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ПРЕДМЕТ: Обраћање поводом актуелне ситуације у систему социјалне заштите 

 

Поштована,  

Овим дописом обраћам Вам се испред СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ, репрезентативног синдиката који броји више од 4000 чланова 

и чија је репрезентативност утврђена решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања бр. 110-00-489/2015-02 од дана 28.12.2018. године.  Незадовољни тренутном 

ситуацијом у систему социјалне заштите, статусом који запослени у систему имају и бројним 

проблемима са којима се свакодневно сусрећемо Више пута смо се у претходном периоду обраћали 

Вама,а и министру Ђорђевићу са циљем решавања истих, а нарочито проблема недовољног  броја 

запослених у систему социјалне заштите, непоштовање и кршење основних права радника и 

непридржавања одредби Закона о раду и Посебног колективног уговора за социјалну заштиту као и 

дугогодишњег урушавања система и незавидног статуса који запослени у овом систему имају.   

 

Ову иницијативу подносимо како би решили један од проблема који дужи низ година погађа 

један део запослених у систему као што су радници у администрацији и рачуноводству  са средњом 

и вишом стручном спремом и један део здравствених радника- сарадника (неговатељи). Нажалост 

када год се говори о повећањима плата овој категорији запослених они увек изостану, невидљиви 

су за систем, а сада је повећањем плата медицинским сестрама и лекарима који раде у систему 

социјалне заштите та разлика досегла неприхватљив ниво.  

 

Тренутни обрачун плата ствара огромне разлике између запослених у систему где су плате 

горе наведених запослених незнатно изнад минималне зараде што није ни близу одговорности и 

тежине посла које ови запослени обављају. Повећањем плата медицинским сестрама исте су се 

приближиле стручним радницима – дипл. социјалним радницима, психолозима, педагозима, 

правницима, спец. педагозима и сл.  

 

 

 

 

 



Поздрављамо повећање плата али је потребно овом проблему приступити систематичније, а 

не ситуационо јер то отвара друга питања која све више урушавају систем који је већ довољно 

урушен. Проблем поводом којег Вам се обраћамо је само део мозаика и постоји потреба да се 

реши статус ових запослених али и да се на рационалнији начин обрачунава зарада свих 

запослених како би плата била право огледало значаја, одговорности и тежине посла коју 

један запослени у систему обавља. 

 

Не знам да ли сте посетили неку установу социјалне заштите,али да бисте схватили тежину 

радног места неговатеља у Дому за старе, бићу слободна да Вам побројим послове које обавља: 

 

• спроводи одржавање хигијене корисника-умивање, купање, чешљање, облачење, резање 

ноктију, 

• по потреби мењање гардеробе, постељине, сређивање одеће и обуће корисника, помагање 

при промени положаја тела корисника у постељи, 

• пружа помоћ медицинској сестри приликом санитарне обраде новопримљеног корисника, 

• доноси храну и храни свесне непокретне кориснике или им сервира храну ако су у 

могућности да   сами узимају храну,сакупља судове после оброка у стационару, 

• води корисника у тоалет, 

• изводи непокретне кориснике колицима на ваздух, 

• сортира рубље, 

• сређује ноћне ормариће и личне ствари корисника, 

• требује,преузима и врши поделу прибора за личну хигијену и чисте постељине,укључујући 

и  пресвлачење постељине корисника,мењање пешкира,сапуна и другог прибора за личну 

хигијену, 

• сакупља и предаје вешерају прљав веш, 

• уз медицинског техничара прати корисника до болнице, 

• одговара реверсом за личне ствари корисника која су предата вешерају(гардероба) 

• мења памперс пелене кориснику, 

• води рачуна о дезинфекцији лопата,гуски,одржавању и чишћењу помагала, 

• обавља постморталну обраду преминулог корисника у просторији за изолацију преминулих 

лица, 

• обавља и друге послове по налогу главне сестре и директора,што подразумева чишћење 

простора у коме бораве корисници, подела хране.  

 

Питамо се зашто нико неће да ради све ове послове за 33.500,00 динара бринући о 20–30 

корисника и зашто људи одлазе из система а нико неће нови да ради? Све то доводи до 

преоптерећења оних који немају избора већ морају да се помире са ситуацијом.  

