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ПРЕДМЕТ:   ЈАВНО  САОПШТЕЊЕ  НОВОГ  СИНДИКАТА  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ   

СРБИЈЕ   ПОВОДОМ  ПРЕДЛОГА  ПОСЕБНОГ  КОЛЕКТИВНОГ   

УГОВОРА  ЗА СОЦИЈАЛНУ   ЗАШТИТУ , САЧИЊЕНОГ ОД  

НЕКИХ  ГРАНСКИХ  СИНДИКАТА  ДАНА  10.10.2014. ГОДИНЕ 
 

Поштовани, 

 

          Поводом  текста Предлога Посебног колективног уговора за социјалну заштиту, који су 

заједнички утврдили Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије и Синдикат 

запослених у здравству и социјалној заштити Србије дана 10.10.2014. године, и затражили 

својим дописом од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.170/14 

од 10.10.2014. године наставак прекинутих преговора између Владе и репрезентативних 

синдиката око закључења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту, Нови синдикат 

социјалне заштите Србије издаје следеће  
 

Ј А В Н О   С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

 Новом синдикату социјалне заштите Србије није јасно зашто су синдикати, који су од 

2011. године преговарали са Владом Републике Србије, без икаквог иницијалног акта органа 

власти, самоиницијативно у значајној и суштинској мери редуцирали текст и суштински 

смањили обим права запослених садржан у тексту Посебног колективног уговора за социјалну 

заштиту, који је као такав, по информацијама које су јавно презентоване, био у потпуности 

усаглашен са Владом и спреман за потписивање још у пролеће  2012. године. Услед чињенице 

да наставак даљих преговора захтевају синдикати, и да излазе са тим и таквим формалним 

предлогом текста ПКУ, као основом и иницијативом синдиката за даље преговоре, испада да 

управо ти синдикати од Владе захтевали да се одређена права запослених у установама 

социјалне заштите укину,  смање или погоршају услови њиховог остваривања (без икаквог 

формалног захтева Владе), и то права која су стечена и остваривана овој делатности у дужем 

временском периоду, а тако и права за која и по садашњем Закону о раду постоји могућност да 

буду утврђена колективним уговором у већем обиму. Без икаквог јавног образложења 

синдикати који су о томе са Владом преговарали сада одустају од даљег инсистирања да нека од 

тих права буду предвиђена новим Посебним колективним уговором. На овај начин ти 

синдикати дају пуно формално оправдање Влади да, у случају било каквог исказивања протеста 

поводом ПКУ, може са пуним легитимитетом да каже: „Ми то нисмо тражили, већ је то био 

захтев синдиката, а ми смо само прихватили њихове предлоге“. И Влада би заиста била у праву. 

 

- ВЛАДИ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ 

- МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  

            БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

- МИНИСТАРСТВУ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ  И  

           ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

- РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТИМА У ГРАНИ 

- СИНДИКАЛНОЈ  ЈАВНОСТИ  У  СОЦИЈАЛНОЈ   

          ЗАШТИТИ  СРБИЈЕ 
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 Таквим  чином се синдикати одричу тешко достигнутог нивоа права, без икакве 

борбе и покушаја да се у току преговора остваре права и обим који је примерен стању и 

потребама запослених у том систему, те уважавању све сложености, одговорности и услова 

рада у установама социјалне заштите, како у погледу заштите њиховог материјалног и 

социјалног положаја, тако и у погледу њиховог права на рад,  на правичне услове рада, на 

безбедне и здраве услове рада, на правичну надокнаду за рад, права на организовање и на друга 

права гарантована Уставом, законом, ратификованим међународним конвенцијама, а нарочито 

ретификованом Ревидираном европском социјалном повељом. Без икаквих јавних образложења 

ти синдикати који преговарају се слажу да се тај обим  права свих запослених у социјалној 

заштити значајно, и по нама непотребно и непримерено, умањи. Услед чињенице да се тражи 

наставак раније прекинутих преговора, НССЗС-у није јасно зашто се одустаје од захтева да се 

по многим питањима искористи законска могућност давања већег обима права од законског 

минимума, чак и у условима када та питања нису била предмет измена Закона о раду, када су 

између преговарача била потпуно усаглашена и неспорна у досадашњем току преговора, и када 

по НССЗС-у недвосмислено из усвојеног ребаланса буџета произилази да итекако постоји 

простор у расположивим средствима буџета, и то управо на формални предлог самих 

синдиката. Тиме ти синдикати одустају од нечега на чему су инсистирали пуне две године 

трајања преговора, а што је апсолутно у складу са европским стандардима у тој области. 
 

Иако ти синдикати, како је наглашено у тексту тог предлога, предлажу да се то 

редуцирање права запослених (према чл. 2. ст. 1. Предлога) односи само на запослене који су 

њихови чланови, Нови синдикат социјалне заштите Србије је свестан чињенице да је то 

несагласно Закону о раду и практично немогуће, те да ће негативне последице свега, ако се 

усвоји такав предлог тих синдиката, погодити негативно све запослене у систему социјалне 

заштите, а без икаквог њиховог учешћа у томе и без могућности да искажу свој став о томе, 

било непосредно било преко синдиката у које су организовани.  
 

