
 
 

 

 

 
 
 
Свим синдикалним организацијама у Установама социјалне заштите Републике Србије 
 
 

На иницујативу Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије 
одржан је састанак у Министарству рада и социјалне политике којем су присуствовали 
г-дин Министар, Расим Љајић са сарадницима  и председник  Синдиката г-дин, 
Миленко Чуровић са сарадницима. 

Иницирање овог састанка дошло је као последица све већег незадовољства 
чланова запослених у установама социјалне заштите, начином и динамиком решавања 
нагомиланих проблема. 

 
Господину Министру су предочени следећи проблеми: 

 
1. Поједини запослени у Установама социјалне заштите примају зараду испод 

минималне зараде која износи 17.350,00 динара. 
 
Поводом овог проблема Министар је одмах наложио службама да у 
најкраћем могућем року обезбеде ова средства и пребаце Центирима на 
исплату до загарантованог нивоа уз обавезу Синдиката да се утврди тачан 
број тих запослених. 
 

2. Исплате јубиларних награда за ову и предходне две године. 
 
Министар је рекао да се у оквиру Владе ради на усаглашавању става да 
Установе које имају средства могу исплатити Јубиларне награде како за 
ову тако и предходне две  године и да ће покушати да обезбеде средства за 
запослене у Центрима за социјални рад након што добије релевантне 
податке из Установа. 
 

3. Министар је упознат и са ниским примањима запослених од  I-IV степена 
стручне спреме и захтевом да се за њих обезбеди једнократна новчана помоћ 
како би се ублажило њихово тешко материјално стање. 

 
По овом питању Министар је рекао да ће проверити на који начин постоји 
могућност да се исплате једнократне помоћи, јер то зависи и од 
Министарства финансија. 
 

4. Министар је упознат и са чињеницом да је наш Синдикат заједно са другим 
репрезентативним Сидникатом усагласио предлог Посебног колективног 



 

уговора за социјалну заштиту и да очекујемо да се закаже састанак радних група 
како би се овај поступак окончао.   
 
Минстар је обећао да се са преговорима може отпочети у року од 10 дана и 
да што се тиче нашег ресорног Министарства  предлог ПКУ је прихватљив 
али да о њему треба да се изјасне и остала Министарства. 
 
Преговори би требали  да почну крајем ове недеље 
 

5. Договорено је да се именују представници Синдиката који ће учествовати у 
изради подзаконских аката. 
 
 

6. Поводом проблема функционисања Управних одбора у Установама. 
 
 Министар је рекао да постоје одређени проблеми око усаглашавања и да је 
неизвесно када ће Влада одредити нове Управне одборе. 
 

7. Посебно је истакнут проблем примене стандарда у социјалној заштити са 
становишта који се тичу запослених. Наиме, Министар је упознат са чињеницом 
да су нормативи кадрова утврђени још од 1991 године непромењени, да су се у 
међувремену догодили ратови, санкције, урушена привреда и да се број лица у 
стању социјалне потребе вишеструко увећао а број запослених остао исти.  
 

С тим у вези министру је предочено да се стандарди односе и на 
одговарајућу плату запослених и на одговарајући норматив запослених.  У 
вези овог проблема Министар је обећао да ће се потрудити да се одржи 
један заједнички скуп око стања и сиромаштва у друштву на коме ће се 
утврдити стварно стање и  након тога покренути акције  ради решавања и 
ових проблема. 
 

8. Усаглашен је предлог Синдиката и Министарства о организацији семинара у 
другој половини марта месеца на тему „Улога Установа социјалне заштите у 
сузбијању сиромаштва“  у оквиру тог семинара једна од тема биће и Правилник 
о нормативима и стандардима . На овом семинару размотриће се и питање 
хипотеке и њене реализације у пракси, питање реализованих потраживања од 
стране Центара за социјални рад а према обавезницима издржавања смештених 
у Установама социјалне заштите . 
 

9. Закон о социјалној заштити према информацијама Министра биће на усвајање 
на ванредној седници Скупштине у фебруару месецу. 

 
 
 
С поштовањем, 
 
 

Председник Синдиката  
мр.  Миленко Чуровић с.р. 


