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Преставници Синдиката запослених у социјланој заштити РС као кључни проблем истакли 

су недостајући број радника у систему имајући у виду да у систему недостаје око 1700 радника, што 

је огроман број с обзиром да је предвиђено да у систему социјалне заштите ради 9226 запослених. 

Током састанка посебно су истакнути проблеми до којих долази услед недостатка радника и то не 

само до проблема у функционисању установа у смислу организације рада  већ и немогућности да 

радници који раде користе основна права из радног односа  (годишњи одмор, плаћено одсуство и 

сл.) и да је огроман број људи већ дуго у процесу сагоревања на послу.  Представници министарства 

су истакли да су поводом овог проблема упутили захтев према посебној Комисији и да се још увек 

чека одговор на захтев за запошавање недостајућег броја радника уз потврду да и према подацима 

министарства недостаје управо 1700 људи.  

Као други проблем са којим се суочава систем социјалне заштите истакнута је чињеница да 

постоје 4 цене рада и да је потребно утврдити јединствену цену рада, а да разлике у платама направи 

тежина посла и одговорност и да се то управо види у платним разредима када крену да се примењују. 



Представници министарства су истакли да постојећи систем „цена рада“ има везе са Одлуком Владе 

РС због ситуације са ковидом и повећања која су дошла за здравство и за део система социјалне 

заштите јер доносиоци одлука нису хтели да одвајају медицинске раднике без обзира на то у ком 

систему раде. Представници Министарства и Синдиката су консататовали да је то свакако потребно,  

да је то похвално, међутим то је изазвало код осталог „немедицинског“ већинског дела радника у 

систему негодовање јер одлуке ВЛАДЕ РС нису пратиле и повећања плата за овај део радника који 

је такође поднео огроман терет у раду у „ковид“ условима.  Представници Синдиката истакли су 

неколико илустративних примера тренутног система обрачуна плата где постоје доктори који имају 

веће зараде од директора установе или неговатељ са трећим степеном има већу плату од кувара који 

има пети степен стручне спреме. Синдикат је похвалио напоре Министарства и Владе да се поправи 

материјални положај радника али је то повећање наравило велику разлику сада у систему социјалне 

заштите. То је изазвало демоларисање радника и изазвало контра ефекат да се радници мање труде, 

да су врло незадовољни и да један део радника одлази из система, а новог запошљавања нема.  

Надовезујући се на претходни проблем представници министарства су истакли да је у току 

процес решавања проблема финансирања зарада за медицински део радника који се финансирају 

преко РФЗО-а како би се сви издаци поводом тих радника покривали из овог извора, а не само 

„основна зарада“ као што је то случај досада, а остатак из буџета установе. Истакнуто је да је на 

највишем нивоу постигнут договор који је сада у фази оперативне разраде где ће ови радници 

вероватно остати на терету РФЗО-а и ту ће улазити сви трошкови поред плате што ће довести до 

растерећења установа. Истакнуто је да је повећање зарада за „неговатеље“ последица чињенице да 

су непосредно неговали кориснике за време Ковида. Представници Синдиката су истакли да је 

повећање зараде за овај део радника похвална ствар и да увек треба тежити побољшању услова за 

раднике али да је управо овим изузетком (неговатељи падају на „терет“ буџета установе, а не РФЗО-

а, да нису медицински радници већ се воде у систематизацијама као техничко особље) направљен 

велики проблем на другој страни у односу на друге раднике који нису били обухваћени повећањем 

и који се сматрају заборављеним.  

Представници Синдиката као разлог томе истичу да су многи други радници посебно по 

установама за смештај радили исто у ковид условима и чињеница је да установе не могу у било 

каквим установама да функционишу без кувара, спремачица, вешераја и слично и да су управо ти 

највише оштећени оваквим системом третирања зарада. Управо из тог разлога као један од предлога 

је установљавање јединствене цене рада да се на тај начин постигне колика толика равноправност и 

да се радници врате у једнак положај.  Представници министарства указују на чињеницу да су 

средстава за систем социјане заштите лимитирана и да ће тај предлог јако тешко бити оперативно 

спроводљив. Представници Синдиката и Министарсва су сагласни да је систем социјалне заштите у 

тешком положају  и да све оно што се не реши у другим системима (образовању, правосуђу, 

здравству) на крају дође у систем социјалне заштите.  Ковид ситуација је довела до тога да је 

здравство поднело огроман терет који неки други систем не би издржао и то је разлог зашто су 

очекивања била таква да се тај систем највише награди и мотивише. Уз то представници 

Министарства констатују и то да наш систем и наши људи да нису били такви, систем здравства би 

био опетерећен много више и питање је да ли би издржали да није било система социјалне заштите. 

