признатих Ревидираном европском социјалном
повељом, коју је наша држава ратификовала тј. која је део унутрашњег правног поретка, и потребе
државе да се у том погледу начини велики напредак како би се приближили тим и таквим
стандардима. У напред изнетим условима постоји веома велика опасност да се велик број
запослених у социјалној заштити наше државе, нарочито стручни радници, медицински радници и
неговатељи (како актуелно запослених тако и на тржишту рада), одлуче да своју даљу егзистенцију
одаберу у некој од земаља ЕУ у којима су услови рада и ниво плата у систему социјалне заштите на
далеко вишем нивоу од нашег. Тиме ће и онако тешко стање у тој области бити још додатно
отежано. Реаговање државе када већ буде касно, и кад се уочи проблем у пуном обиму свих
негативних друштвених а и политичких негативних последица, ће бити много скупље и тешко
решиво.

У тим условима повећаних свеукупних потреба за издвајање у области социјалне заштите
становништва, за сваку похвалу су глобално повећана средства у буџету за обезбеђивање подршке
становништву у стању социјалне потребе и отклањању последица незапослености. Али, оно на шта
подносилац иницијативе указује, тиме се само повећава обим издвајања за директна давања у
новцу или натури становништву (корисницима система), али се ништа већ дужи период не чини да се
систем институционалне подршке (администрација права и организоване услуге у установама којима
је Република Србија оснивач), односно систем социјалне заштите оспособи тј. прилагоди да
удовољи тим и таквим потребама грађана. Подносилац иницијативе сматра да се не могу
обезбедити ефективна права грађана ако нема тога ко ће им та права обезбедити, а то је још један
од доказа да ће обим послова за запослене у систему социјалне заштите порасти. Повећањем обима
средстава за социјална давања грађанима се не обезбеђује да се систем социјалне заштите
(институције и кадрови) оспособи да испуни свој задатак у складу са извесно већим обимом рада у
условима повећаног броја корисника, повећаног броја услуга и повећаних стандарда квалитета
услуга. Самим тим, не чини се ни приближно довољно да се обезбеде базична права на раду
запослених у систему социјалне заштите, гарантована том истом Ревидираном европском
социјалном повељом и нашим прописима о раду. Да не говоримо о примени права на
достојанствени рад (односно права на достојанство за све из уговора о установљавању ЕУ), које се
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званично ових дана од стране високих државних званичника деклараторно промовише у
медијима.

Ово предложено ново запошљавање одређеног броја стручних и других радника (100
запослених у 2014. години) је нарочито значајно услед чињенице да је тај недостајући број стручних
радника нарочито изражен у великим градовима (Београд, Нови Сад, Ниш), у којима је истовремено
присутан и велики број тих стручњака који се дуже време налазе на тржишту рада, и за које није
могуће обезбедити адекватно запослење (без ефективне шансе да нађу посао у струци). И зато
подносиоцу иницијативе није јасно из којих разлога се тај и такав проблем не решава. Са једне
стране ,постоји потреба (званично утврђена актима ресорног министарства), а са друге стране,
постоји проблем на тржишту рада у погледу немогућности да се обезбеди запослење специфичних
профила високообразованих кадрова. Изгледа да једино недостаје добра воља код надлежних лица
за финансије да се призна постојање проблема и да се отпочињању решавања тог проблема
приступи. Као да неко, забијањем главе у песак, не жели да види да постоји проблем. Излажењем у
сусрет овој иницијативи се решавају два проблема, и то без ангажовања додатних буџетских
средстава. Ово што предлаже подносилац иницијативе у овом амандману је само почетни, први
корак да се организовано и плански решавају суштински проблеми у овој сфери друштва. Оно што је
извесно, без примене принципа социјалне правичности за све, јако ефикасне социјалне агенде, и
издизања практичног нивоа остваривања права грађана у сфери социјалне заштите није могуће
достићи ниво стандарда ЕУ у тој области, а који је основ на коме она почива. А то није могуће
постићи без изузетно организованог и ефикасног система јавних институција социјалне заштите. А
њега не меже бити без квалитетне и мотивисане кадровске основе система.