Из тих разлога Нови синдикат социјалне заштите Србије, као регистровани 

грански синдикат за делатност социјалне заштите, ИЗРАЖАВА СВОЈ ЈАВНИ И 

ОДЛУЧНИ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОВОГ И ОВАКВОГ ПРЕДЛОГА САЧИЊЕНОГ ОД 

НЕКИХ ОД ГРАНСКИХ СИНДИКАТА,  и  захтева да се у наставку преговора око 

закључења ПКУ задрже сва права која су у складу са законским овлашћењем из чл. 8. ст. 

2. Закона о раду призната у досад усаглашеном тексту ПКУ или су стечена права на 

основу сада важећег ПКУ, а нису супротна Закону о раду. 
 

Нови синдикат социјалне заштите Србије захтева од преговарача за закључивање 

Посебног колективног уговора за социјалну заштиту да се обезбеди да Влада Републике 

Србије, као финансијер рада установа социјалне заштите, обезбеди финансијска средства 

за потпуно усаглашавање аката о процени ризика у установама са свим прописима из 

области безбедности и здравља на раду и прихваћеним европским стандардима из те 

области, на основу усаглашених принципа између социјалних партнера и у примереном 

року, а да се до окончања тог усаглашавања никако не смањује достигнути обим права 

запослених на безбедне и здраве услове рада и права која по том основу имају на основу 

непосредне примене ПКУ (актуелни обим права на скраћено радно време и додатна права 

по том основу), а који је заснован на озбиљним стручним анализама референтних 

установа у ранијим деценијама.  
 

Нови синдикат социјалне заштите Србије у погледу услова рада запослених у 

социјалној заштити не прихвата било какву аналогију са неким другим гранама у јавном 

сектору, јер је садржина рада на многим пословима суштински различита од сличних 

послова у тим гранама, или су степен опремљености (просторно и опремљеност 

адекватном опремом), а нарочито норматив кадрова, односно свеукупни услови рада,  

егзактно неупоредиво неповољнији у социјалној заштити у односу на те друге делатности.  
 

Нови синдикат социјалне заштите Србије захтева да се у новом ПКУ, као што то 

постоји у сада важећем ПКУ, предвиди право запослених на накнаду штете у случају 

потребе да се из оправданих разлога користи законско право запослених на штрајк, а 
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нарочито обавезујућа одредба да је послодавац дужан да обезбеди број и структуру 

запослених у складу са прописаним актима оснивача односно финансијера делатности.  
 

Нови синдикат социјалне заштите Србије указује да је готово извесно да ће овакав 

ПКУ, ако буде потписан у оваквом тексту, изазвати веома велико незадовољство међу 

запосленим у социјалној заштити, а избегавањем да се многа питања разреше на нивоу 

посебног колективног уговора, и спуштањем проблема на ниво установа и релацију 

директор-синдикати, се ствара јако велика опасност да дође до могућег поремећаја 

квалитета тих односа и квалитета рада запослених услед незадовољства које је усмерено 

према послодавцу-установи и његовим органима, а узрокованог губитком досадашњих 

права. То појачано незадовољство и неразумевање у установама, или било какав 

поремећај њиховог функционисања, се по НССЗС  никако не сме дозволити  у самим  

установама, у интересу права грађана о којима се те установе брину и потпуног и њиховог 

квалитетног функционисања. То је интерес и самих запослених, уз примарни интерес 

поштовања достојанства запослених и њихових потпуно легитимних права по основу 

рада, а те могуће последице могу бити нужна последица пребацивања „коске 

неразумевања и незадовољства“ са нивоа посебног колективног уговора на ниво 

колективног уговора код послодаваца. Стога НССЗС захтева да се кроз детаљно 

регулисање, и одредбу о непосредној примени ПКУ, у интересу равноправности 

запослених постигне максимално унифицирање нивоа остваривања права запослених у 

установама социјалне заштите, нарочито у условима елементарне фактичке немогућности 

закључивања колективних уговора код послодаваца, а што је био и разлог веома 

детаљног регулисања свих радноправних института у првобитној верзији ПКУ. 
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 

Чланови Новог синдиката социјалне заштите Србије, од којих су неки активно 

учествовали у сачињавању како важећег ПКУ тако и почетне верзије текста садашњег предлога 

ПКУ, су још 2012. године исказали свој јавни протест, пре свега, против укидања ограничења 

да послодавац може да привремено упути запосленог код било ког другог послодавца, и то без 

икакве претходне сагласности оснивача, што може да води многим злоупотребама, шиканирању 

запослених, и то са смањеним правима услед измене чл. 174. Закона о раду, и неконтролисане 

примене „outsourcing-a“ у установама, а што се све више најваљује као могућа мера за 

редуцирање трошкова функционисања установа и смањење радне снаге у јавном сектору.  

Изразили су противљење и против неостваривог права на увећање накнаде по основу 

спречености за рад услед болести до 30 дана, што је јасна законска могућност, а што је 

тадашњом формулацијом у предлогу ПКУ доведено до нивоа „голог“ права. Протествовали су и 

против недефинисања да запослени има право на плату према пословима које обавља, и да она 

мора да одражава разврставање и структуисање послова на основу сложености, одговорности и 

услова рада, утврђених у складу са међународним класификацијама и усвојеним европским 

стандардима у том погледу, а што је управо ових дана изузетно актуелно услед најаве нових 

прописа о платама у јавним службама.  
 

На крају, најбитније, чак и условима да је тадашњом верзијом предлога ПКУ из 2012. 

