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Поштована,
Овим дописом обраћам Вам се испред СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, репрезентативног синдиката који броји више од 3800 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.
Више пута смо се у претходном периоду обраћали са молбама и захтевима да размотримо
конкретне кораке како би се решили нагомилани проблеми у социјаној заштити. Дана 22.11.2021.г
представници Министарства одржали су са представницима Синдиката састанак и то је био састанак
одржан на том нивоу после дужег временског периода када смо заједно могли да анализирамо проблеме
који нас муче и пробамо да нађемо решења која би се применила у догледно време. Када кажемо у
догледно време сматрамо да је потребна брза реакција министарства како би се решила кључна питања
и проблеми недостајућег броја радника у систему, решавања статуса здравствених радника и њиховог
финансирања у систему социјалне заштите и стварања уједначеног система обрачуна плата. У том
смислу у вези «обрачуна плата» предлог Синдиката на наведеном састанку је било то да се утврди
јединствена цена рада с обзиром да их сада имамо неколико у систему што ствара велике проблеме и
неједнак положај међу радницима.
Знамо да решавање горе наведених проблема захтева време и Синдиката подржава правац у
којем министарство делује с обзиром да смо на састанку добили уверавања да је питање времена када ће
се решити статус здравствених радника у систему и да се ради на попуњавању приоритетних радних
места у систему социјалне заштите. Овим дописом обраћамо Вам се како би једнократном мером
исплате једнократне помоћи радницима у ситему социјалне заштите ублажили неправду која је учињена
и која је направила значајну разлику у третману «здравствених радника» у систему у односу на «остале».
Ту су посебно угрожени радници са средњом стручном спремом чије су зараде на ивици минималне.
Њихове плате се крећу око 38 000 динара, а минимална зарада од јануара 2022. године ће бити преко 35
000 динара.

Сматрамо да се ради о великом проблему и у том смислу док се овај проблем системски не реши
сматрамо да би се привремено исправила неправда према њима исплатом једнократне помоћи где си се
радници са средном стручном спремом односно радници који имају зараду до 50 000 динара наградили
са исплатом износа од 15 000 по раднику, а остали радници који остварују зараду преко 50 000 динара
са 10 000 динара. Свесни смо у последње време скока цена животних намирница, енергената и да су
трошкови живота осетно порасли и да зараде нису у реалном смислу исте данас у односу на прошлу
годину.
Предлажемо да министарство сагледа финансијску ситуацију, да предложи ВЛАДИ РС доношење
одлуке за исплату једнократне помоћи у предложеном или неком другом моделу како би се барем
привремено радници наградили за свој труд и рад. Наравно, овим се не решава системски проблем који
се односи на обрачун плата у систему социјалне заштите где се ствара огромна разлика и диспропорција
између радника где је један део радника на ивици минималне зараде док се други радници у високом
степену образовања такође не цене довољно. Повећањем плата медицинским сестрама исте су се
приближиле стручним радницима – дипл. соц. радницима, психолозима, педагозима, правницима,
спец. педагозима и сл. У неким установама доктори имају веће плате од директора. У том смислу
потребно је системски решити проблем, сагледати свако радно место, сада имамо каталог радних места
и врло лако је могуће одредити степен одговорности и колико то заправо «кошта». 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.
Поред поднете молбе за исплату једнократних помоћи радницима, молимо Вас да нас
обавестите о томе да ли ће министарство као и претходне године обезбедити средства за исплату
„новогодишњих пакетића“. Министарство је претходне године обезбедило средства за исплату
„пакетића“ за децу запослених до 12 година што јесте у складу са ПКУ. Ова одредба члана 70.ПКУ-а је
несхватљиво остала непримећена као незаконита и противна Закону о раду као основном који ову
границу признаје до 15 година. Синдикат је претходне године обезбедио средства за исплату „пакетића“
оним запосленима са децом преко 12 а до 15 година, а који нису остварили ово прав иако су то право
неспорно имали. Молимо Вас да нас обавестите какав је план министарства за ову годину и да ли ће
бити обезбеђена средства за исплату „пакетића“ за децу запослених до 15 година узраста.
С поштовањем
За све додатне информације контакт особа у синдикату је председник синдиката Мирјана
Вељовић, емаил: sindikatzsz@sindikatzsz.org.r.
С поштовањем
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