Нерешавање проблема на који указујемо ће имати дугорочне, тешке и тешко отклоњиве
последице за друштво у целини. Нарочито је изражен проблем кадрова у мање развијеним
срединама. У прописима, у погледу проблема са недостајућим кадровима у тим мањим, односно
неразвијенијим срединама, не постоји ни могућност одређивања одређених стимулативних мера за
рад у девастираним подручјима (као што постоји у већини земаља ЕУ). Тако установе социјалне
заштите из тих средина, чак и кад би имале могућност да запосле недостајуће а веома потребне
кадрове, немају могућност да стимулишу стручњаке да се преселе из великх градова и запосле у тим
установама у мањим местима. Они немају шта да понуде тим стручњацима за трајно пресељење у те
мање средине.

У условима када су дипломе тих стручњака, или едукованог медицинског и
неговатељског кадра, признате и у земљама ЕУ (према прописима о признавању квалификација), и
када постоји велика потреба за тим стручним кадровима и неговатељима у земљама са далеко
стабилнијим економским приликама и са значајно већим платама у сектору социјалне заштите,
постоји велика опасност трајног одлива тих кадрова у земље ЕУ. Тај одлив ће за државу бити
дефинитиван и неповратан, а то ће за државу бити ненадокнадиво. То поставља и велико питање за
друштвену оправданост досадашњег државног улагања у систем образовања тих кадрова који ће
мигрирати у земље ЕУ (и које ће те државе без икаквих улагања добити о нашем трошку). То је и
питање рационалности трошкова државе уложених у систем средњег и високог образовања за
потребе система социјалне заштите. Да би задовољила потребе сопственог система социјалне
заштите, које ће све више расти, и надоместила негативни ефекат миграције, држава ће морати да
издваја нова средства у образовање, едуковање и тренинг нових кадрова. Подносилац иницијативе
сматра да то није одговорно и рационално. Алтернатива је да се што пре сагледа проблем,
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анализира његова суштина и величина, и што пре приступи систематском и планском решавању.
Оваквим поступањем органа одговорних за јавне финансије (игнорисањем потреба целог једног
веома битног система друштва) се шаље јасна порука грађанима: не очекујте ништа боље,
организујте се и нађите себи егзистенцију и достојанствени живот у другим државама у којима се
ваш рад, ваше знање и ваша права цене.

Упоређењем званичних података земаља ЕУ, у периоду од 2002. године до данас, јасно
се може закључити да земље ЕУ воде, на заиста студиозан и одговоран начин, политику која је у
складу са принципима ефикасности, ефективности и економичности. Евидентно је да те земље
потребе за кадровском попуном, а нарочито оспособљавањем и усавршавањем, сагледавају као
један од кључних предуслова да би се доследно остварила функција одређеног система, а тиме и
обезбедила права свих грађана у обиму и по квалитету дефинисаном Ревидираном европском
социјалном повељом и Уговором о установљавању ЕУ. У свим њиховим документима се то јако
наглашава. Евидентно је да то питање, везано за кадровски предуслов у свим системима а нарочито
у систему социјалне заштите, те земље дугорочно, објективно и системски планирају деценијама
унапред (све до 2050. године). То показује и колики значај у свему те државе ЕУ придају правима на
достојанствени рад запосленима у систему социјалне заштите, и да у потпуности схватају да је то
кључни ресурс система у који се мора улагати како по потребмом броју тако и по квалитету рада.
Подносилац иницијативе сматра да наши органи за планирање државних финансија, а тиме и
Парламент који тај акт усваја, морају једноставно, као нашу тужну реалност, да уваже чињеницу да
се за организацију система социјалне заштите више деценија уназад није ни приближно довољно
улагало, те да се, као реалност, која боли и кошта али се мора остварити, морају издвојити много
већа средства од оних која су планирана деценију уназад. И то како за степен опремљености
установа, тако посебно и за развој кадрова. Свако одлагање почетка решавања тих проблема ће
бити са много већом ценом ако се, у процесу преговора за прикључење, добије негативна оцена
стања остваривања људских права грађана и стања остваривања права запослених по основу рада. А
у том погледу наша држава далеко заостаје у односу на стандарде ЕУ, и то је реалност и чињеница.