године било предвиђено право запослених на скраћено радно време, на основу непосредне 

примене ПКУ (као право које је стечено још 2002. године на основу стручних анализа и 

процене Владе о оправданости његовог генералног увођења),  протествовали су против 

искључења јасне, недвосмислене и орочене обавезе да Влада организује и финансира стручну 

анализу степена изгарања и степена стреса на раду. И то у условима када је по тадашњем тексту 

ПКУ било утврђено кристално јасно и на закону засновано таксативно дефинисање на основу 

чега се мора сачинити акт о процени ризика (услед чињенице да у огромном броју установа 

нису извршена сва у складу са законом прописана испитивања штетности и опасности, 

нарочито оних које настају услед ручног подизања терета или физичког рада или психичких 

опасности и штетности, или обезбеђено мишљење службе медицине рада), и у колективном 

уговору су  биле садржане обавезе да ће потписници у року од године дана споразумно 

дефинисати критеријуме за процену послова у установама социјалне заштите и скраћење радног 
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времена, и са утврђеним роком од године дана да послодавци након тога ускладе акте о 

процени ризика, затим, постојања веома битне (кључне) одредбе да до пуног и доследног 

усаглашавања постојећих аката о процени ризика са прописима из области безбедности и 

здравља на раду запослени имају право на скраћено радно време гарантовано колективним 

уговором, те обавезе да број и структуру запослених послодавац мора да усклади са 

прописаним стандардима рада у одређеном року након споразумног утврђивања норматива и 

стандарда рада. 
 

На наше огромно изненађење, синдикати су у актуелној актуелној верзији Предлога 

ПКУ, као њиховом даљем основу за преговоре, и њиховом предлогу за регулисање, многа 

питања другачије регулисали и предложили, и то на начин да се додатно смањују права 

запослених или отежавају услови њиховог остваривања, чак и у односу на верзију из 2012. 

године.  
 

По НССЗС-у нити Закон о раду нити Закон о безбедности и здрављу на раду не 

представља ограничење и сметњу да се нека права или услови остваривања неких права 

редуцирају у односу на почетни усаглашени текст Предлога ПКУ, а нарочито у односу на нека 

стечена права запослених у складу са важећим ПКУ, у делу у коме није у супротности са 

Законом о раду. Ово посебно имајући у виду одредбу чл. 8. ст. 2. Закона о раду, која дефинише 

право да се колективним уговором могу увести већа права или повољнији услови рада од права 

утврђених законом, нарочито непромењену одредбу о скраћеном радном  времену (чл. 52. 

Закона о раду), те да се ти послови утврђују општим актом (у смислу дефинисања појма општег 

акта из чл. 8. ст. 1. Закона о раду – колективни уговор или правилник о раду), као праву на које 

запослени имају право ако раде на пословима који су нарочито тешки, напорни и за здравље 

штетни штетни, или друге релевантне одредбе иновираног Закона о раду.  
 

Ово нарочито имајући у виду значајно редуциран број запослених по давно 

превазиђеним нормативима кадрова из 1993. године, неадекватном опремљеношћу савременом 

опремом која редуцира тежак физички рад, чињеницу да на тим нарочито штетним пословима 

раде претежно запослене женског пола (70 % свих запослених у области чине жене), а да је 

услед веома лоше опремљености технолошки застарелом опремом или просторне 

опремљености присутан тежак физички рад, а услед локацијске удаљености већине установа за 

домски смештај од већих насељених места или ужих урбаних делова  (на пр. Стари Лец, Чуруг, 

В. Поповац, Извор, Стамница, М. Пчелице, Сремчица, Ветерник, Ст. Моравица), то представља 

додатно оптерећење запосленима. Посебно услед чињенице да је већина аката о процени ризка 

сачињена на основу формалистичког а не суштинског и свеобухватног сагледавања и процене 

ризика за свако радно место, према условима и садржини сваког радног задатка, а што се веома 

лако може утврдити простим увидом у садржину истих. 
 

Наше главне примедбе су следеће: 
 

 1) Актуелним предлогом синдиката, у чл. 3.,  се предвиђа да запослени који ради на 

пословима са повећаним ризиком, ако је то тако утврђено актима о процени ризика (а што није 

случај скоро нигде у Србији), има примарно право да ради са „непуним“ радним временом. 

Оваква одредба је супротна чл. 52. Закона о раду, који каже да запослени има право на 

„скраћено радно време“. Увођење непуног радног времена је аутономно и искључиво право 

послодавца, услед таквих организационих потреба, а не услед скраћења радног времена услед 

тешких и неприлагођених услова рада. Ти отежани услови рада у области социјалне заштите су 

били утврђени још 1985. године на нивоу целе СФРЈ, у склопу Друштвеног договора за 

утврђивање Полазних основа за утврђивање сложености, одговорности и услова рада у 

делатностима здравства и социјалне заштите, са од специјализованих референтних установа 

утврђеним и потврђеним правом по том основу у виду скраћеног радног времена (III 

категоријом штетности). Сада синдикати предлажу да се то право преименује у „непуно“ радно 

време, што никако нису исти институти, и не носе са собом исте консеквенце приликом 

утврђивања висине плате запосленог нити у погледу процедуре његовог прописивања.  
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Предлогом се, додуше, у чл. 6., предвиђа да запослени, поред „непуног“ радног времена 

(које по закону може бити до 36 сати недељно), и ако је то актом о процени ризика тако 

утврђено (а што није), може имати и додатно право и на „скраћено“ радно време (за додатних 

до 10 часова недељно) и друга нека права. Чињенице су да скоро ниједан акт о процени ризика 

