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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.   
 

С обзиром на тежак претходни период ванредног стања и епидемилошке кризе која и даље 

траје, желимо Да Вам укажемо на потребу да се размотри могућност са Комором социјалне заштите 

да се претходни период, рачунајући од дана проглашења ванредног стања па надаље све док траје 
епидемиолошка криза, не урачунава у период трајања лиценце односно период када су стручни 

радници били објективно спречени да остварују бодове значајне за обнову лиценце. Потпуно смо 

свесни чињенице да је јако тешко пронаћи правни основ за овако нешто иако су претходном периоду 
значајно били и даље су угрожени интереси стручних радника који нису у могућности да похађају 

обуке и реализују друге врсте едукативних активности, а како би остваривали бодове за обнову 

лиценце.  
 

У систему постоји велики број стручних радника који је поднео огроман терет редовног 

посла радећи у нехуманим условима за време епидемиолошке кризе, посебно када су у питању 

стручни радници у установама за смештај корисника и код пружалаца услуга, који су радили и у 
петнаестодневним карантинским сменама. Значајан број стручних радника није био у могућности 

да се едукује и да присуствује обукама и да реализује друге активности како би у редовном току 

ствари остваривали и прикупљали потребне бодове ради обнове лиценце.  
 

Нисмо за то да се за овај период евентуално додељују бодови по аутоматизму јер се тиме  

потпуно негира суштина и значај «бода» и значај едукација али смо да се ситуација епидемиолошке 

кризе, која и даље траје и која ће очигледно трајати и у 2021. години, узме у обзир, све у интересу 
радника. Уколико се то не уради то ће свакако направити огроман притисак на систем посебно у 

завршној години за обнову лиценце када ће велики број стручних радника бити у проблему са 

 



остваривањем бодова, а из објективних разлога су били спречени да исте остварују. На крају крајева 
обесмислиће се читав концепт обнове лиценце кроз „јурење“ бодова у „зауставном времену“ што 

свакако никоме није циљ.  

 

Сигурни смо да је било и стручних радника који су за ово време похађали обуке и едукације 
али постоји и велики број оних који то објективно нису могли и било би добро размотрити 

могућност да им се или продужи рок трајања лиценце за период трајања епидемиолошке кризе 

односно да им се овај период не урачунава или да се анализира стање и евентуално направи план за 
ове стручне раднике који би евентуално били повлашћени у неким будућим едукацијама и 

активностима које нпр. Комора социјалне заштите буде организовала па да се на тај начин реши овај 

проблем и надокнади изгубљено.   
 

 Знамо да је ово посебан случај који није правно регулисан и да је тешко наћи правни основ 

за ову ситуацију али је исту потребно решити у корист стручних радника. С друге стране свесни сте 

чињенице који терет су запослени изнели за време ванредног стања и епидемиолошке кризе и ово 
би био само један од начина да се тај труд и рад призна и да се изађе у сусрет сусрет запосленима 

који су на свом ентузијазму „изнели“ систем кроз кризу која и даље траје. Сматрамо да би 

Министарство требало да изађе са препоруком ка Комори социјалне заштите у смислу потребе и 
начина решавања овог проблема. Ову иницијативу упутили смо и Комори социјалне заштите. У 

сваком случају Синдикат запослених у социјалној заштити РС Вам стоји на располагању у вези 

решавања овог проблема.  
 

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  
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