Подносилац иницијативе предлаже да се недостајућа средства, за пријем нових 100
запослених, делом обезбеде преусмеравањем већ одобрених средстава у истом разделу буџета, без
било какве потребе за ангажовањем нових буџетских средстава, и то из функције 410. Предлаже се
да се планирана средства из економске класификације 421 (стални трошкови), који су намењена за
реализацију интернет конекције преко предузећа „Орион Телеком“ и других намена из те
класификације умање за 30.000.000 динара. Ово из разлога што није јасно из којих разлога су та
средства предвиђена у тој позицији и у том обиму (71.000.000), и зашто то представља сталне
трошкове, када је сва суштинска промена у том погледу у односу на постојеће стање хардвера у
установама била у лепљењу налепница на већ постојеће јединице, а конекција се остварује преко
званичних алата и интернет мреже. Обзиром на то да та средства нису предвиђена на позицији
опреме нити нематеријалних улагања, извесно је да се овде не ради о набавци новог хардвера нити
софтвера, већ махом о интелектуалним услугама у успостављању и одржавању функционисања
система, а за шта су по подносиоцу предлога потребна мања срества од планираних за те намене.
Обзиром на третман, као сталних трошкова, поставља се питање оправданости њихове висине за
годишње одржавање тог система рада, те кад је и како спроведена та и таква јавна набавка услуга са
тако скупом ценом услуга.
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Поред овога, предлаже се и да се део износа са позиције 423 – услуга по уговору, у истој
функцији истог раздела, која су билансирана у износу од 133.264.000 динара, умање за износ од
70.000.000 динара, те да се и она усмере на функцију 70 позиције 411 и 412. Ради се о средствима
која су на тој позицији планирана за услуге превођења, друге стручне услуге, ДИЛС пројекат,
медијску кампању министарства, радионице, усавршавања запослених у министарству, штампање
билтена, промотивни материјал и уопште медијску промоцију, и финансирање рада радних група за
измену законских решења из области рада, умање за један део. Подносилац иницијативе сматра да
је рационалније та иста средства усмерити на организовање конкретног рада на терену ради
конкретне подршке и пружања конкретних услуга грађанима, а да се за организацију тих послова са
те позиције ангажују стално и редовно плаћени државни службеници, који су већ финансирани од
државе (у оквиру њихових радних обавеза). Из тих разлога предлаже преусмеравање мањег дела
тих средстава на средства за пријем нових, а систему социјалне заштите недостајућих кадрова (у
другом ресору истог министарства).

АМАНДМАН II – Циљ овог и оваквог амандмана је да се део средстава намењених у
оквиру Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, и то
онај део који је намењен за дотације НВО организацијама (у износу од 328.291.000 динара), умањи
за износ од 60.000.000 динара, а да се та средства усмере претежним делом у набавку нове,
савременије опреме за кориснике у установама за домски смештај инвалидних, старих и лица са
менталним тешкоћама (електрични кревети, хидраулични подизачи, колица и друга помагала). Ово
из разлога што је неопходно тим корисницима, који су такође лица са тешким облицима
инвалидитета, ради побољшања услова њиховог боравка, а тиме и квалитета живота, обезбедити
опрему која ће им услове боравка у тим институцијама учинити квалитетнијим. Иако је акција да се
промовише деинституционализација, ипак је нужност и неминовност (а што истичу и ЕУ у својим
стратегијама и улаже значајна средства у то) да се обезбеди паралелан развој и специјализованих
институција за бригу о лицима која једноставно не могу да функционишу ван институција, и којима је
таква заштита неопходна. И та лица имају прво на достојанствени живот и на добре услове живота.
Тиме се побољшава и њихова приступачност животним активностима и обезбеђују им се значајно
хуманији услови живота. То је неопходно у условима да се годинама није ни приближно довољно
улагало у опремање тих установа социјалне заштите. Нарочито се није улагало у замену кревета и
помагала за кретање и одржавање личне хигијене корисника, који су актуелно у технолошком
смислу на нивоу 19. века, и то новим креветима и помагалима на електрични или хидраулични погон.
Заменом те опреме се постиже и да се услови рада особља на непосредном раду неге, а које је
доминантно женског пола, значајно побољшају. Тиме се елиминише или значајно редуцира тежак
физички рад особља (нарочито жена), и обезбеђује примена нових прописа из области безбедности
и здравља на раду, који су ступили на снагу, односно примена европских директива у том погледу.
То ће, као изузетно битан ефекат, значајно смањити боловања услед повреда на раду и број
инвалида међу тим запосленим, а што је веома изражен проблем у функционисању тих установа и
што је велики трошак за ту исту државу.

