
          НАЦРТ 

➢ Удружење послодаваца установа социјалне заштите Србије 
➢ Удружење послодаваца установа социјалне заштите Војводине 
➢ Асоцијација центара за социјални рад Србије 
➢ Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије, 
➢ Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, 
➢ Нови синдикат социјалне заштите Србије, 
➢ Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“ 
 као социјални партнери (удружења послодаваца, синдикати, струковна удружења и 
асоцијације) у области социјалне заштите, поступајући у складу са принципима дефинисања 
заједничких ставова кроз форму социјалног дијалога 
 

 

УПУЋУЈУ СЛЕДЕЋЕ ЗАХТЕВЕ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  
КАО НАДЛЕЖНОЈ ЗА РЕШАВАЊЕ ТИХ ПИТАЊА САГЛАСНО ЗАКОНУ О 

ВЛАДИ, ЗАКОНУ О МИНИСТАРСТВИМА И ЗАКОНУ О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ: 
 
 

- Да се, имајући у виду веома актуелне проблеме, услед негативних последица 

пандемије и нарочито услед чињенице да је у задње време наступио нагли и 

енормни раст есенцијалних материјалних трошкова пословања а да је цена смештаја 

у домовима за смештај корисника задњи пут мењана још крајем 2015. године, што се 

веома неповољно одражава на остваривање делатности, квалитет животног 

стандарда корисника и пословање установа за домски смештај, на могућност за 

ангажовање довољног броја запослених у односу на признати и технолошки 

потребан број запослених, изнађу могућности у оквиру буџета Републике Србије за 

2021. годину и трансферишу неопходна средства из буџетских резерви за покриће 

оправданих материјалних трошкова и за обезбеђивање недостајућих средстава за 

плате ангажованих запослених до краја актуелне буџетске године; 

- Да Влада Републике Србије, у условима када примена крутих и веома 

бирократизованих искључиво макрофинансијских правила планирања средстава у 

буџету за наредни период, услед горе назначених веома тешких последица које је на 

рад установа за домски смештај оставила пандемија и веома високи и нагли раст пре 

свега хране, енергената, комуналних трошкова, горива и материјала и услуга од 

веома великог значаја за рад установа, доводи до све већих проблема и угрожавања 

функционисања и остваривања делатности самих установа, утврди оквир средстава у 

предлогу буџета за 2023. годину за материјалне трошкове и за давања запосленима 

у установама социјалне заштите на основу сачињавања свеобухватне и објективне 

анализе потреба и актуелног финансијског стања у установама социјалне заштите и 

уз планирање ангажовања признатог и потребног броја запослених , а не на основу 

искључивог критеријума потрошње у претходној буџетској години за одређене 

намене; 

- Да Влада Републике Србије, полазећи од обавезе Владе садржане у одредбама чл. 

210. и 229. Закона о социјалној заштити и планова рада Владе почев од 2018. године 

па до 2021. године, хитно приступи доношењу Уредбе о методологији формирања 

цена услуга социјалне заштите, на основу чега би законом утврђени органи донели 

акте у утврђивању цена услуга који обезбеђују покривање свих актуелних трошкова 

пружања тих услуга; 



 

- Да Влада Републике Србије у оквиру припрема буџета Републике Србије за 2023. и 

наредне године билансира довољна  средства за обезбеђивање услова да све 

установе социјалне заштите за домски смештај основане од стране Републике Србије 

могу да достигну све захтеве из области прописаних структуралних стандарда у 

процесу лиценцирања организација у складу са законом; 

- Да Влада Републике Србије, полазећи од сопствених одлука у процесу 

максимирања броја запослених у ранијем периоду, и давања сагласности на акте о 

систематизацијама установа у складу са прописима, обезбеди преко својих ресорних 

министарстава и тела да се билансирају довољна средства за плате и дају 

сагласности за попуну недостајућих запослених у установама социјалне заштите; 

- Да Влада Републике Србије, полазећи од одредби прописа из области рада, 

билансира довољна средства за испуњавање обавеза послодаваца у вези трошкова 

неопходног стручног усавршавања запослених у процесу одржања односно 

обнављања лиценци запослених; 

- Да Влада Републике Србије, полазећи од права корисника услуга домског смештаја 

на доступну и одговарајућу здравствену заштиту, утврђених Законом о здравственој 

заштити, Законом о здравственом осигурању, Законом о правима корисника 

привременог смештаја у социјалној заштити, преко надлежних органа државне 

управе у саставу Владе или у поступку давања сагласности на акте РФЗО, обезбеди 

да се дефинише норматив здравствених кадрова и у финансијском плану РФЗО 

билансирају довољна средства за обезбеђивање довољног броја и структуре 

здравствених радника, финансирање њихових права из радног односа и за 

покривање свих материјалних трошкова за обезбеђивање доступне и одговарајуће 

здравствене заштите корисника услуга домског смештаја; 

- Да Влада Републике Србије обезбеди да се у погледу политике одређивања плата 

узме у обзир чињеница да су сви запослени у установама социјалне заштите 

запослени код истог послодавца, независно од извора финансирања њихових плата 

или послова које обављају, те да би било неопходно обезбедити да се оствари пуна 

равноправност свих запослених у установама социјалне заштите, као и да: 

_ 

_ 

_ 

_ 

_  


