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Култура је ДНК нације
А. П.
Протест синдиката културе због лошег третмана запослених
ТРЕТМАН запослених у култури је понижавајући. Последња у низу увреда је изостављање
културних радника Србије из "повећања", а заправо враћања одузетих зарада у јавном сектору
- поручили су у представници Гранског синдиката културе и уметности "Независност", Драган
Милановић, и Самосталног синдиката културе Србије, Драгана Ђорђевић.
Они су на заједничкој конференцији указали на "катастрофалан положај културних радника"
који ће бити додатно погоршан смањењем буџета за културу за 2016. годину.
- Култура је ДНК једне нације, то је оно што нас разликује и по чему нас препознају у свету.
Све остало смо преписали, само се култура не да преписати - поручила је Драгана Ђорђевић и
додала да они не траже ништа више, него једнак третман са осталим запосленима.
Милановић се пожалио на "одсуство комуникације са ресорним министарством" и упозорио да
ће Предлогом закона о платним разредима коефицијенти запослених у установама културе
бити додатно смањени.
- Директори и заменици 135 регистрованих агенција за различите намене коштају више него
цела култура - додала је Драгана Ђорђевић.
Представници синдиката су на скупу у четвртак поручили да очекују јасан став Владе о томе
како види културу и шта запослени могу да очекују у будућности.
МИНИСТАР: БУЏЕТ ЈЕ ВЕЋИ
УПОРЕДО са протестом синдиката, министар културе Иван Тасовац говорио је у Народној
библиотеци Србије на конференцији о дигитализацији наслеђа, а потом одговарао на питања
новинара:
- Буџет Министарства културе и информисања за идућу годину износи 11 милијарди динара,
док је за 2015. износио 16 милијарди, али су сви заборавили да су субвенције за РТС, РТВ,
Тањуг и Радио-Југославију износиле скоро девет милијарди динара. Део који се издваја за
културу увећан је за скоро 400 милиона динара.
Министар је одговорио да би број запослених у установама културе у Србији требало да буде
мањи за 116 људи. Према његовим речима, Влада је свесна да је економија потребна култури
и да су у буџету обезбеђена средства потребна за обнову Народног и Музеја савремене
уметности и додао да идућу годину можемо да назовемо годином филма, пошто ће највећа
средства бити издвојена за кинематографију.
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Жене у старосну пензију 2016. са 61 годином
живота и 15 година стаза
Танјуг
Осигураници који испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију у овој години
морају да закључе радни однос најкасније 30. децембра, а поднесу захтев за остваривање
права 31. децембра
Осигураници који испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију у овој години
морају да закључе радни однос најкасније 30. децембра, а поднесу захтев за остваривање
права 31. децембра, како би им се о том праву одлучивало по одредбама Закона које важе за
ову годину.
Из Фонда ПИО указују да се дан којим се прекида осигурање не може третирати и као дан када
започиње право из ПИО, што значи да они који прекину радни однос 31. децембра могу
очекивати остваривање права од 1. јануара и по одредбама Закона који важи од 2016. године.
Ни наредне године не мењају се услови за старосну пензију мушкараца. Они су, као и сада- 65
година живота и најмање 15 година пензијског стажа.
Жене ће догодине морати да имају пола године живота више да би се пензионисале јер услов
2016. за старосну пензију жена је 61 година живота и најмање 15 стажа, што значи да ће им
требати пола године више него 2015.
Услови за превремену старосну пензију догодине се мењају и за мушкарце и за жене.
Тако ће мушкарци 2016. са 40 година радног стажа моћи отићи у превремену старосну пензију
само ако имају 55 година и осам месеци живота.
Женама ће 2016. требати 55 година живота и 37 година пензијског стажа.
То је осам месеци живота и стажа више него 2015. године.
Важно је напоменути да се превремене старосне пензије трајно умањују 0,34 одсто за сваки
месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, с тим
што износ умањења за превремену пензију максимално може износити 20,4 одсто.
Догодине се мењају и услови за породичну пензију.
Тако ће удовице, да би оствариле право на породичну пензију, морати имати најмање 52 и по
године живота, док ће удовцима требати 57 година и шест месеци.
Промена нема када су у питању деца која испуњавају услове за породичну пензију- она
безусловно припада свој деци млађој од 15 година, затим ако наставе школовање у средњој
школи до 20 година, а ако се одлуче на факултетско образовање она им припада све до 26.
године живота.
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Продужење је могуће само због болести. Запослени који имају бенефицирани радни стаж,
2016. морају имати 54 године и четири месеца живота и 22 године пензијског стажа, с тим што
ефективно морају имати проведено 12 година на радним местима на којима се стаж увећава.
Полицијски службеници могу 2016. отићи у пензију с 57 година и четири месеца живота и 25
година пензијског стажа, од којег 15 на бенефицираном радном месту.
У Војсци Србије подофицири и официри, до чина пуковника, могу отићи у пензију с 53 године
живота и 40 година пензијског стажа, а пуковник с 54 године живота и 40 година пензијског
стажа.
Специјалци у БИА, ВБА и ВОА морају имати најмање 53 године живота и 20 година ефективно
провредених на тим пословима.