Евентуална примедба да се тиме унижава ниво заштите лица са инвалидитетом, по
подносиоцу иницијативе, нимало не стоји, и то из разлога што су и лица која се налазе на смештају у
установама социјалне заштите, а за које за захтева адекватнија опрема, према међународној
класификацији такође инвалидна лица (лица са физичким инвалидитетом, тежим степенима сметњи
у развоју, душевно оболела и стара лица). И тим лицима са инвалидитетом се морају такође
обезбедити достојни услови за живот и боравак у институцијама, у које су смештени из разлога што
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више због тежине своје болести нису у могућности да функционишу у породици односно природном
окружењу. Управо се ради о особама које, чак, су са далеко тежим обликом инвалидитета, и код
којих је неопходан знатно виши степен специјализоване неге него код лица која имају делимично
очуване могућности функционисања у кућним условима. Код тих лица је неопходна
специјализована опрема, и код њих је степен неге и физичког рада особља ради подршке знатно
присутнији.

Предлог је да се уместо дотација НВО-има директно обезбеди опрема за та инвалидна
лица. Ово тим пре што је у реализацији ове позиције – дотације невладином сектору велико учешће
трошкова тзв. интелектуалне подршке, са енормно великим трошковима приватних-
нетранспарентних тимова за реализацију подршке (чланова НВО тимова) , а са значајно мањим
обимом предвиђених средстава за набавку практичних помагала, која конкретно и дугорочно
побољшавају услове живота самих лица са инвалидитетом. Овим предлогом се средства за рад
високоплаћених стручњака преусмеравају у конкретну опрему за побољшање услова живота лица са
инвалидитетом. Та опрема би се користила у дужем времнском периоду. Када се томе придода и
позитиван ефекат у смањењу боловања запослених на пословима неге услед повреда на раду
(кичме), а што је такође директан трошак буџета, те редукција броја лица која на тим пословима
одлазе у инвалидску пензију, јасно је да се тиме постижу дугорочнији позитивни ефекти у односу на
подршку која је временски ограничена, ретко где се показала као одржива, и која веома често не
даје практичне мерљиве ефекте. Највећи ефекат, према износима досад утрошених средстава у
досад из буџета финансираним пројектима НВО-а, се остварује за чланове НВО тимова, у виду
њихових надокнада, тако да испада, по обиму утрошених средства, да је то највећи ефекат који
држава жели постићи када опредељује средства за грађане са инвалидитетом.