није, нити у формалном, а још више у суштинском смислу, донет уз стриктно и потпуно 

поштовање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и пратећих подзаконских аката (да 

нису измерене све штетности и објективно оцењени сви ризици на раду, да у далеко највећем 

броју случаја нису присутни извештаји служби медицине рада, те се да неки закључци у неким 

актима сукобљавају чак и са здравим разумом), а што је за последицу имало генерално 

проглашавање да у установама социјалне заштите нема радних места са повећаним ризиком. То 

значи да је овакво право у ПКУ „голо право“ које нико у социјалној заштити неће моћи да 

користи. Закон о безбедности и здрављу на раду не прописује која су то права запослених који 

раде на пословима са повећаним ризиком, већ утврђује да се та права утврђују колективним 

уговором и уговором о раду. Само право на скраћено радно време у установама социјалне 

заштите је 2002. године уведено на основу неких стручних анализа референтних здравствених 

установа односно факултета (и препознатог стања још од 1985. године), и као такво генерално и 

званично утврђено право за све установе је постојало 12 година, а функције установа нису биле 

оштећене услед конзумирања тог права, односно то није ставарало сметњу за остваривање 

њихове делатности. Коришћење тог права, нарочито код запослених са изузетно појачаним 

психичким оптерећењем на раду или код запослених, махом женског пола, које раде на 

пословима са присутним тешким физичким радом, је делимично превенирало већи обим 

боловања, повреда на раду и повећања инвалидитета код запослених. Несачињавањем аката о 

процени ризика онако како прописи и хармонизовани европски стандарди то стриктно налажу, 

и њиховим неусаглашавањем са подзаконским актима који су у међувремену ступили на снагу 

(о тешком физичком раду и ручном подизању терета или о испитивању биолошких штетности), 

нарочито неукључивањем званичних служби медицине рада у његово сачињавање, су 

запослени доведени до ситуације да се без њихове могућности утицаја њихови послови 

дефинишу да на њима не постоји никакав ризик за безбедност и здравље на раду. Сами 

синдикати нису предузели ништа ефективно да се санкционишу како послодавци, а још више 

оне лиценциране организације које су сачињавале такве незаконите акте (да исте изгубе 

лиценце). Уместо тога, сада управо синдикати предлажу да се то право de facto укине 

запосленима у социјалној заштити а избацивање одредби о обавезности образовања Одбора за 

безбедност и здравље на раду и о предствнику запослених се они онемогућавају да то право 

ефективно остварују као појединци (што им гарантују конвенције), без утицаја синдиката.   
 

2) С тим у вези је била јасно дефинисана обавеза у почетној верзији ПКУ да су 

послодавци дужни да у одређеном року у потпуности усагласе те неисправне акте о процени 

ризика, на основу критеријума које би сагласно утврдили потписници тог посебног колективног 

уговора, а да до истека тог рока за коначно усаглашавање аката запослени имају право на 

скраћење радног времена у складу са критеријумима из ПКУ, те право на додатно увећање 

годишњег одмора по том основу. По НССЗ је оваква одредба у складу са Законом о раду и 

другим прописима, да запослени задржавају неко право док Влада, и послодавци под њеном 

ингеренцијом, не обезбеде пуну законитост свог рада у складу са прописима које је сама Влада 

доносила, или да се мерама инспекцијског надзора утврде законитост или незаконитост у тим 

актима, те да запослени, применом правила и обавеза државе из Ревидиране европске социјалне 

повеље и других конвенција, не би смели да буду оштећени у остваривању својих права док се 

то не деси, јер се овим крши њихово право на безбедне и здраве услове рада. Оваква одредба је 

потпуно у складу са смислом међународно преузетих обавезе државе из ратификованих 

конвенција које дефинишу право на рад, на правичне и на безбедне услове рада.  
 

3) Искључивање из текста ПКУ, на предлог синдиката, масе детаљно дефинисаних 

одредби које се тичу организације испуњавања обавеза из области безбедности и здравља на 

раду на нивоу установа, те међусобних обавеза послодавца и синдиката у том погледу 

(нарочито обавезе послодавца да колективно осигура запослене, те о обавезности образовања 

одбора за безбедност и здравље на раду те правима представника запослених за безбедност и 

здравље на раду, што је све у складу са међународним конвенцијама и европским стандардима 
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у тој области, а што је обавеза регулисања у колективном уговору у складу са чл. 3. Закона о 

безбедности и здрављу на раду), ствара, уз претходне ствари око обесмишљавања права на 

скраћено радно време, додатну несигурност запослених и обесмишљава фактички ниво 

остваривања њихових права у овој области, и Уставом прокламованог права на рад. Тиме што 

управо предлаже брисање тих одредби, синдикати управо елиминишу себе и своју улогу из 

било какве могућности да колективним или индивидуалним заступањем запослених, обезбеде 

остваривање њихових права на безбедан и здрав рад, а ниво регулисања препуштају у 

потпуности на вољу послодаваца и на свођење на голо испуњавање формалних законских 

обавеза до нивоа који је као минималан утврђен законом.  
 

4) Избацивањем одредби и ограничења за премештај у друго место рада за одређене 

категорије запослених (запослених мајки са породичним обавезама и инвалидних лица), које су 

биле предвиђене у ранијој верзији ПКУ, остављена је слобода послодавцу да без икаквих 

других ограничења, осим оних из Закона о раду, може сваког запосленог да упути у место рада 

до 50 км удаљености, а што може бити широко злоупотребљавано и неправично за те 

запослене, нарочито оне који су тај инвалидитет и стекле радом у установи.  
 

