
 
 
 

  

 

 

  

 Дана 17.07.2021.г 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

За министра Проф Др. Дарију Кисић Тепавчевић 

 

ПРЕДМЕТ:  Обраћање поводом актуелне ситуације у систему социјалне заштите и 

иницијатива за повећање коефицијената или процентуалног повећања зарада  

 

Поштовани/а,  

Овим дописом обраћам Вам се испред СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, репрезентативног синдиката чија је репрезентативност 

утврђена решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питањабр. 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 са циљем решавања истих, а 

нарочито проблема око 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.   

 

Овај допис шаљемо одмах након реакције на препоруку коју је министарство издало од 

дана 15.07.2021.године, а коју ће те надамо се укинути и спречити незаконито поступање 

директора установа. Више пута смо указивали на потребу да се системски приступи проблемима у 

систему социјалне заштите и да се на такав начин успоставља систем који ће бити и по мери 

радника и по мери корисника. Овакво тренутно стање није добро ни по једне ни по друге јер је 

због нагомиланих проблема евидентан пад квалитета услуга које као систем обезбеђујемо. Поред 

потребе да се повећа број запослених потребно је размотритi и повећање зарада јер су зараде које 

се исплаћују у систему социјалне заштите одавно испод сваког минимума када погледамо 

одговорност и обим посла са којима се радници свакодневно суочавају.   

 

Сматрамо да је повећање зарада неопходно имајући у виду да у систему социјалне заштите 

недостаје велики број запослених и да постојећи запослени „покривају“ тај недостатак и да је 

потребно рад ових људи коначно вредновати онолико колико тај рад вреди. Оно што је проблем је 

третман и непостојање планског подизања зарада и једнаког вредновања рада сходно 

одговорностима. Истина јесте да су здравствени радници поднели огроман терет у претходних 

годину и по дана, али је истина и да су остали профили радника такође радили и функционисали у 

знатно отежаним условима као и сви и да су радили много изнад горње границе и то на своју 

штету.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

У том смислу не треба да помињемо права радника која су системски кршена за ово време 

(карантинске смене, неплаћање прековременог рада, рад изнад законског максимума, кршење 

законских одредби у вези права на дневни, недељни и годишњи одмор и сл.). Неједнакост је у 

великој мери присутна и озбиљно нарушава пољуљани систем социјалне заштите.  

 

Сматрамо да је поред решавања недовољног броја запослених у систему потребно 

систематичније прићи проблемима са којима се суочавамо и 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, да се крене са попуњавањем 

упражњених радних места и запошљавања недостајућих радника, да се организација рада у 

систему подигне на већи ниво.  

 

У том смислу потребно је извршити усклађивање и измене коефицијената који се и данас 

користе у обрачуну плата и који мора да буде правичнији и ближи реалности. Ако то није могуће 

јер и даље чекамо платне разреде онда је потребно извршити повећање зарада барем 10 до 15 

посто кроз цену рада али све у зависности од тога ко је у претходном периоду од категорија 

радника имао а ко  није имао одговарајуће повећање и тако да се исправи неједнак однос према 

радницима и да се на прави начин вреднује рад у систему социјалне заштите.  

 

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

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

С поштовањем,        Председница Синдиката 

    Мирјана Вељовић с.р.  

 