Оно што код запослених у систему социјалне заштите изазива веома горак укус, и осећај
дискриминације, је чињеница да се за та и таква права како корисника установа тако и запослених у
њима из Ревидиране европске социјалне повеље у погледу њих не поштују, да се из године средства
за опремање установа смањују, а да се истовремено енормно повећавају издвајања за тзв. НВО
сектор, као алтернативу званичним институцијама система. Према сачињеним краткорочним
анализама, које подносилац иницијативе прилаже у прилогу овог предлога, то издвајање у оквиру
раздела 30. је у задњих само неколико година енормно порасло (графикон у прилогу). Упоређења
ради, та издвајања за НВО организације у оквиру овог Буџетског фонда за подршку лица са
инвалидитетом су расла из године у годину, и износила су: у 2007. – 35.420.692 динара , у 2008.-
103.000.000 , у 2009. – 17.018.000 , у 2010. - 16.901.000 , 2011.- 321.009.000 , 2012. – 300.901.000 , и
2013. – 328.687.000, а истовремено су се обрнуто пропорционално средства за опремање установа
које иста та лица збрињавају смањивала из године у годину. Тиме се квалитет животних активности
тих лица у институцијама све више снижава, што се потом користи као аргумент нехуманости услова
живота тих лица у тим институцијама од тог истог НВО сектора. Обзиром на веома велики
перманентни раст обима средстава за те намене, пласиране не директно него посредством НВО
организација, имајући у виду да број лица са инвалидитетом не расте у истом проценту, поставља се
веома велико питање ефективности утрошка тих средстава, односно обејктивног упоређивања раста
бенефита за лица са инвалидитетом у односу на раст обима средстава у буџету.

У том погледу, поставља се као велико питање и питање дугорочности ефеката тог
издвајања за крајње кориснике – инвалидна лица, јер је чињеница да се већи део средстава за НВО
троши за краткорочне односно временски ограничене интелектуалне услуге подршке (услуге психо-
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социјалне подршке), а знатно мање за конкретну опрему тих лица за побољшање доступности
основним активностима дневног живота, и примеренијих просторних услова живота, а тиме
пољшања квалитета њиховог свакодневног живота и друштвене инклузије за дужи временски
период. То најчешће нису средства доминантно утрошена да се опремом или других улагањима
дугорочније побољшају услови живота тих лица са инвалидитетом, односно обим тих трошкова је
свеукупно мали. У том смислу практични ефекат уложених буџетских средстава за лица са
инвалидитетом махом престаје са престанком реализације пројеката, и та лица, у значајном броју,
нису оснажена да у наредном периоду подигну квалитет свог живота, већ зависе од новог круга
пројекта финансираног преко тих истих НВО. У великом броју случајева у претходним годинама,
будући да локалне заједнице нису преузеле организовање тих услуга за даљи, неодређени период,
пројекти подршке су замирали одмах након престанка финансирања од стране Републике (јер их
локалне самоуправе нису препознале као ефективне и економичне), чиме су се у потпуности гасили
ефекти за та лица са инвалидитетом. И ту се поставља, као велико питање, ко је стварни и највећи
бенефицијар свих тих буџетских улагања, да ли су то корисници или чланови НВО тимова. Простом
анализом извештаја о буџетима тих пројеката се може доћи до јасних показатеља основаности
навода подносиоца предлога, односно потврде да је у тим пројектима доминантни трошак
интелектуални рад чланова тимова.

Уз све то је непобитна чињеница да се укупно, за директно финансирање цивилног
сектора из извора буџета (не рачунајући позиције у којима партиципирају НВО организације али нису
назначене као директна дотација, а које су велике), према предлогу буџета за 2014. године, у свим
разделима, предвиђа износ од укупно 5.105.147.000 динара, па се крајње оправдано поставља
питање утрошка толике суме новца без икаквог спровођења поступака јавних набавки (што је
законска обавеза тих корисника буџетских средстава).