5) Избацивањем одредбе о условима и случајевима када се запослени може привремено 

упутити на рад код другог послодавца, односно да то једино може бити ради рада у другој 

установи социјалне или здравствене заштите у својини Републике, уз претходну сагласност 

оснивача, се потпуно отвара могућност да ти запослени у пракси могу бити „изнајмљивани“ и 

приватним пружаоцима услуга, а и другим приватним агенцијама, за много мању плату. То 

отвара веома широк простор за свакојаке злоупотребе у пракси, и шиканозне мотиве, а што 

запослени у установама социјалне заштите, који су свих ових деценија радили изузетно 

сложене, одговорне и тешке послове, и дали изузетан допринос раду установа, сигурно нису 

заслужили. Стога се НССЗС одлучно противи укидању тих и таквих ограничења у праву 

послодавца, а што је у складу са чл. 8. ст. 2. Закона о раду и ништа не кошта. За чуђење је да то 

предлажу управо синдикати а не Влада, која би можда и имала интерес за тиме. 
 

6) Избацивање дефинисања да запослени не може сносити последице у погледу 

напредовања или висине плате ако је послодавац према њему извршио акт дискриминације у 

погледу стручног усавршавања, је по НССЗ-у непотребно, јер то даје јасни основ запосленима 

ако се тај чин деси да могу да траже судску заштиту. Таква одредба им даје  додатну сигурност, 

нарочито у условима да није донет план развоја кадрова и планови стручног усавршавања (што 

је обавеза из Закона о социјалној заштити- lex specialis-a, која није извршена у законском року), 

те да је запосленима у многим установама наметнуто да делом морају да сносе трошкове свог 

усавршавања ради одржања права на рад, у условима када нису у финансијским плановима 

установа билансирана довољна средства за те намене, и када на терену у многим установама  

постоји фактичка дискриминација запослених у том погледу (да се неким запосленима то 

омогућава а некима не, без икаквих формалних правила). Ово (стручно усавршавање) је област 

у којој се јако много крше права запослених на равноправност, а тиме, када буду донети акти о 

оцењивању рада запослених и о напредовању, то може имати и директне консеквенце и по 

висину плате тих запослених који би били дискриминисани у праву на стручно усавршавање. 
 

7) Избацивање одредби у којим другим случајевима се запосленом може одредити 

прековремени рад, а што је било одређено у складу са чл. 53. Закона о раду, и прилагођено у 

свему специфичним случајевима обављања делатности установа, уноси додатну несигурност 

код запослених, и није јасно зашто се синдикати залажу и за то дерегулисање, када то ни у ком 

погледу не кошта Владу. С тим у вези је потпуно обесмишљено право запосленог из сада 

важећег ПКУ да у сваком случају има право да му се тај рад третира и обавезно плати као 

прековремни рад. Смисао увођења могућности да му се уместо директног плаћања 

прековременог рада (што је предвиђено важећим ПКУ-ом) понуди коришћење зарађених дана, 

пре плаћања прековременог рада у висини одређеној законом, је управо био у већем праву 

запосленог да му се тај рад прерачуна по правилу : један и по сат зарађеног за сат рада. Тиме би 

се запослени у том погледу довели у потпуно равноправни положај са запосленима у државним 

органима. Сада актуелном формулацијом, коју предлажу синдикати, без тог и таквог већег 
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права и без рока коришћења зарађених дана, се то право на прековремени рад у потпуности 

обесмишљава. Стога је НССЗС апсолутно против оваквог начина регулисања тог права.  
 

8) Предложеном крајње контрадикторном формулацијом за питања приправности, уз 

брисање члана у ранијој верзији ПКУ  који то ближе уређује, се у потпуности крше 

императивне законске одредбе о одморима у току дана. 
 

 9) Предложеним критеријумом за увећање годишњег одмора по основу услова рада, 

стриктним утврђивањем да по том основу право на увећање имају једино запослени на 

посебним ризиком (којих нема), се постиже практични ефекат да се тиме значајно смањује 

право запослених које имају по сада важећем ПКУ (од 1 до 5 дана), а што ће допринети 

значајном смањењу броја дана годишњег одмора за све запослене у социјалној заштити, те да ће 

једини критеријуми за увећање законског минимума, редовно, бити по основу година рада, 

сложености послова, оцене и добре воље директора за успешност и контакта са корисницима за 

оне на непосредном раду за 3 дана. НССЗС се противи таквом предлогу синдиката-предлагача, 

јер га сматра, као и фактичком укидању скраћеног радног времена, неправичним према 

запосленима, и невредновањем све тежине њиховог рада. Коначни ефекат оваквог олаког 

односа предлагача оваквог текста ПКУ, да се тако грубо игноришу тешки услови рада у 

социјалној заштити, и да се из ПКУ избаце сва права која по томе произилазе, по НССЗС ће 

највероватније имати своју крајњу неповољну консеквенцу када буду одређиване плате 

запослених у социјалној заштити у новим прописима о платним разредима (услед чињенице да 

је тај део у прилично великој мери садржан у садашњим коефицијентима запослених). 

Смањење увећања броја дана годишњег одмора услед неадекватно вреднованог критеријума за 

услове рада је за НССЗС неприхватљиво, јер су запослени у многим установама до деведесетих 

година  имали право на годишњи одмор до 45 дана, и то по основу тешких услова рада.  
 

