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Поштовани, 
 

- Залажући се за примену и развој базичних принципа  међусобне размене ставова, 
консултација и постизања консензуса релевантних удружења послодаваца, синдиката и 
стуковних асоцијација о најважнијим питањима која се тичу остваривања делатности 
социјалне заштите; 

- Уважавајући чињеницу да у процесу прикључивања Европској Унији наша држава 
мора да усвоји и принципе из правних тековина ЕУ (acquis communautaire),  међу којима 
је промоција, примена и развој социјалног дијалога свих чинилаца од значаја за неку 
друштвену сферу од незаменљивог позитивног утицаја за напредак друштва у целини, и 
уважавајући и документе других међународних организација у погледу значаја  
успостављања социјалног дијалога; 

Указујући на значај квалитетне социјалне заштите за свеукупну стабилност 
друштва и њен напредак ка усвајању стандарда права утврђених Законом о потврђивању 
Ревидиране европске социјалне повеље; 

- Посвећени у потпуности усаглашавању система и сервиса из области социјалне 
заштите са стандардима који за социјалне сервисе од општег интереса важе на нивоу ЕУ, 
унапређењу њиховог квалитета у складу са правом грађана на доступне , одговарајуће и 
квалитетне услуге из области социјалне и здравствене заштите, а пре свега посвећени ка 
обзебеђивању права запослених у установама социјалне заштите, њиховог 
професионалног и личног достојанства и побољшању услова њиховог рада, као једном од 
кључних ресурса система развијене социјалне заштите; 

-Налазећи да су предметни ставови и захтеви у потпуности усмерени ка што 
доследнијем и потпунијем остваривању функција установа социјалне заштите због које их 
је држава и основала, ка што потпунијем остваривању законом утврђених права грађана у 
овој области у складу са прописаним стандардима и ка што потпунијем остваривању 
законом утврђених права запослених у установама социјалне заштите, и да су исти  
истовремено у складу са основним принципима употребе јавних средстава за ову 
друштвену функцију; 

- Указујући на то да је пандемија Ковид-19 оставила веома негативне последице по 
свеукупно функционисање, и нарочито на пословање установа, и посебно свесни 
чињенице да су актуелни и очекивани услови пословања установа крајње неповољни и 
угрожавајући, са недовољним оквиром средстава за обезбеђивање свих законом 
утврђених обавеза установа, како у погледу квалитета животног стандарда корисника на 
смештају, испуњавања свих њених законских обавеза, а тако и у погледу испуњавања 
свих обавеза послодаваца према  запосленима у складу са законом и колективним 
уговором; 

- Упознати са чињеницом да прописана методологија одређивања цена услуга 
установа није утврђена упркос постојања законске обавезе,  а да су актуелне цене 
смештаја из којих оне остварују већину средстава за рад промењене задњи пут још крајем 
2015. године, те да је у међувремену збирна инфлација била 17,7 %, да су нарочито у 
последњих 6 месеци материјални трошкови установа енормно порасли услед раста 
тржишних цена (пре свега, енергената, хране, хемије, горива, комуналних и других 
услуга), и да је основица за плате запослених који се финансирају из цене услуга у 
међувремену порасла за најмање 55 %; 

 



- Свесни да актуелни енормни раст одређених трошкова импута у пословању 
установа за ову буџетску годину превазилази износ билансираних и расположивих 
средстава за одређене намене, што у условима есенцијалности обезбеђивања одређених 
добара за основни рад установа или за обезбеђивање основне егзистенције корисника 
доводи многе установе да морају да крше законе о буџетском систему и закон о јавним 
набавкама; 

 
-  Убеђени да није могуће доследно и потпуно остваривање задатака и функција 

установа социјалне заштите у стандардима утврђеном нивоу без обезбеђивања довољног 
броја стручно оспособљених, професионално уважених и мотивисаних кадрова којима су 
обезбеђени и права и услови за рад у складу са прописима; 