У том погледу се генерално поставља питање суштине и смисла појма „невладине“, и то у
условима када велика већина њих фактички и егзистира искључиво на основу средстава из буџета,
односно то је њихов доминантан приход и сврха. У том смислу се више може говорити не о правим
„невладиним“ већ више о „парадржавним“ организацијама, које функционишуу под
привилагованим условима у односу на друге пружаоце услуга социјалне заштите (могу да бирају
кориснике за које ће пружати услуге, обухват и садржину активности и рок пружања услуге, немају
законске обавезе као институционални пружаоци услуга). Над њима и њиховим начином трошења
новца пореских обвезника држава нема односно није остварила ефикасну контролу, а уз то
запослени у тим НВО-има за тај рад остварују знатно већа примања. Та чињеница да су у
привилагованом положају се јасно види у графикону достављеном у прилогу, сходно коме су зараде
остварене у НВО сектору дупло више од зарада у социјалној заштити, а тај диспаритет расте из
године у годину како се обим буџетских средстава за НВО повећава. Зараде запослених у НВО
организацијама су у том погледу идентичне са зарадама у сфери финансијских услуга, међу
највишима су у сфери услуга, а далеко су веће од плата у државним органима а и у социјалној
заштити. У то нису урачунате и накнаде спољних сарадника, ангажованих по уговорима о ауторским
хонорарима или уговорима о делу, које нико не контролише и које се нигде не евидентирају. Тиме
се ефективност утрошка средстава за интерес и добробит крајњих корисника буџетских средстава -
инвалидна, социјално угрожена и лица у ризику од искључености, ставља под велику сумњу, а
смањује обим контроле трошења државног новца. Хиперпродукција разноразних удружења грађана
у оквиру цивилног сектора логична последица много веће личне исплативости тог рада него рада у
званичним институцијама система социјалне заштите.
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Запослени у социјалној заштити, а тиме ни подносилац иницијативе, нису против развоја
цивилног сектора, који мора и треба да врши своју друштвену функцију, под условом да то врши на
начин како то постоји у развијеним земљама ЕУ, са таквим правилима и сврхом организовања, а
нарочито изворима финансирања њихових активности. Чињеница да исте нису у могућности да од
приватног сектора обезбеде значајније дотације за своје активности (а што је у ЕУ доминантно), већ
се махом ослањају на средства из буџета, говори да приватни сектор није стекао поверење у њих да
ће тиме постићи ефекат донација, већ се опредељује за директно донирање појединцима, односно
физичким лицима који за то имају потребе. Оно што је за подносиоца иницијативе проблематично је
то што је раст обима тих дотација цивилном сектору у оквиру раздела социјалне заштите, у условима
све рестриктивнијег оквира буџетских средстава, био остварен искључиво на терет адекватног
занављања опреме у установама социјалне заштите, која је махом амортизована, и без набавке
савременије опреме којом се елиминише тежак физички рад запослених на нези корисника и
суштински издиже квалитет живота корисника. Залагање подносиоца инцијативе, да се у том смислу
изврши преусмеравање 50.000.000 динара на набавку опреме, је практично само кап у мору
стварних потреба установа, али представља и покушај да се, као први корак, направи помак код
законодавца у схватању потребе да се обезбеде далеко хуманији услови за живот лица са
инвалидитетом у установама социјалне заштите. Самим тиме прави се и помак у погледу
прилагођавања европским правилима и стандардима везаним за остваривање прописаних услова за
безбедност и здравље запослених на раду. У питању су активности на конкретном побољшању
базичних људских права и корисника и радника, које по подносиоцу ипак требају да имају примат
над најчешће виртуелним и тешко мерљивим улагањима државног новца, нарочито ако су иста
пласирана, а нарочито трошена, на нетранспарентан начин преко приватних удружења грађана, без
права шире јавности (осим чланова тих приватних удружења) да у томе учествују.

Део тих средстава са позиције која би се умањила, у износу од 10.000.000 динара, се
предлаже да се преусмери на услуге по уговору, те да се та средства трансферишу Републичком
заводу за социјалну заштиту и Покрајинском заводу за социјалну заштиту. Ово ради обезбеђивања
услова(материјалних трошкова завода) за остваривање стручног усавршавања и обуке запослених
стручних радника и стручних сарадника преко тих институција система (обзиром да је и то њихова
законска надлежност и улога), како та обавеза не би била на терет запослених у установама
социјалне заштите.