Чињеница је и да је систем здравства добио више пажње, а да је наш систем апсорбовао много тога 

и много тога издржао, а да није било довољно „награде“ и пажње.  

 

 



 

Представници Синдиката су још једном истакли важност да се хитно нађе начин да се 

уједначи цена рада јер након повећања минималне зараде од јануара 2022.г године велики број 

радника по домовима биће на ивици минималне зараде што ће довести  до даљег огромног осипања 

радника и тада ће проблеми бити много већи.  

Као један од проблема у поштовању ПКУ-а истакнуто је „третирање“ ковид боловања, касне 

и плате, уз кашњење исплата дневница, путних трошкова, радници су преоптерећени и не могу на 

годишње одморе, многи радници су оптерећени кредитима, живе на чековима.  Представници 

Синдиката су истакли да очекују помоћ и ангажовање министарства, али напомињу да је изостала 

реакција локалне самоуправе која се не труди и не жели да помогне, а имају утицај на рад установа 

у смислу мешања у кадровску политику и запошљавање, доста радника се запошљава на оних 

дозвољених „10 посто“, такви радници не могу да одговоре захтевима посла. Констатовано је да све 

оно што се ради у систему сада доводи до одлива радне снаге и нико неће више желети да ради у 

систему социјалне заштите и дужност синдиката и министарства је да заједно уложимо напор да се 

систем сачува и од нестручних кадрова и одлива радника а то је могуће само са системским 

решењима.  

Као проблем у поштовању ПКУ-а истаклнут је проблем поштовања одредби које  се тичу 

безбедности на раду, а посебно захтеваног стандарда у погледу броја „Референата за противпожарну 

заштиту“ с обзиром да је број захтеваних референата недостижан за огромну већину установа. 

Представници министарства су истакли да се радио општеприхваћеним европским стандардима које 

морамо да пратимо, а чињеница је да добар део установа не може да испуни услове ни у погледу 

довољног броја кадрова, технике па и између осталог и противпожарне заштите. Представници 

министарства наводе да ће системски решавати овај проблем не појединачно и да ће се видети који 

стандард је могуће спровести и који је то број референата који је реалан јер овај стандард није 

спроводив. Као проблем је истакнута и чињеница да постоји нејединствено тумачење служби и 

инспектора које се баве овим питањима и да су тумачења различита, а да постоје неке најаве да ће 

став поводом овога бити нешто флексибилнији.  Чињеница је и то да ниједна установа није претрпела 

никакве казне и према овом проблему се према установама има максимално разумевања али 

чињеница је и то да установе не могу да добију ни лиценце, а да не испуне овај стандард. 

Представници министарства истичу да ће се ова тема отворити и на истој инсистирати са 

начелником Сектора за ванредне ситуације, а који се ускоро очекује.  Представници министарства 

истичу да ће се радити на измени стандарда који ће се прилагодити али то неће водити смањењу 

потребног броја радника уопште нити смањењу радника из других система. Тешко је утицати на 

стандарде који поставља други систем али треба наћи решење које је оперативно спроводиво јер 

Министарство долази у проблем издавањем лиценце у случају да нема испуњености услова за 

противпожарну заштиту, а деси се пожар нпр. и тада се сва одговорност пребаци на ресорно 

министарство. Ово је тема која ће бити актуелна у наредном периоду и идемо у правцу да нађемо 

оперативно спроводиво решење. Постоје различита тумачења од стране њихових инспектора и све 

то мора да се стави на „папир“ како би сви имали јасне смернице.  

Представници Синдиката истакли су да важећи ПКУ истиче у априлу 2022. године, да је 

синдикат већ инсистирао на измени ПКУ-а у погледу јубиларних награда за 40 година што имају 

други системи. Представници синдиката истичу да су послали иницијативу за отпочињање 

преговора. Представници министарства су истакли да је била јубиларна награда за 30. година, да је 

додата награда за 35 година, да су преговори јако тешки са Министарством финансија и да су и у 



претходним преговорима инсистирали на јубиларној награди за 40 година стажа. Представници 

министарсва истичу да све оно што зависи од „новца“ зависи од Министарства Финансија које 

инсистира да се направе приоритети, а новца је мање, а не може да се одузме једно право да се 

обезбеди друго. Ситуација је тешка, новца је све мање, а захтеви су све већи и корисника и радника.   

Представници Министарства су констатовали да је чудо како је систем опстао, да је 

министарство захвално свима који раде у овим условима уз чињеницу да је ковид ситуација јако 

погодила систем који је већ био у проблемима посебно са недовољним фин. средствима и 

недостајућим бројем радника. Представници министарства истичу да су им све потребе система 

познате и да су све горуће али се ради максимално да се ствари  помере са места.                 

