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ПРЕДМЕТ :  ЈАВНИ  ПРОТЕСТ  НОВОГ  СИНДИКАТА  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  СРБИЈЕ 
 

Поштовани господине министре, 
 

принуђени смо да реагујемо на овакав начин у име заштите легитимних интереса 

чланова нашег Синдиката запослених у установама социјалне заштите, а поводом 

једног актуелног материјала који је тренутно у процедури код министарства на чијем 

сте Ви челу, у фази припреме Нацрта Закона о бесплатној правној помоћи. 

Мишљења смо да се њиме, уз то што су понуђена решења у том Нацрту потпуно 

супротна Закону о министарствима, Закону о државној управи, Закону о социјалној 

заштити и Стратегији развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији,  

предвиђају законска решења која су крајње неповољна за запослене у центрима за 

социјални рад у Републици Србији, и крше њихова права из радног односа, 

неоправданим наметањем додатних обавеза и одговорности, те из тих разлога 

реагујемо на овакав начин, у покушају да утичемо да се овако незаконито и 

неправично решење примени док још не проузрокује негативне последице и не доведе 

до оштећења права наших чланова.  
 

  Наиме, предвиђеним решењима у назначеном Нацрту, објављеном на сајту 

Министарства правде, се комплетан терет за практично организовање 

администрације система бесплатне правне помоћи, односно спровођење поступка 

за остваривање тог права, одлучивање о томе ко има а ко нема право на исту, 

упућивање код пружаоца бесплатне правне помоћи, поступање у случају да је упућена 

жалба, реализацију надокнаде трошкова (укључујући и прекограничне поступке), на по 

нама крајње некоректан начин, преваљује са система правде на систем 

социјалне заштите. Сматрамо да је то без икаквог основа у позитивним 

прописима, и у самој Стратегији, а нарочито сматрамо крајње некоректним да то 

предлаже радна група састављена од представника Министарства правде, 

факултета, адвокатуре, правосудне академије и НВО организација, без икаквог 

учешћа представника из ресора коме се тај терет намеће - социјалне заштите, 

односно радна група без икаквог практичног знања о стању и ресурсима система 

социјалне заштите, и проблемима у функционисању центара за социјални рад 

(просторним, финансијским, кадровским, додатном оптерећеношћу пословима 

локалне самоуправе). Уколико то и тако предложено решење опстане и буде 

усвојено, то ће у значајној мери урушити систем социјалне и породичноправне 

 

- МИНИСТАРСТВУ  ПРАВДЕ 

- за министра  правде  у  Влади  Републике Србије 
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заштите, који базично почива на ефикасном раду центара за социјални рад, и исти ће 

морати да значајно смање обим рада на остваривању својих примарних послова, 

односно да преусмере ресурсе,  да би могли да изврше све задатке који им се 

неоправдано намећу овим Законом о бесплатној правној помоћи. Центри би по томе 

требали да промене назив у „центре за социјални рад и правду“. То ће довести до 

додатног повећања оптерећења и стреса на раду запослених у центрима за социјални 

рад. 
 

  Нови синдикат социјалне заштите Србије сматра да се овим неспорна обавеза 

државе да грађанима, на основама равноправности и недискриминације по основу 

имовног стања, обезбеди приступ правди и уставно право на правну помоћ, а што је 

по важећим прописима задатак Министарства правде (као његов законом дефинисан 

посао државне управе, да то пропише, организује, обезбеди и контролише), пребацује 

са  обавеза и одговорности тог министарства на терет неког другог министарства у 

оквиру Владе, које није ни намењено ни оспособљено да те послове обавља. НССЗС 

сматра да ако је неко надлежан за питање правде исти мора да се постара и о свим 

аспектима који ту правду чине, укључујући и приступ правди и право на правично 

суђење у разумном року. Правду грађанима, по нама, пре свега треба да обезбеди 

држава, на централизованом нивоу, преко органа управе за послове правде, или на 

децентрализованом нивоу, од стране органа произашлих из непосредних избора 

грађана, а не да се та кључно значајна област пребацује на неку организацију која 

врши јавна овлашћења, јер се тиме то јако значајно питање маргинализује.. Из тих 

разлога, сматрамо да  је у Закону о министарствима  и дефинисано (у чл. 9.) да 

Министарство правде „обавља послове државне управе који се односе:... на 

бесплатну правну помоћ“. Ако неко обавља послове, он их обавља у целости.   
 