У погледу трошкова стручног усавршавања запослених у установама социјалне заштите,
постоји потпуна и јасна дискриминација у Закону о буџету. Запослени су у обавези да фактички
издвајају лична средства да би одржали своје право на рад, и то из разлога што је одредбом Закона
о социјалној заштити тако предвиђено, и што за те намене се већ годинама не билансирају потребна
средства. То их доводи у дискриминишући положај у односу на друге запослене (у државним
органима, у другим јавним службама), за које су евидентно, сагласно нормативном делу и
образложењу Предлога буџета, обезбеђена средства у буџету Републике. Оваква ситуација за
запослене у социјалној заштити представља евидентно кршење чл. 10. Ревидиране европске
социјалне повеље, која је и наш пропис установљен законом. Ово је нарочито значајно због уведеног
обавезног лиценцирања стручних радника из области социјалне и здравствене заштите, који раде у
систему, и обавезних тренинга односно континуиране едукације ради одржања тих лиценци.
Поседовање лиценци је за те запослене предуслов за даље остваривање права на рад. У условима
када је, према прегледу из прилога, плата запослених у социјалној заштити значајније нижа од
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других сфера јавног сектора, а за разлику од других морају лично да сносе трошкове усавршавања,
јасно је да постоји институционални дискриминишући однос према тим запосленима, и да им се
кршењем обавеза државе, путем небилансирања средстава у буџету, противправно намеће обавеза
да то усавршавање финансирају искључиво из тих и таквих малих примања.

Овај покушај НССЗС је покушај да се тај проблем превазиђе опредељивањем неопходних
материјалних средстава за заводе за социјалу заштиту, који су и основани да између осталог врше ту
функцију оспособљавања, а за шта Република Србија већ редовно финансира одређени број
радника. Та средства би се трошила сагласно Плану развоја кадрова, који доноси министар за
социјалну заштиту у складу са Законом о социјалној заштити, и плану стручног усавршавања установа.
Чињеница је да предложени износ од 10.000.000 динара није довољан за све потребе за ту намену,
али је неопходно, према сачињеном динамичком плану, релизовати ту обавезу према утврђеним
приоритетима.

АМАНДМАН III – Овим амандманом се предлаже да се део средстава у буџету,
билансираних за намене специјализованих услуга Републичког завода за статистику, и то нарочито
оних услуга које се односе на редовни оквир послова запослених који се финансирају из буџета кроз
позицију 411, и то у износу од 44.000.000 динара, преусмери са те позиције на позицију 472 функције
70 раздела 30. Циљ овог предлога је да се тиме обезбеде средства за одобравање једнократне
новчане помоћи запосленима у установама социјалне заштите, у износу од по 4.000 динара по
запосленом, а у складу са чл. 110. ст. 7. Закона о социјалној заштити. Суштински разлог за
подношење овог захтева је у томе да се веома велики број запослених у систему социјалне заштите
већ дуже време налази у стању веома угрожене егзистенције, да има јако много запослених који
примају минималну зараду уместо плате, и да су просечне плате у систему социјалне заштите далеко
најниже од свих области из оквира јавног сектора. Аргументи за то су детаљно образложени у
графиконима и табеларним приказима у прилогу, са дугорочним упоредним приказом кретања
плата. Поред тога, предлогом буџета за 2014. годину се планира далеко најнижи раст масе за плате
запослених у социјалној заштити у односу на друге, очито привилигованије сегменте (државна
управа, судство, специјализоване организације). Овај и овакав предлог је покушај да се
једнократним новчаним давањем, као помоћи становништву посебно угроженом услед деценијског
заостајања плата, за шта постоји овлашћење у Закону о социјалној заштити, макар тренутно и
минимално, ублаже последице таквог стања. Овакав вид помоћи је више пута коришћен када су
друге категорије становништва у питању (ратни резервисти, пензионери и др.). Чињеница је да
многи запослени у социјалној заштити, нарочито они које финансира локална самоуправа, ни у 2013.
години нису добили помоћ у висини од 4.000 динара, која је као могућност била предвиђена
Законом и препоручена од стране Владе.