 10) Предложеним дефинисањем додатака на плату се крши јасна одредба чл. 5. ст. 1. тач. 

1. Закона о платама у државним органима и јавним службама, односно даје се мање право од 

права које одређује та тачка тог члана закона,  у ком погледу ни не постоји основ да се 

колективним уговором уопште може регулисати на било који начин питање додатка по основу 

минулог рада (већ је то овлашћење једино у погледу висине других додатака предвиђених тим 

чланом). У том смислу је предвиђање додатка по основу сменског рада несагласно том Закону, 

јер Закон јасно каже да се општим прописима о раду утврђује висина додатака из тач 2.-5. става 

1. члана 5., а не могу се уводити нови додаци који нису предвиђени тим законом. Овим се само 

у предлогу уноси забуна код запослених да се синдикати залажу за већа права, а која се не могу 

остварити јер нису у складу са посебним законом (lex specialis) који регулише та питања.  
 

 11) НССЗС је против предлога да се право на увећање плате по основу теренског рада и 

додатног оптерећења услови донетим нормативима и стандардима рада (који не постоје и не зна 

се када ће бити донети), квалитета обављеног посла (који не може постићи јер ради два посла 

истовремено за исто радно време), посебног доприноса стицању прихода (запослени не стиче 

тиме нове приходе већ штеди средства послодавцу), како је предложено од синдиката у чл. 51. 

Предлога ПКУ. Нарочито је оштро против тог и таквог условљавања увећања плате у случају 

вршења дужности непосредног старатеља кориснику, јер су запослени принуђени да врше ту 

функцију (не могу је одбити) у крајње неравноправним прописаним условима у односу на 

старатеље који нису запослени у установи, са јако повећаним обавезама које трају непрекидно 

24 часа 365 дана у години бриге и личне и материјалне одговорности према том лицу, чак и без 

икаквог права да истакну у одређеним случајевима (здравствена заштита, образовање, верска 

права и сл.) и приговор личне савести у односу на штићеног корисника. То морају да раде по 

професионалној и службеној дужности, уз све редовне обавезе на раду. Условљавање 

остваривање права на додатак за то и такво додатно оптерећење неким условима, нарочито 

оним садржаним у чл. 51., је крајње некоректно, па никако није јасно зашто су синдикати-

предлагачи то предложили.  
 

 12) НССЗС-у никако није јасно зашто су синдикати-предлагачи олако, и без икаквог 

већег разлога, одустали од законом предвиђене могућности да се колективним уговором може 

увести веће право у том погледу, да се за запослене који су оболели од болести већег социјално-
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медицинског значаја у смислу прописа о здравственој заштити, и у другим случајевима 

(претећи побачај, стања након тешких операција) утврди право у већем износу од законом 

утврђеног минимума („најмање 65 %“), и то за запослене док се на боловању налазе а 

исплатилац је установа (до 30 дана). Нарочито није јасно јер запослени у тим случајевима и у 

том периоду болести имају изузетно повећане трошкове за лечење, које сами морају да сносе, а 

извесно је да ће веома велики број, услед актуелног смањења плата, бити принуђен да живи са 

смањеним износом новца по том основу. Таква могућност је постојала у претходној верзији 

ПКУ па никако није јасно из којих су разлога синдикати-потписници предложили укидање тога. 

НССЗС је одлучно против тога и те и такве предложене формулације у ПКУ, јер се 

предложеном стриктном и збуњујућом формулацијом, да се ниво тих права своди на минимум 

из закона, фактички онемогућавају и послодавци, који разумеју потребу запослених да треба да 

улажу у сопствено здравље, и што је у интересу самих послодаваца, да могу својим општим 

актима на нивоу послодавца да та права утврде у већем обиму. Ово из разлога што ће се веома 

мало њих осмелити, чак и у случају када закон каже „најмање 65 %“ да поступе флексибилније 

у односу на крајње експлицитну одредбу у ПКУ у погледу висине тог права запосленог. Иза 

такве одредбе ће стајати, и на њу се позивати, управо они који имају задатак да спрече 

послодавце да општим актима предвиђају нека већа права од нивоа утврђеног законом и ПКУ.  
 

 13) НССЗС је против укидања дефинисања висине дневнице за службени пут (накнаде за 

исхрану) у ПКУ, те дефинисања случајева у којима запослени има право на ½ дневнице. 

Оваквом формулацијом коју су предложили синдикати-предлагачи се уопште не зна који су то 

трошкови који се признају (исхрана, ноћење, превозни трошкови). Тиме се запослени у 

социјалној заштити доводе у потпуно неравноправан положај у односу на друге запослене у 

јавним службама, а нарочито у односу на запослене у државним органима, а за примену у 

пракси се стварају многе недоумице, које ће имати за последицу трзавице у установама. 
 

 14) У погледу предлога синдиката везаних за исплату других примања из чл. 120. Закона 

о раду (солидарне помоћи) НССЗС-у никако није јасно шта значи формулација „тежа болест  

која је као таква третирана прописима из здравственог осигурања“, када таква класификација не 

постоји у тим прописима а ни прописима из области пореских ослобођења по том основу. Ти 

закони познају само болести од већег социјално-медицинског значаја, а не праве градацију на 

лакше и теже болести. Тиме се и то право на солидарну помоћ по том основу своди на 

„фактички ниво голог права“, чак и у случају када порески прописи то не забрањују и користе 

се у другим областима (полиција, фондови и др.),  и НССЗС је одлучно против тога. 
 