Стога НССЗС овај и овакав Нацрт прописа, којим се сав практични терет 

организовања бесплатне правне помоћи, и могућа одговорност за накнаду штете 

грађанима, пребацује на одговорност неког другог министарства, и институција у 

оквиру одговорности тог министарства (уз финансирање и са обавезом ефикасног и 

ефективног организовања од стране тог другог министарства), сматра пре свега 

несагласним закону, а потом и некоректним покушајем да се практични проблем 

из свог дворишта пребаци на неког другог. НССЗС је убеђен у то да Министарство 

правде располаже и са потпуно довољним просторним условима (објекти судова), 

опремом, кадровским условима (вишак судија и тужилаца и велики број  стручњака на 

пословима приправника и стручних сарадника) и финансијским условима (велики 

сопствени приходи судова који се деле на увећање плата), да овај задатак у интересу 

грађана ефикасно изврши у оквиру свог ресора, и то организовањем посебне службе 

у оквиру Министарства. Посебно се ради о великом постојећем ресурсу тог система у 

погледу оспособљености и знања за широк дијапазон врста поступака и 

материјалноправне материје која би била обухваћена бесплатном правном помоћи, 

односно великом броју едукованих и добро плаћених службеника. Осим тога, као 

алтернативно могуће решење, и у јединицама локалних самоуправа већ одавно 

постоје развијене службе за бесплатну правну помоћ, са довољним простором, 

опремљеношћу, кадровима и искуством за те послове, а што је и предвиђено 

Стратегијом. Тим више је нејасно зашто неко сада покушава да наметне решење које 

ниуком случају није одрживо и реално, наметањем обавезе неком ко то не може да 

изврши, а што може само за последицу да има да се право грађана на приступ 
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правди не оствари на задовољавајући начин, а да се, са друге стране, отежа 

грађанима да своја права из области породичноправне и социјалне заштите остварују 

на максимално квалитетан начин. Обављање тих послова (послова бесплатне правне 

помоћи) од стране центара за социјални рад не спада у круг јавних овлашћења која су 

им законом поверена и ради чијег вршења су основана у складу са Законом о 

социјалној заштити.  

 

Такође, осим коректности, поставља се и правно питање да ли један министар 

уопште има на право да уређује вршење послова у ресору за који је одговоран други 

министар у Влади, и да прописом који он креира намеће обавезе другом 

министарству, и то без икаквог његовог претходног формалног пристанка за то.   
 

  Нови синдикат социјалне заштите Србије сматра да се тиме, мимо законских 

надлежности министарстава из Закона о министарствима (чл. 1., 9. и 16.), несагласно 

Закону извршни послови државне управе из чл. 14. Закона о државној управи 

пребацују у одговорност министарства које нема надлежност да се тиме бави, у 

условима када установе којима се то налаже не располажу са било каквим, 

просторним, организационим и кадровским капацитетима да се тим пословима баве, а 

нити ови послови имају било какве додирне тачке са пословима ради чијег вршења су 

исте основане, односно нити те установе поседују јавно овлашћење да их то могу 

радити као поверене послове државне управе. Уз то, овим предложеним решењем се 

послови, које морају да врше државни службеници, поверавају запосленима који 

немају то својство, односно запосленим који су се уопште у свом раду нису бавили 

материјом која ће бити предмет бесплатне правне помоћи грађанима. 
 

 Предложено решење није сагласно ни самој Стратегији развоја система 

бесплатне правне помоћи у Републици Србији, која у посебном циљу в)  

предвиђа као меру да се мора обезбедити да бесплатну правну помоћ пружају 

адвокатура и службе бесплатне правне помоћи у јединицама локалне 

самоуправе, при чему уопште није предвиђено да се тиме баве центри за социјални 

рад. То практично значи да би предлагањем таквог прописа са таквом садржином 

Министарство правде предложило законско решење којим крши сопствену 

Стратегију, а које исту мора да реализује када предлаже закон. Поред тога, иако су 

Стратегијом дефинисани принципи за покриће трошкова, предложеним решењем се 

сав финансијски и организациони терет пребацује на буџетске позиције Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и сва одговорност за накнаду 

штете грађанима на терет позиције тог министарства у буџету.  Све то показује да је 

управо прави циљ овог и оваквог предлога решења да се сав оперативни и практични 

терет организовања послова око бесплатне правне помоћи пребаци са министарства 

које треба то да организује и обезбеди на неко друго министарство, а што није 

коректно, а да се за себе задржи само контролна и надзорна улога, односно 

вулгаризовано – паметовање, дељење лекција и „фини послови“.  
 

