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ПРЕДМЕТ:                         САОПШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ   
 

 Обавештавамо све чланове Новог синдиката социјалне заштите Србије, сву синдикалну 

јавност у установама социјалне заштите, надлежне државне органе и електронске и штампане 

медије да је Републички одбор Новог синдиката социјалне заштите Србије, на својој седници 

одржаној у Пландишту дана 05.11.2014. године, разматрајући сва најбитнија и најактуелнија 

питања од значаја за материјални положај и остваривање права запослених у установама 

социјалне заштите (плаћање минулог рада, смањење плата, закључење посебног колективног 

уговора, сачињавање предлога платних група и платних разреда), и донео следеће одлуке: 

 

 а) По питању исплате додатака за минули рад: 

О  Д  Л  У  К  А  

 I – Поводом актуелног смањења висине додатака на име минулог рада Нови 

синдикат социјалне заштите Србије још једном од  свих послодаваца, код којих су 

запослени чланови Новог синдиката социјалне заштите Србије, захтева да се у свему 

поштује члан 5. ст. 1. тач. 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама, 

односно да за обрачун минулог рада буду без изузетака обухваћени сви послодавци из 

члана 1. тог Закона, како је и предвиђено чл. 5. ст. 1. тач. 1.  тог Закона. 

II – Нови синдикат социјалне заштите Србије, због повреде равноправности 

запослених, покреће иницијативу пред Уставним судом Србије за утврђивање 

неуставности  и несагласности са ратификованим међународним конвенцијама става 2. 

члана 5. Закона о платама у државним органима и јавним службама.  

 III -  Овлашћује се Председник Синдиката да покрене иницијативу из тач. 2. ове 

одлуке и да Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поднесе 

захтев за доследну примену  чл. 5. ст. 1. тач. 1. Закона о платама у државним органима и 

јавним службама у погледу запослених који се финансирају из извора буџета Републике 

Србије. 
 

 б) По питању смањења плата: 

О  Д  Л  У  К  А  

 I –Нови синдикат социјалне заштите Србије подржава изнете захтеве 

репрезентативних синдиката у области здравства  да се плате запослених у социјалној 

заштити, као убедљиво најниже у јавном сектору, изузму од смањења плата. 

II – Нови синдикат социјалне заштите Србије овим понавља своје раније захтеве 

Влади Републике Србије, од 29.04.2014. године и од  13.05.2014. године да се плате 

запослених у социјалној заштити Србије изузму од било каквог даљег смањења. 

 III -  Републички одбор Синдиката овлашћује Председништво Синдиката да  у 

погледу даљих синдикалних активности ступи у контакте и оствари акционо јединство са 

другим гранским синдикатима у области, а ради реализације захтева везаних за 

изузимање од смањења плата и других стечених права запослених у социјалној заштити 

Србије, и да може, у име Републичког одбора Синдиката да донесе и одлуку о евентуалним 

самосталним или заједничким протестима и о ступању у грански штрајк. 

 IV - Нови синдикат социјалне заштите Србије захтева од Владе Републике Србије, 

услед даљег погоршања материјалног положаја запослених, још једном размотри висину 

утврђене  минималне цене рада, и исту коригује навише у односу на актуелно утврђену.  
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 в)  По питању закључења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту: 

О  Д  Л  У  К  А  

 I – Поводом актуелних преговора за закључење новог Посебног колективног 

уговора за социјалну заштиту Нови синдикат социјалне заштите Србије протествује 

против закључења посебног колективног уговора који би значио било какво умањење 

права запослених у односу на садашњи ниво, и од свих учесника у тим преговорима 

захтева да се стечена права запослених не умањују, а нарочито да се смањују права 

запослених која су проистекла из веома тешких услова рада и веома лошег материјалног 

положаја запослених.  

II – Нови синдикат социјалне заштите Србије у свему остаје при изнетим 

захтевима, примедбама и констатацијама у својем јавном саопштењу за синдикалну 

јавност од 29.09.2014. године и саопштењу за медије од 31.09.2014. године поводом тих 

преговора, и изражава протест против сваког предлога да се умањи обим права у односу 

на почетни усаглашени текст предлога колективног уговора, сачињен од стране 

синдиката.  

 III -  Нови синдикат социјалне заштите Србије захтева од Владе Републике Србије, 

као оснивача односно финансијера обављања делатности од општег интереса, да обезбеди 

средства и организује израду односно усаглашавање постојећих аката о процени ризика у 

свим установама социјалне заштите са свим важећим прописима из области  безбедности 

и здрављу на раду, а нарочито да се обезбеди учешће свих прописаних организација 

(служби медицине рада), да се изврши испитивање свих штетности и опасности у складу 

са прописима, и да се изврши потпуно сагледавање свих ризика у свим радним процесима 

на радним местима, те да преко надлежних инспекцијских органа под њеном 

ингеренцијом спроведе контролу извршења тих усаглашавања са прописима из области 

безбедности и здравља на раду. 

IV - Нови синдикат социјалне заштите Србије захтева од Владе Републике Србије, 

као оснивача односно финансијера обављања делатности од општег интереса, да уз помоћ 

референтних организација организује, финансира и јавно објави резултате испитивања 

степена изгарања и стреса на раду у свим установама социјалне заштите.  

V - Нови синдикат социјалне заштите Србије захтева од Владе Републике Србије да 

док се у договореном року са синдикатима не изврши потпуно и доследно усаглашавање 

аката о процени ризика са прописима о безбедности и здрављу на раду запосленима у 

социјалној заштити не укида стечено право на скраћено радно време и друга посебна 

права по основу обављања нарочито тешких и по здравље штетних послова.  
 

 г)  По питању утврђивања предлога разврставања послова у платне групе и платне 

разреде у поступку доношења новог закона о платама у јавном сектору: 

 

 По питању сачињавања предлога за разврставање послова у одређене платне групе и 

платне разреде у оквиру истих, у актуелном поступку сачињавања нацрта закона о регулисању 

плата у јавном сектору Нови синдикат социјалне заштите Србије је заузео јединствени став да 

се на јединствен начин, целовито и у једном закону морају регулисати плате свих субјеката који 

спадају у јавни сектор, а не парцијално за јавне службе, државне органе, јавна предузећа и 

агенције, и у том погледу задужио своју радну групу да у хитном року перфектуира предлог 

разврставања у погледу свих послова који постоје у делатности социјалне заштите, усаглашен 

са принципима на којима су засновани предлози и других области (здравство), те да 

Председништво Синдиката у току наредне недеље о том предлогу НССЗС-а обавести свеукупну 

јавност у Србији и тај предлог достави ресорно задуженом министарству – Министарству за 

државну управу и локалну самоуправу, те да у том погледу ступи у контакт са другим гранским 

синдикатима у социјалној заштити, ради обједињавања предлога и заједничких даљих 

активности у процесу утврђивања нацрта закона и уважавања захтева НССЗС-а у вези тога.  
 

Датум: 07.11.2014. 

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

          Братислав Цветковић, с.р. 