 15) Предвиђање права на исплату новогодишњих поклона за децу запослених, поклона 

запосленим-женама за 8. март, без опредељивања максималне висине тих права, уз 

необавезност, своди та права на ниво „голих права“ која се неће остваривати у пракси и неће се 

знати правила у којима послодавци могу у тим случајевима да се држе. 
 

 16) Избацивање целих одељака који се тичу питања суспензија (недефинисање висине 

угрожавања имовине веће вредности као основа за суспензију), престанака радног односа, 

нарочито права запослених који би евентуално били проглашени за технолошки вишак, те 

ограничења, правила поступања, нарочито критеријума који би се примењивали по том основу 

и права које запослени има у том погледу, личних права на обавештавање и информисање 

запослених (што је њихово право по међународним конвенцијама а што су они противуставно 

усмерени да то ефективно могу да остварују само преко синдиката), одређивања рока у ком 

послодавац мора да одговори запосленом на његов захтев, ограничења да се у случају 

покренутог поступка за злостављање на раду мора поштовати претпоставка невиности и не 

може се вршити дискриминација запосленог по основу таквог поступка док се исти води, о 

мирном решавању спорова те одредби везаних за штрајк (нарочито одредбе о начину надокнаде 

штете запосленима у случају да се утврди да је штрајк био оправдан а они су оштећени 

умањивањем плата док су били у штрајку), а које су биле у потпуности усаглашене између 

синдиката и Владе, и то на предлог самих синдиката, Нови синдикат социјалне заштите Србије 

никако не може да схвати и прихвати. Овим се синдикати добровољно одричу своје 
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конвенцијама одређене улоге у свим тим питањима, и ниво права запослених у тим питањима 

фактички своди на голи законски ниво.  

 

 17) Тиме се, уз сво напред наведено свођење многих права на ниво „голих“ и у пракси 

неостваривих права, или на ниво који је у Закону, уз недефинисање и кључног разлога зашто се 

колективни уговори у свету закључују (питања плата), што је условљено законским правилима 

у нашој држави, поставља  питање због чега је сврха закључивања овог и оваквог колективног 

уговора, ако су његов стварни предмет само нека права запослених, која спадају у круг у 

суштини споредних питања у односу на нека суштинска на која смо у горњем тексту указали. У 

том контексту поставља се јако велико питање и шта је сврха предвиђене одредбе да се овај 

колективни уговор непоредно примењује, односно која су то питања која се могу примењивати 

непосредно по том основу. Тај круг питања, и тај обим права које ће запослени моћи да користе 

по овом основу, је јако мали. Чињеница је да у области социјалне заштите (са изузетком 

Војводине) никад нису ни могли да буду закључени колективни уговори код послодаваца 

(услед чињенице да је трећи потписник Влада). У многим установама, уз кршење Закона о раду, 

су били донети правилници о раду, и то као трајни акти, односно са практично неодређеним 

трајањем, и без икаквих права синдиката око њиховог доношења или садржине регулисања. 

Тиме се институт колективног уговарања на нивоу установа претвара у мртво законско слово на 

папиру, који никад није могао да буде примењен у пракси, и масовно је у том погледу, не само 

у социјалној заштити, кршен Закон о раду у том погледу. У датим околностима је нужност 

обимног регулисања већине права на нивоу посебног колективног уговора, уз правило 

непосредне примене, био излаз да се обезбеди консензус у области, унифицирани ниво права 

запослених у области, а што је оваквим предлогом самих синдиката онемогућено, па ће 

постојати веома велика разлика од установе до установе, чиме се цела област у погледу 

регулисања радно-правне материје практично враћа на ниво и стање деведесетих година 

прошлог века. Нови синдикат социјалне заштите Србије сматра да је интерес синдиката управо 

супротан, и одлучно је против оваквог концепта Посебног колективног уговора.  
 

Имајући у виду чињеницу да од укупно 85 чланова Предлога посебног колективног 

уговора који су дали синдикати, 15 чланова регулише нека права синдиката, и то махом права 

потписника тог уговора, те чињеницу да су сами синдикати предложили да се исти примењује 

само на чланове тих синдиката, намеће се као оправдана сумња у јавности да је предлагачима 

било најважније да се тај уговор закључи управо због тога и тих утврђених права. Нарочито 

што би се тиме, по први пут, у социјалној заштити увело плаћање синдикалних функционера, уз 

остале бенефиције које би имали. Нови синдикат социјалне заштите Србије је одлучно против 

тога да практично највећи бенефицијар тога уговора буду управо сами синдикати, и то у 

условима када се многа стечена права запослених у установама смањују. Он своју синдикалну 

улогу не схвата на такав начин, и залаже се за пуно и доследно поштовање конвенција о 

синдикалним слободама и правима, и правима које синдикат има по том основу, али не да се 

зарад тога одриче одлучне и крајње аргументоване борбе за оне зарад којих и постоји – за своје 

чланове и њихова права и интересе из рада и по основу рада, нарочито ако се та стечена права 

значајно редукују и то на предлог и уз саглашавање самих синдиката. 
 