 

Подсећамо и на деценију актуелан проблем решавања недовољног броја запослених јер у 

систему социјалне заштите недостаје преко 1000 људи. О овом проблему сте и сами причали и дали 

изјаву у медијима у јануару месецу ове године да ће ВЛАДА РС радити на запошљавању и 

попуњавању недостајућег броја запослених у социјалној заштити.  

 

Систем социјалне заштите се већ дужи период налази у великим проблемима,  а ти проблеми 

су посебно  видљиви у периоду ванредног стања. Ванредно стање је само показало да је било 

немогуће организовати радни процес да се грубо не прекрше права радника и на крају крајева тешко 

је квалитет услуга корисника система одржати на високом нивоу, присутно је незадовољство 

запослених у задњих пар година и то неговатеља, кувара, сервирки, возача, портира , а поготово у 

време ванредног стања јер их нема довољно и нису препознати као неопходна занимања у 

установама социјалне заштите.  



Сматрамо да је потребно систематичније прићи проблемима са којима се суочавамо:  

 

• да се на један начин реши статус ових запослених и како се обрачунава њихова зарада,   

• да се реши статус здравствених радника и финансирање њихових плата и других накнада из 

радног односа,а које би у пуном износу требало да финансира РФЗО,  

• да се крене са попуњавањем упражњених радних места и запошљавања недостајућих 

радника,  

• да се организација рада у систему подигне на већи ниво. 

 

Мишљења смо да је систем одавно достигао критичну тачку и да опстаје ИСКЉУЧИВО на 

ентузијазму запослених, а да одговарајуће реакције доносиоца одлука нема. Систем чине људи, 

људи су главни ресурс, њихово знање, посвећеност и одговорност у послу. Нажалост овај ресурс је 

занемарен, запуштен, подцењен и без достојанства које нам је годинама одузимано. Људи одлазе, 

свесни да је очигледно свуда боље него у систему социјалне заштите, али има и оних коју су 

превише дали овом систему да би отишли, одустали и престали да се боре за боље сутра.  

 

Где је наша и Ваша одговорност. Која је граница трпљења и докле мислите да систем може 

овако да функционише?  

 

Нажалост, уз све добре намере можемо да констатујемо да ниједан системски проблем који 

имамо није решен у Вашем мандату. Није чак ни започето њихово решавање. У јавности и у 

медијима када се говори о систему социјалне заштите врло се истиче брига о старијима,као и о деци 

без родитељског старања,али би требало свакако ангажовати довољан број запослених који ће им 

пружити адекватну негу и бригу и који ће бити адекватно плаћени за свој рад.              Састанци које 

смо имали са ресорним министром Ђорђевићем изгубили су сваки смисао јер резултата нема. Све 

се завршава на заједничкој констатацији да проблеми постоје, али се на решавању истих не ради. А 

време пролази. Синдикат никада није на своју руку иступао већ је увек покушавао да у духу добре 

сарадње и у једном партнерском односу реши нагомилане проблеме. 

 

Сматрамо да није добро да запослени и синдикати морају да дигну глас да би се проблем 

решавао, а Министарство за све проблеме итекако зна. На тим проблемима се не ради. Запослени 

одлазе из система, тешко да ће нове младе снаге долазити јер систем социјалне заштите очигледно 

није систем у којем неко жели да ради,што је већ случај у неколико установа да не могу да се 

ангажују радници на повременим и привременим пословима. 

 

Дакле, да ли нама треба социјална заштита ? Да ли нам требају установе социјалне заштите 

у којима је смештено преко 14000 корисника и преко 7000 корисника у приватним домовима? Да ли 

нама требају центри за социјални рад који брину о 300 000 социјално угрожених? И нико, већ више 

од 40 дана ванредног стања, док се бије битка са ковидом-19 да се сети запослених у социјалној 

заштити (само се поставља питање одговорност), уз дужно поштовање здравственим радницима, 

мишљења сам да сви запослени у социјалној заштити, пре свега неговатељи, ако већ повећавате 

зараду здравственим радицима, заслужују увећање плате од 10 % .   

 

За све додатне информације контакт особа у синдикату је председник синдиката Мирјана 

Вељовић, е-маил: sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs, тел.бр. 064/8275 - 330.  

С поштовањем,                  Председницa Синдиката 

             Мирјана Вељовић,с.р  