Подносилац сматра да тиме што се за предложени износ умањује висина позиције 424
Републичког завода за статистику није угрожено извршавање законских обавеза те организације,
обзиром да се ради о средствима намењеним за мања статистичка истраживања, и за публикације
већ прикупљеног статистичког материјала приликом спровођења пописа из 2011. године, а за шта је
обезбеђен довољан број стручних извршилаца у оквиру редовно финансиране делатности Завода
(плата запослених у Заводу). Ово тим пре што је умањење минимално, и што није јасно како је за
сређивање и публиковање постојећих података из пописног материјала, те за спровођење анкете по
узорку, потребно обезбедити 320.550.000 динара, нарочито у условима када је за организацију

http://www.novisindikat.org.rs
mailto:novisindikat.socijalnezastites@gmail.com


www.novisindikat.org.rs ТЕЛ: 064-1957-630 e-mail:novisindikat.socijalnezastites@gmail.com 14

спровођења свих радњи целокупног потпуног пописа становништва 2011. године за те исте
специјализоване услуге било утрошено 1.128.448.000 динара.

III - ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА ПРИМЕНУ АМАНДМАНА

За реализацију амандмана 1. (на члан 7. раздео 30.) нису неопходна нова средства у
предлогу буџета за 2014. годину, јер је сврха амандмана промена намена већ предвиђених
средстава у буџету за Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, и њихово
преусмеравање са функција које су мање неопходне у датом моменту на функције које значе
запошљавање нових 100 запослених стручних радника, стручних сарадника и другог особља у
центрима за социјални рад и установама за домски смештај, а који су доста година недостајући у
односу на признати број запослених по актуелним решењима Министарства рада, запошљавања и
социјалне заштите. Упркос чињенице да је Фискалном стратегијом за 2014. године предвиђено да се
неће повећавати број запослених у систему социјалне заштите, и то све до 2016. године, подносилац
иницијативе сматра да ће то изазвати велике негативне последице по систем социјалне заштите и
његову способност да одговори на повећане потребе становништва за тим видом помоћи. Ово
нарочито у условима када се предвиђа значајнији раст броја лица која ће бити корисници социјалне
заштите услед реструктуирања неких предузећа.

За реализацију амандмана 2. (на члан 7. раздео 30.) нису потребна нова буџетска
средства, већ само преусмерење намене утрошка, а за суштински исту намену – побољшање
доступности и услова живота лица са инвалидитетом на смештају у установама социјалне заштите, а
и ради побољшања безбедности и здравља на раду запослених на пословима неге у установама
социјалне заштите.

За реализацију амандмана 3. (на члан 7. раздео 35.) нису неопходна нова средства у
предлогу буџета за 2014. годину, јер је сврха амандмана промена намене билансираних срестава.
Амандманом се предвиђа да се опредељени износ за специјализоване услуге у 2014. години за
корисника буџетских средстава – Републички завод за статистику, а на име накнада за истраживаче,
аналитичаре и пописиваче за спровођење статистичких истраживања у 2014. години, која су по
предлагачу непотребна у предложеном обиму, имајући у виду број стално запослених у
Републичком заводу за статистику, којима је управо то основни посао и чије су плате већ
финансиране из других економских класификација истог раздела, преусмерава на раздео 30. у
функцију 70, економску класификацију 472 (накнаде за социјалну заштиту из буџета). Сврха овог
преусмеравања у предложеном износу је у одобравању једнократне новчане помоћи, на основу
овлашћења из чл. 110. ст. 7. Закона о социјалној заштити и на основу посебног акта Владе,
запосленима у установама социјалне заштите, који имају најниже плате у целокупном јавном
сектору и чији је материјални положај јако угрожен да то угрожава њихову егзистенцију. Укупно је по
том основу за око 11000 запослених у установама социјалне заштите, ради исплате једнократне
новчане помоћи угроженом становништву у износу од 4.000 динара по запосленом, неопходно
обезбедити око 44.000.000 динара. Овај број корисника те помоћи је неопходан да би се обезбедио
равноправни третман свих запослених у систему (и запослених које финансира локална самоуправа,
а и Република), обзиром да су у ранијим приликама запослени који су финансираних из локалних
органа власти били дискриминисани, односно ту помоћ нису добили.
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