 18) Нови синдикат социјалне заштите Србије, на крају, подсећа Владу Републике 

Србије, као једног од потписника посебног колективног уговора, да су преговори око његовог 

закључења отпочели почетком фебруара 2011. године са Синдикатом запослених у здравству и 

социјалној заштити Србије (решење о репрезентативности у грани социјалне заштите бр. 110-

00-1246/09-02 од 25.12.2009.), бр. уписа – 7183, и Синдикатом запослених у социјалној заштити 

Републике Србије, а да  се у току преговора утврдило да овај други синдикат нема утврђену 

репрезентативност у грани у складу са важећим Законом о раду. Решењем надлежног 

министарства бр. 110-00-179/11-02 од 24.02.20111. године је утврђена репрезентативност за 

грану социјалне заштите Конфедерације слободних синдиката, бр. уписа - 18350, без икакве 

назнаке у том решењу да је то утврђено на основу приступница Синдиката запослених у 

социјалној заштити Републике Србије, као једне од његових чланица у њеном  саставу (други, 

који је чланица КСС и делује у грани, је Синдикат медицинских сестара и техничара). Имајући 

то у виду, и општепознате чињенице присутне у документацији министарства о тим 
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преговорима да је Конфедерација слободних синдиката, својим дописом бр. 504 од 18.10.2011. 

године, обавестила Министарство рада да је дана 01.02.2011. године на седници Гранског 

повереништва тог синдиката (у складу са Статутом КСС) донета одлука о именовању 

поименично одређеног преговарачког тима у име КСС из Синдиката запослених у социјалној 

заштити Републике Србије. Имајући назначену званично утврђену репрезентативност КСС за 

грану социјалне, то значи да тај преговарачки тим може да наступа једино у корист и у име 

званично утврђеног репрезентативног синдиката, а то је Конфедерација слободних синдиката.  
 

 Нови синдикат социјалне заштите Србије сматра да Владу Републике Србије, и све њене 

органе, не треба да подсећа на јасну одредбу чл. 246. ст. 1. Закона о раду, који дефинише да 

овакав колективни уговор закључују оснивач и репрезентативни синдикат, те на одредбе истог 

закона које утврђују поступање у утврђивању репрезентативности синдиката, нити жели да 

улази у личне мотиве интересе из којих разлога је Синдикат запослених у социјалној заштити 

Републике Србије у току фебруара 2011. године одлучио да не утврђује репрезентативност у 

своју корист и у своје име већ у корист посебног правног субјекта -Конфедерације слободних 

синдиката, чији је члан. То су његове унутрашње ствари, али тај синдикат у поступку 

закључивања посебног колективног уговора, сагласно Закону, може да учествује само са 

назнаком (у преамбули и потпису) да то чини као пуномоћник репрезентативног синдиката – 

Конфедерације слободних синдиката, бр. уписа - 18350. Напомињемо још једном да не желимо 

да улазимо у мотиве и унутрашња питања  тог синдиката, али Нови синдикат социјалне заштите 

Србије  указује на ове и овакве општепознате чињенице, у настојању да обезбеди да се цео 

процес преговарања и закључивања посебног колективног уговора за социјалну заштиту 

спроведе стриктно поштујући Закон о раду, да буде без сумње у његову легалност, те да не буду 

створени основи за његово оспоравање пред Уставним судом Србије због несагласности са 

законом, а што би могло, у случају да се утврди да није закључен у складу са законом и између 

субјеката одређених законом, да угрози законитост остваривања  неких појединачних права 

запослених у установама социјалне заштите, а тиме и права чланова НССЗС.  
 

 На ово указујемо из разлога што у јавности кружи материјал да ће потписник тог 

уговора, као званични репрезентативни синдикат, бити и Синдикат запослених у социјалној 

заштити Републике Србије,  што није тачно и у складу са прописима (јер исти нема утрврђену 

репрезентативност у складу са законом), а и што се у дописима ресорног министарства 

назначује да се преговори воде са тим синдикатом, као репрезентативним и посебним правним 

субјектом. Стога вас молимо да обезбедите стриктну формалну прецизност у иступањима и 

поступањима органа Владе сагласно чињеницама у складу са законом, и спровођење процедуре 

закључења колективног уговора. Обзиром да су наведени грански синдикати својим дописом од 

10.10.2014. године формално захтевали наставак досадашњих преговора, неопходно је 

усагласити даље поступање у процесу закључивања посебног колективног уговора стриктно 

према одредбама закона и појединачним актима донетим на основу тог закона. 
 

 Из наведених разлога јавно публиковани предлог Посебног колективног уговора, 

сачињен од стране ова два наведена синдиката, Нови синдикат социјалне заштите Србије не 

може да сматра као званични предлог свих званичних репрезентативних синдиката у овој грани, 

већ као предлог једног неспорно репрезентативног синдиката и једног гранског синдиката за 

кога никад није утврђена репрезентативност у његово име и за његов рачун, као посебног 

правног лица, али неспорно регистрованог као гранског.  
 

с пуним поштовањем,      П Р Е Д С Е Д Н И К  НССЗС 

          Братислав Цветковић, с.р. 

ДОКАЗ:       П О Т П Р Е Д С Е Д Н И К   НССЗС 

- Решења о репрезентативности       Славица Тубин, с.р. 

  (Сл. гласник РС бр. 2/2010 и 17/2011)   С Е К Р Е Т А Р   НССЗС 

- допис председника КСС бр. 504 од 18.10.2011. г.   Никодијевић Зоран, с.р. 

ДОСТАВЉЕНО: 

- Насловним органима и Секретаријату 

за законодавство Владе 


