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Републички одбор Синдиката запослених у социјалној заштити Републике 

Србије одржаној дана 23.09.2015.године донео је Одлуку, да због великог 

незадовољства запослених у социјаној заштити које је све израженије условљеног 

смањењем и тако малих плата, недостатка радне снаге због чега и тако лоши 

услови рада постају све тежи а услуге корисницима све неквалитетније, 

 

т р а ж е од Министра хитан одговор на следећа питања: 

 

- да ли се планира и да ли је извесно да ће и за област социјалне заштите бити 

донет социјални програм. Уколико се то планира Синдикат сматра да је 

неопходно учешће и представника Синдиката у изради социјалног програма; 

 

- када ће коначно почети са попуњавањем упражњених радних места у 

установама социјалне заштите до којих је дошло природним одливом 

запослених и да ли се планира попуњавање недостајућих кадрова у 

социјалној заштити а нарочито дефицитарног кадра-социјалних радника; 

 

- да ли ће и када бити решено питање исплате накнаде по основу 

приправности и рада по позиву  запослених  у центрима за социјални рад, 

што је законска обавеза као и да ли ће бити исплаћене и заостале накнаде по 

том основу; 

 

- хитно решавање насталих проблема  око наставка рада Комисије за праћење 

и примену ПКУ, који се односе на то: којим печатом ће бити оверавана 

мишљења која даје Комисија. Ово из разлога што су та мишљења једини 

валидни доказ у остваривању права запослених из ПКУ као и због тога што, 

како смо обавештени, чека се мишљење ове Комисије како би применом 

члана 60. ПКУ запосленима био исплаћен додатака на плату  по основу 

времена проведеног у радном односу / минулог рада /.; 



- да се обрачун плата запосленима у социјалној заштити врши у складу са 

чланом 118.  ств. 1. тачка 5 и 6. Закона о раду, односно тако што ће из плате 

бити издвојена  накнада трошкова за исхрану у току рада и за регрес за 

коришћење годишњег одмора;  

  

- зашто и због чега се толико чека на разрешење и именовање чланова 

Управних одбора у установама;  

 

- да ли постоји могућност да се и запосленим у социјалној зашти на крају 

године исплати у неком износу једнократна помоћ.  

 

Молимо, да одговор на ове наше захтева узмете у разматрање што хитније и 

да на исте добијемо писмене одговоре. Ваши одговори би много значили да се код 

запослених отклоне дилеме око захтева на које се траже одговори. Сматрамо и 

дубоко смо у то уверени да Министарство и Синдикат имају за циљ да се у овој 

области, која је маргина ове држава обазбеди социјални мир свима онима којима је 

он потреба а то су запослени и корисници. 

 

 

                                                                      Председник Синдиката 

                                                                        др Миленко Чуровић 

 

 

 


