Дана 11.01.2022.године
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ
ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ РС АНИ БРНАБИЋ
ПРЕДМЕТ:
социјалној заштити

УРГЕНЦИЈА за исплату једнократне помоћи свим запосленима у

Поштована/и,
Дана 28.12.2021. године СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Вам се обратио са дописом у којем је представио проблеме са којима се сусрећу
радници у систему социјалне заштите и том приликом истакао захтев за исплату једнократне помоћи за
све раднике у систему, а поводом најава да ће овом мером бити обухваћени само здравствени радници.
С обзиром на чињеницу да ће, према информацијама којима располажемо, кренути реализација
исплате једнократне помоћи за здравствене раднике и да ће овом мером бити обухваћен само један део
радника система социјалне заштите подносимо ову ургенцију како би поново сагледали све чињенице
и донели одлуку да се једнократна помоћ исплати свим радницима у систему без прављена разлике. Цео
систем социјалне заштите и сви радници који су ангажовани у њему изнели су огроман терет рада у
епидемиолошким условима и условима хроничог недостатка радне снаге (систему недостаје око 1700
радника). Предлажемо да ВЛАДА РС сагледа финансијску ситуацију и да се донесе одлуке за
исплату једнократне помоћи како би се барем привремено сви радници наградили за свој труд
и рад. Наравно, овим се не решавају системски проблеми који постоје већ дужи период и који
изазивају велико незадовољство међу радницима. Уверавамо Вас да је систем социјалне заштите у
овим тешким временима искључиво опстао због ентузијазма радника и преданости послу, а није због
добре системске организације или мера ресорног министарства које све ове проблеме зна, исте не
решава или о њима ћути. Остаје и питање зашто ресорно министарство није реаговало и само
предложило овакву меру којом би се на једнак начин третирао труд и рад свих ангажованих у систему
социјалне заштите, а не само дела радника. С тим у вези предлажемо да се изврши исплата
једнократне помоћи СВИМ РАДНИЦИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ у
утврђеном износу од 10.000,00 динара.
За све додатне информације контакт особа у Синдикату је председник синдиката Мирјана
Вељовић, емаил: sindikatzsz@sindikatzsz.org.r.
С поштовањем

Председник синдиката
Мирјана Вељовић, с.р

