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ПРЕДМЕТ :   ЗАХТЕВ  ЗА  ПТКЛАОАОЕ  ППСЛЕДИЦА  ПЧИГЛЕДНЕ  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ   

                        ЗАППСЛЕНИХ У  СПЦИЈАЛНПЈ  ЗАШТИТИ  У  ПДНПСУ  НА  ДРУГЕ   

                        ЗАППСЛЕНЕ У  ЈАВНПМ  СЕКТПРУ 
 

Поштовани председниче Владе, 

поштовани министри, 

поштоване колегинице и колеге запослени у установама социјалне заштите, 
 

принуђени смо да реагујемо на овакав начин, овим јавним протестом, у име заштите 

легитимних интереса чланова нашег Синдиката, запослених у установама социјалне заштите, 

а у циљу што хитнијег отклањања очигледних примера дискриминације у правима запослених 

у установама социјалне заштите у односу на запослене у другим сегментима јавних служби 

односно јавном сектору у целини.  
 

  Та дискриминација се огледа у више праваца, који сваки понаособ, а и сви заједно у 

целини, чине да су запослени у установама социјалне заштите у подређеном и веома тешком 

положају, и са практичним неједнаким третманом запослених у том изузетно значајном 

сегметну јавних служби у односу на друге запослене у јавном сектору. Упркос деклараторним 

изјавама, и јавно исказаном разумевању за проблеме запослених од стране неких високих 

званичника Владе, услови рада и материјални положај запослених у установама социјалне 

заштите су све лошији и лошији.  
 

  1. Пре свега, број признатих и фактички ангажованих запослених у установама 

социјалне заштите, је потпуно превазиђен (по нормативима још из 1993. године) и 

неодговарајући у међувремену значајно повећаном обиму и сложености обављања послова. 

То стање, имајући у виду упоредне нормативе у другим земљама у ЕУ, тек није за било какво 

упоређење. Нарочито је то стање погоршано од 2008. године наовамо, услед  неодобравања у 

потребном броју замене запослених који су напустили посао услед природног одлива, а 

неопходни су ради обезбеђивања нормалних услова за функционисање установа и 

спречавања практичног „системског мобинга“ запослених, који морају да појачано раде ради 

надомештавања недостајућих кадрова а ради извршења свих функција установа ( у центрима 

за социјални рад и домовима). У јавности се говори о вишковима запослених у јавном сектору, 

партијском запошљавању и веома комотном односу у неким областима око ангажовања 

запослених, а према области социјалне заштите су у том погледу сви  (све власти и све 

владе) били потпуно рестриктивни, и за тај систем је једино и доследно примењивана забрана 

запошљавања сво време откад је појачана криза јавних финансија (од 2008. године).  

 

- ПРЕДСЕДНИКУ  ВЛАДЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ 

- МИНИСТРУ ЗА РАД, ЗАППШЉАВАОЕ, БПРАЧКА И  

        СПЦИЈАЛНА ПИТАОА 

- МИНИСТРУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛПКАЛНЕ   

        САМПУПРАВЕ 

- СИНДИКАЛНПЈ ЈАВНПСТИ И МЕДИЈИМА 
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Нарочито је овај систем јако погодила најновија забрана запошљавања, и попуне 

извршиоцима услед „природног одлива“ у току 2014. године, што је ионако тешко стање у 

погледу кадровске опремљености система додатно отежало. НССЗС не може да прихвати 

као оправдане изјаве високих званичника Владе да се није штедело на социјалној заштити, 

већ искључиво на запосленима у том систему, јер запослени, који савесно раде веома тежак 

и одговоран посао, за сав њихов  вишедеценијски рад и труд на ублажавању тешких 

последица друштвене транзиције и помоћ најрањивијим и најугроженијим категоријама 

становништва свих ових година откад је наше друштво у транзицији система и кризи, нису 

заслужили да се власт тако односи према њима. Ефекат таквог односа према запосленима у 

систему социјалне заштите се огледа у томе да је маса за плате запослених у 2015. години, у 

односу само на буџет у 2014. години, смањена за преко 13,9 %, а у односу на 2012. годину за 

7,8 %, што је највеће смањење масе од свих сегмената државе који се финансирају из 

републичког буџета. Запослени у том систему нису штрајковали, јер би сваки њихов штрајк 

тешко угрозио интересе и основна људска права корисника тог система, али су заслужили да 

држава, иако се ради о сразмерно малом свеукупном броју запослених у тој области, уважи 

значај и тежину њиховог рада, стање у погледу малог броја запослених и тешких услова рада 

на већини послова и у већини установа на терену и без тог вида притиска. 
 

  У том погледу Нови синдикат социјалне заштите Србије очекује да се активностима 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, на основу анализе коју припрема 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уважи скорашња јавна 

констатација премијера да је свестан да је велики проблем тог система мањак запослених, и 

да ће надлежни органи државе системски отпочети да решавају тај проблем који је више 

деценија „бацан под тепих“ и одлагано је његово решавање за нека каснија времена.   
 

  2. Друга јако значајна област, где је на делу практично направљена дискриминација 

запослених у социјалној заштити у односу на друге запослене у јавном сектору,  је везана за 

закључење посебних колективних уговора у складу са изменама Закона о раду. 