Представници Синдиката истичу да је један од корака уједначена цена рада која ће бити јединствена 

за све уз напомену да толики револт у систему није изазвало једнократно давање и повећање 

медицинским радницима колико улазак касније тог дела у цену рада што је довело до великих 

неједнакости између радника и деградирања. Представници Синдиката и Министарства су сагласни 

да се и по установама због свега наведеног ствара лоша атмосфера међу радницима и у систему 

менаџмента.  Констатује се да ће од јануара бити повећање за систем здравства, војске и социјалне 

заштите за 8 посто ,дакле исто за све запослене што је први пут, али постојеће стање у систему није 

добро када говоримо о обрачуну зарада.  У вези „ковид боловања“ констатовано је да ковид 

боловање мора да иде 100 посто и то је чињеница и основно право радника и да постоји опасност од 

утуживања у случају неисплаћивања боловања. Никакве препоруке не могу да се примењују ако 

постоје ПКУ што је случај за нас јер имамо потписан Анекс ПКУ у делу „ковид боловања“.  

Представници министарства истичу да су по установама тражени подаци за упражњене 

капацитете и да је 1700 недостајућих радника огроман идатак, па су се с обзиром на ограниченост 

буџета правили приоритети и да решавање проблема мора да иде фазно. Представници министарства 

истичу да су с обзиром на те податке направили приоритете по кључним радним местима и тамо где 

недостаје минимум радника за функционисање и дошло се до бројке од 700 запослених које треба 

ангажовати. Министарство је упутило обрасце Комисији која их је вратила из процесних разлога.  

Током разговора истакнут је и проблем функционисања установа код сношења трошкова 

PSR тестирања  радника приликом повратка у установе где су представници синдиката истакли да 

је то прво незаконита одлука, а са друге стране  и велика неправда посебно за неке који имају плате 

близу минималних зарада. Синдикат је предлагао да се преко система здравства обезбеди PSR 

тестирање јер је очигледно да држава има довољно PSR тестова. Представници министарства истичу 

да се радило о препоруци и чињеница је да су неки послодавци то захтевали и да су спровели 

препоруку. Синдикат истиче да су имали бројне жалбе од радника који су морали да се вакцинишу 

непознавајући своја права и обавезе и права и обавезе послодавца када они упућују на тестирање 

или лекарске прегледе. Синдикат је истакао да ће пружити својим члановима сву правну помоћ како 

би се спречила ова лоша пракса без правног основа.  

Представници Министарства истичу да су тражили средства за опрему с обзиром да се иде у 

процес дигитализације и коришћења разних софтвера ИСИБ, ИРИС и сл. Истичу да нису добили 

средства иако су свесни да стање технике није на добром нивоу.  

Представници министарства консатују да се много ради на решавању свих проблема, да 

постоје разлози тешке ситуације у систему који су и објективни и да је током састанка 

апострофирана већина тих проблема али да постоје и радници који не раде како би требали и како 

се очекује од њих. Не зна се који је то део радника, али постоје и они који забушавају и чињеница је 

да један део радника преузима и њихов део посла што касније доводи до бројних проблема.  



Констатује се да постоји велики раздор имеђу установа због очекивања једних према 

другима, непознавање надлежности једних и других посебно у реализацији смештаја деце и других 

корисника.  

З А К Љ У Ч Ц И: 

1. Представници Министарства и Синдиката консатовали су да су на истој страни, да једино 

заједничким активностима може да се поправи ситуација у систему социјалне заштите, 

да се на томе интензивно ради са захтевима према Министарству Финансија и свим 

другим државним органима како би се оперативно решили проблеми које муче установе 

и раднике у систему социјалне заштите.  

2. Да је било потребе да се размене конкретне информације и да министарство зна за 

проблеме које је Синдикат истакао и да министарство није једини доносилац одлука. 

Процеси решавања неких проблема су започети и очекује се њихово решавање али да 

остаје велики проблем недостатка новца који није ни близу довољан да се реше сви 

проблеми у систему  

3. Да се активно ради и што пре реализује и реши статус здравствених радника и њиховог 

„финансирања“ у односу на позицију РФЗО-а и да је тај процес решавања отпочео 

(направљен стратешки договор који треба да се оперативно, правно и финансијски 

обликује).  

4. Да Министарство понови захтев за запошљавање 700 радника према Комисији без 

одустанка од збирног захтева да се попуне приоритетна радна места и позиције у 

социјалној заштити,  

5. Да репрезентативни синдикати (два репрезентативна синдиката) ако је могуће заједно 

упуте предлог новог ПКУ-а како би се на време ушло у преговоре и до априла закључио 

нови ПКУ-а  

6. Да се на основу записника са састанка за следећи састанак конкретизују и истакну 

проблеми на које треба направити фокус у односу на овај састанак који је био општег 

карактера и као први у низу састанака  

 

 

 