  Не желећи даље да Вас замара много широм и конкретнијом аргументацијом,  

која је заснована на конкретним одредбама прописа и непобитним чињеницама, а коју 

смо потпуно спремни да изложимо уколико од нас то захтевате, сматрајући да ће то и 

такво решење довести до снижавања нивоа заштите грађана у смислу обезбеђивања 

њиховог права на приступ суду односно доступност правде за исте, Нови синдикат 
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социјалне заштите Србије Вас позива да овај и овакав текст Нацрта Закона 

вратите радној групи на дораду и поновно дефинисање са другачијим носиоцем 

послова спровођења поступка обезбеђивања бесплатне правне помоћи.  
 

  Чланови НССЗС су дубоко резигнирани чињеницом да су у ближој прошлости 

многа законска решења која су показала катастрофалне резултате, и изазвала велику 

стагнацију у спровођењу реформи друштва, уствари била резултат рада разноразних, 

енормно скупо плаћених „експертских“ пројектних група (и усвојена на силу само  да 

би се оправдали хонорари чланова тимова), које су свој „експертски рад“ скупо 

наплатиле и које нимало не боле тешке друштвене последице решења која су 

„креирали“. У том смислу се НССЗС актуелно већ јавно обратио премијеру да  из 

садашњег буџета значајно редуцира трошкове за разноразне „пројекте“ уместо 

смањења плата запосленима у јавном сектору. Услед чињенице да је и овај  поступак 

креирања стратегија и прописа, произашао из пројекта :„Стварање ефективног и 

одрживог система за пружање бесплатне правне помоћи у Републици Србији“, 

позивамо Вас да нам дате детаљније чињенице о томе да ли су чланови радне 

групе, именовани Вашим решењима од 08.04.2013., 26.04.2013. и 18.06.2013. године, 

учесници у неком за то посебно креираном и посебно финансираном пројекту са 

коначним циљем – сачињавање нацрта закона, а уколико јесу, да нам дате 

податак ко је финансијер пројекта  и у ком износу, те ко је и колико био плаћен 

за рад у оквиру те и такве радне групе, односно пројекту. Уколико нам одговор по 

том питању не доставите бићемо принуђени да Вам се у званичној процедури 

обратимо са захтевом за информацију од јавног значаја, и да о томе обавестимо ширу 

јавност, јер сматрамо да може да постоји оправдани интерес јавности да  зна где су у 

2014. години потрошена 192 милиона динара за услуге по уговору за међ. пројекте 

(више него за кап. одржавање и опремање свих установа социјалне заштите заједно). 
 

  Ми смо сигурни да ће на Вас од стране чланова Радне групе бити вршен 

притисак да се никако не одустане од предложеног решења, али Вас позивамо да 

још једном размислите о свим свеукупним консеквенцама које једно такво лоше 

решење може произвести, и да промените текст Закона о бесплатној правној 

помоћи пре слања на Владу, у делу одређивања носиоца спровођења поступка. 

Ово тим пре што би сте Ви, у моралном и политичком смислу, били једини одговорни 

за све лоше последице које би неко лоше креирано решење могло да произведе за 

грађане и њихова уставна права и за систем у целини. 

 

У нади да ће те ово наше обраћање схватити као наш конструктивни чин да се заиста 

створи ефикасан, економичан и одрживи систем за обезбеђивање права на приступ 

суду на недискриминаторским основама,   
 

с пуним ппштпваоем,      ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА: 

                         ДОСТАВЉЕНО:                               М.П.                    Братислав Цветкпвић, С.Р. 

- Министарству правде,                                           СЕКРЕТАР  СИНДИКАТА: 

 -     Министарству за рад, зап., бпр. и спц. питаоа                Никпдијевић Зпран, С.Р. 

-      Председнику Владе Републике Србије 

 

Овај дппис је сачиоен у електрпнскпј фпрми, птппслат са званичне е-маил адресе Нпвпг 

синдиката спцијалне заштите Србије, и валидан је и без пптписа и печата 