 
- Посвећени томе да се на системски начин, у складу са стварним потребама 

корисника из области обезбеђивања доступне и одговарајуће здравствене затите и 
прописима из области здравствене заштите и осигурања, реше дуготрајни проблеми у 
вези остваривања и адекватног финансирања здравствене заштите корисника на 
смештају у становама за домски смешај; 

 
- Упозоравајући на то да актуелни финансијски услови остваривања делатности и 

функционисање установа социјалне заштите могу да у значајној мери  угрозе ажурност и 
потпуност остваривања свих права запослених по основу рада и на раду, те да се услед 
тога проузрокују непотребни додатни трошкови и спровођење судских поступака за 
остваривање тих законом утврђених права, и да веома негативно утичу на услове рада 
запослених у складу са прописима; 

 
Потпуно сигурни да не постоје никакве уставне и законске сметње да Влада 

приступи отклањању актуелних сметњи које отежавају или угрожавају функционисање 
установа социјалне заштите чак и у условима актуелне правне ситуације у држави, и 
убеђени да постоји добра воља органа јавне власти да -се у интересу свих изнађу 
решења за исте; 

 
Упознати са чињеницом да установе социјалне заштите за домски смештај далеко 

заостају за упоредивим стандардима које у структуралном погледу постоје у земљама ЕУ, 
како у погледу степена опремљености а нарочито у погледу норматива кадрова на 
непосредном раду у установама социјалне заштите, на шта годинама у својим 
извештајима Народној скупштини годинама указују и Заштитник грађана и Повереник за 
заштиту равноправности;  

 
Свесни да су економски ресурси државе ограничени, да је у том смислу неопходно 

постићи дуготрајнији договор социјалних партнера о динамици и фазама побољшања 
стања у области социјалне заштите становништва, да је у том погледу неопходно 
сачинити план са динамиком и фазама ка достизању захтева из Оквира квалитета за 
социјалне сервисе  ЕУ (COM/2011 900), али да се њиховом правилном дисеминацијом 
односно алокацијом у складу са усвојеним стратегијама и потребама друштва у овој 
области могу испунити оправдани захтеви социјалних партнера у области социјалне 
заштите; 

 
- Залажући се да се преко консултација релевантних удружења послодаваца, 

гранских синдиката у области социјалне заштите и асоцијација и струковних удружења 
постигну максимално усаглашени ставови који би као заједнички били презентовани 
надлежним органима јавне власти, а у интересу заједничког решавања актуелних 
проблема   



Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Нови 
синдикат социјалне заштите Србије и Грански синдикат здравства и социјалне 
заштите „Независност“ 

у п у ћ у ј у 
иницијативу за одржавање консултативног састанка ради утврђивања 

заједничких ставова и захтева упућених органима јавне власти у вези 
решавања актуелних проблема у функционисању и пословању установа 
социјалне заштите, а који  неповољно утичу и на остваривање права 
запослених у складу са законом и колективним уговором. 

 

На састанак, чије је одржавање планирано за _______ године у Београду са 
почетком у _____ часова, у просторијама___________________________________, се 
позивају представници: 

- Удружења послодаваца установа социјалне заштите Србије, 
- Удружења послодаваца установа социјалне заштите Војводине, 
- Асоцијације центара за социјални рад Србије, 
- Синдиката  запослених у здравству и социјалној заштити Србије, 
- Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, 
- Новог синдиката социјалне заштите Србије, 
- Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“, 
- Коморе социјалне заштите. 
 

Уз овај позив се доставља почетни нацрт могућих закључака и захтева социјалних 
партнера. До дана одржавања заказаног састанка је потребно да позвани учесници на 
својим органима и телима размотре актуелна питања из рада установа и утврде ставове и 
захтеве, и евентуално предложе своје индивидуалне захтеве или корекције нацрта. 

 

Иницијатори састанка позивају све позване учеснике да их благовремено, 
најкасније до 20.06.2022. године,  известе о томе да ли ће учествовати на састанку и са 
којим одређеним представницима.   

 

Након одржаног састанка би учесници овластили неког од учесника да у име свих 
пошаље текст са заједничким захтевима Влади Републике Србије.  
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