
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

За министра Проф. Др Дарију Кисић Тепавчевић  

 

ПРЕДМЕТ: РЕАКЦИЈА СИНДИКАТА на Препоруку министарства бр. 560-00-

316/2021-09 од дана 15.07.2021.г  
 

Поштована,  
 

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.  Генерално незадовољни ситуацијом у систему социјалне 

заштите када су у питању права и положај радника то исто незадовољство продубила је 

ПРЕПОРУКА министарства установама бр. 560-00-316/2021-09 од дана 15.07.2021.г  
 

Подржавамо вакцинацију и све напоре државе да се повећа број грађана који су 

вакцинисани у циљу постизања колективног имунитета али истичемо да ово није ни правни, а ни 
прави начин. За овакво поступање јесте дата ПРЕПОРУКА (да постоји правни основ била би дата 

инструкција) али је свако поступање по њој незаконито и представља грубо кршење основних 

права радника и на крају крајева људских права. За спровођење овакве препоруке не постоји 
правни основ ни у Уставу Републике Србије ни у Закону о раду и ни у једној међународној 

конференцији, а то свакако не може да буде ни литература. Сматрамо да ова препорука није начин 

да се повећа вакцинација тако што ћете репресивно да делујете према радницима који су овај 

систем изнели на својим плећима у претходних више од годину и по дана и то не само у 
претходном периоду већ и у претходној деценији јер се задњих 10 година нису решавали 

системски проблеми који су разорили овај систем и који су се «наплатили» преко леђа радника у 

ковид периоду.  
 

Ова препорука је нажалост изазвала изузетно лошу рекацију свих у систему јер се изгледа 

врло брзо заборавило на све оно што су сви ти исти радници урадили за систем социјалне заштите.  

Ако сте већ желели да се ова препорука спроведе онда сте требали да обезбедите средства за ПЦР 
тестове или антигенске тестове и да се о Вашем трошку односно трошку установа као послодаваца 

обави тестирање, а не да људе кажњавате који су отишли на годишњи одмор, боловање, плаћено 

одсуство што су њихова основна права. Плате у социјалној заштити су испод сваког минимума 
рада и одговорности и сада је овом препоруком „гура“ намет и казна радницима. Да ли заиста 

мислите да је могуће да неко ко има плату нпр. 35 000 динара која је на ивици минималне зараде 

треба да плати 9000 динара за тестирање, а враћа се са годишњег одмора или неког другог 
одсуства.  Министарство сигурно зна да је за организацију посла одговоран послодавац, да се 

организација посла одвија у оквирима Закона о раду и Посебног колективног уговора и ако већ 

предвиђате овакву меру онда је то по Закону Ваша обавеза да сносите тај трошак.  

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Када је било потребно одвајати људе од својих породица у карантинске смене тада се није 
водило рачуна о радницима али смо разумели тренутак и били спремни да урадимо оно што се од 

радника очекује али ова препорука је заиста непотребна. Знамо да се онда овом мером не постиже 

основни циљ да се повећа вакцинација коју подржавамо али истичемо да ово није начин и да се 
производе само контраефекти.  

 

Предлажемо да препоруку повучете и позовете све релевантне актере (синдикате, 

удружења, институције и сл.) на преговоре да се заједно дође до системског решења јер су овакве 
једностране акције министарства произвеле јако лошу рекацију и отпор радника. Уколико било 

који директор или установа крену да спроводе ову препоруку доносећи незаконите мере према 

радницима бићемо принуђени да искористимо све правно расположиве мере од пријава 
инспекцији, заштитнику грађана, повереници за заштиту равноправности и међународној 

организацији рада, а ако треба Синдикат ће својим капацитетима подржати вођење судских 

спорова.  

 
Сматрамо да је неопходно да министарство хитно реагује и повуче наведену препоруку.  

 

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.  

 

 
 