Запосленима у социјалној заштити су Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у 

Републици Србији (Сл. гласник РС бр. 11/2015) призната многа значајно мања права, и 

неповољнији услови остваривања права, него запосленима, на пример, у државним органима, 

култури, здравству, а да не говоримо о другим субјектима који спадају у јавни сектор односно 

ниво опште државе. Тиме је Влада на делу, практично и недвосмислено, показала да има 

двоструке аршине. Све оно што није дозволила запосленима у социјалној заштити, или им 

укинула нека стечена права, признавала је запосленима у другим областима, нарочито у 

погледу примања запослених. У томе је, за такво стање, кривица подељена између свих 

страна које су преговарале око закључења посебног колективног уговора за ову област, који 

за запослене у томе сектору значи тешку дискриминацију од стране оног ко је закључио 

колективни уговор у име оснивача и финансијера остваривања делатности односно 

синдиката-потписника ПКУ. НССЗС никако не може да прихвати паушалне тврдње 

представника потписника да су тиме практично отклоњене деценијске неправде и напокон 

остварена равноправност запослених у тој делатности са другима, када текстови закључених 

колективних уговора у другим делатностима говоре управо супротно за многа битна права. 

Као доказ у прилог овако одлучне тврдње, и практичних примера дискриминације запослених 

у социјалној заштити,  НССЗС прилаже упоредни преглед колективних уговора за социјалну 

заштиту, здравство, културу и државне органе, где се простим и летимичним упоређењем 

може недвосмислено потврдити да су његови аргументи у том погледу потпуно основани, и да 

је тим колективним уговорима исталисана системска дискриминација запослених у социјалној 

заштити у погледу веома значајних права на давања, за коју не постоји нити основ у Уставу 

нити оправање, тим пре што је свеукупни трошак права запослених у социјалној заштити јако 

мали у односу на друге, условно „веће и за државу скупље“, области које значе већи трошак.  
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 3. Трећа кључна, и не мање значајна, област је материјални положај запослених у 

социјалној заштити, где је веома велики број запослених, услед ионако мањих просечних 

плата у односу на друге секторе, а и додатног смањења плата услед примене законских мера, 

на ивици егзистенције, са немогућношћу да том платом допринесе одржању егзистенције  

својих породица. Веома велики број запослених у систему чак ни не остварује своју плату у 

складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама, већ прима допуну до минималне зараде, а велики број запослених је са 

примањима испод 25.000 динара месечно. Положај и осталих запослених није значајније 

бољи од те категорије нарочито угрожених запослених у систему. НССЗС је од председника 

Владе још прошле године (а и од претходног премијера), јавно захтевао (и то јасно доказао 

аргументованим приказима кретања плате) да запослени у социјалној заштити, услед таквог 

стања, буду изузети од смањења плате. Влада тај захтев практично није уважила, нити је 

икада одговорила НССЗС-у поводом одбијања тога захтева, а потпуно је евидентно да тим 

смањењем плата у области социјалне заштите није постигнут иоле значајнији ефекат за 

консолидацију буџета (смањење издвајања буџета је минимално), а запосленима је нанета 

ненадокнадива штета у погледу њиховог материјалног положаја. Ових дана премијер 

наглашава да су плате запослених у просвети најниже у јавном сектору, а то апсолутно није 

тачно, јер су просечне плате у сектору социјалне заштите далеко најниже (у марту 2015.  

32.081,00 динар у домској заштити и 32.680,00 динара у центрима за социјални рад), а уз то су 

у односу на фебруар 2015. године додатно опале за око 1000 динара по запосленом, док су 

истовремено у осталим сегментима јавног сектора умерено или знатно порасле, а нарочито у 

државним органима, и то услед либералнијег третмана прихода тих сегмената, одсуства 

контроле и другачије дефинисаних права на расподелу средстава за плате запослених. И то у 

условима када значајан број запослених у овој области има најнижа примања, а ради у 

условима  који су далеко, далеко  тежи и неповољнији него у другим областима.  
 

Сведоци смо да је у систему здравства, актуелно око Нове године, либералним 

приступом (и мимо одредби закона) фактички „дозвољена“ исплата једнократне новчане 

помоћи запосленима у здравству у већини тих установа, а што је, по натписима у медијима, 

резултат и споразума о прекиду штрајка у просвети, са обећањем исплате једнократне 

помоћи у току ове године, а запосленима у социјалној заштити, као уосталом и веома често у 

ранијим годинама, то право је ускраћено. То практично, и на делу, а не деклараторно за 

јавност и медије, показује однос према запосленима у овој веома битној области.  
 

  Као аргумент ове констатације прилажемо аналитички преглед кретања плата у јавном 

сектору уназад дужи низ година, а и преглед раста потрошачких цена на мало и основице за 

исплату плата од 2011. до данас, који додатно доказују изнете тврдње о значајном и за већину 

наших чланова неиздрживом погоршању материјалног положаја наших чланова. Све напред 

назначено је засновано на чињеницама које извиру из званичних докумената, и Влада је 

потпуно свесна свих тих чињеница. Нови синдикат социјалне заштите Србије захтева од 

Владе да се обезбеди хитна измена посебног колективног уговора за ову област, ради 

усаглашавања нивоа права запослених са правима запослених у култури, здравству и 

државним органима, предузмање мера за давање сагласности за попуну „слободних и 

упражњених“ радних места, и предузимање мера за хитно побољшање материјалног положаја 

запослених у области социјалне заштите (одобравање једнократне новчане помоћи). 

 

с пуним ппштпваоем,      ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА: 

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

 - прганима у наслпву, 

             - заппсленима у устанпвама и медијима, 

Овај дппис је сачиоен у електрпнскпј фпрми и валидан је и без пптписа и печата 