Синдикати: Култура неправедно изостављена од
повећања плата
Танјуг
Представници Гранског синдиката културе и уметности "Независност" и Самосталног синдиката
културе Србије негодовали су данас због тога што су, како је наведено, запослени у култури
изостављени из повећања зарада за јавни сектор.Представници синдиката су указали и на лош
положај установа културе и запослених у њима.
Председници та два синдиката - Драган Милановић и Драгана Ђорђевић указали су и на то да
ће Предлогом Закона о платним разредима коефицијенти запослених у установама културе
бити смањени.
Проблем је и смањење издвајања из буџета Србије за 2016. годину установама културе, чиме
ће се даље урушити материјални положај запослених и довести у питање функционисање
установа, рекли су представници та два синдиката на конференцији за новинаре.
- Осећамо се деградирано јер култура више не станује овде. Култура више не игра значајну
улогу у друштву, а она је ДНК сваке нације - рекла је председница Самосталног синдиката
културе Србије Драгана Ђорђевић на конефренцији за новинаре у Медија центру.
Очекујемо јасан став владе
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Ђорђевић је казала да представници синдиката очекују јасан став владе о томе како виде ту
област, шта запослене у култури чека и какав статус у друштву убудуће могу да очекују.
Представници два синдиката такође указују да је проблем и то што је предвиђено мање
средстава из буџета за наредну годину за установе културе, тачније око 11 милијарди динара,
а у овој години, буџет за културу износио је нешто више од 16 милијарди.
Она је указала да су представници културе неправедно изостављени из повећања зарада, што
како је казала показује "да култура овде није битна".
- Ми не тражимо ништа више, само да будемо у истој равни са другима - казала је.
Председник Гранског синдиката културе и уметности "Независност".
Милановић казао је да није јасно по ком принципу су неки сектори добили повећање, а неки
не, истучухи да је синдикат желео да има сталне контакте и разговоре са ресорним
министарством и да на проблеме указује већ дуже време, али да не наилазе на разумевање.
Он је упозорио и да ће Предлогом закона о платним разредима коефицијенти запослених у
установама културе бити смањени.
- Усвајање овог закона било би погубно за јавни сектор и биће опасно за нас, а све друштвене
делатности ће кренути у протест - рекли су представници синдиката.
Како је казала Ђорђевић, проблем је и сто би могла да буду укинута радна места попут оних
који се баве обезбеђењем установа културе, као и спремачица, а да су њихова радна места
важна о јер они практично чувају и одржавају културно наслеђе у музејима и позориштима.

Војне пензије биће веће за 6,57 одсто
Танјуг
Влада Србије продужила је до 25. децембра рок у којем војни пензионери могу да се обрате
надлежној филијали ПИО фонда постигну споразум о исплати дуга, изјавио је данас министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Он је рекао да је на адресу ПИО до данас стигло више од 30.000 захтева за договор са ПИО
фондом и да се то односи и на одустајање од тужби и на захтеве за веће пензије.
- Пензије ће иначе бити увећане за 6,57 одсто као што је Уставни суд пресудио - рекао је
Вулин и додао да би војни пензионери требало да добију једнократну исплату у просеку од
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305.000 динара, под условом да се одрекну тужби за дуговања заједно са каматом и да треба
да искористе рок до 25. децембра.
Првобитни рок је био 10. децембар.

Синдикат: Држава треба да остане власник РТБ
“Бор” са 51 одсто учешћа у капиталу
Д. Кецић
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић изјавио је да држава треба
да остане власник Рударско-топионичарског басена „Бор“ са 51 одсто учешћа у капиталу и да
се потом пронађе стратешки партнер.
Многи у Београду не разумеју "Бор": Зоран Вујовић
- Треба бити упоран код Владе, нарочито код Министарства привреде, и да се не одустаје од
ове приче. Јер, ако нема „Бора“, онда нема ни „Севојна“, ни јагодинских „Каблова,
„Железаре“, крагујевачког „Фијата“, односно нема стабилности Србије - рекао је Вујовић.
Он тврди да га “плаше они који размишљају да дуг за струју пошто-пото треба да се наплати,
без обзира на то да ли ће РТБ да преживи или не”.
- Многи у Београду не разумеју „Бор“ на прави начин и зато су спремни да у решавање
проблема крену лакшим и бржим путем. Сигуран сам, ипак, да ће РТБ “Бор” за шест-седам
месеци изаћи из кризе у коју га је гурнула првенствено ниска цена бакра - закључио је
Вујовић.

Одржан састанак премијера са представницима Синдиката правосуђа Србије

Запослени у правосуђу и култури следећи на
реду за повишице
АУТОР: В. Ј.
Нико од стално запослених правосудних службеника неће добити отказ, док ће се о оним који
раде по уговору на одређено време разговарати када буду завршени нови правилници о
систематизацији радних места, сумира за Данас Слађанка Милошевић, председница Синдиката
правосуђа Србије, резултате јучерашњег састанка који су представници синдиката имали са
премијером Србије Александром Вучићем и министром правде Николом Селаковићем.
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Према њеној оцени, састанак је протекао у коректној атмосфери у којој су представници
власти, потпуно свесни да правосуђе пати од мањка запослених, били спремни да саслушају
захтеве синдикалаца.
- Премијер нам је рекао да су након четврте ревизије аранжмана са ММФ-ом која је планирана
у фебруару, запослени у правосуђу и култури следећи на реду за повећање зарада. Такође,
обећано нам је да ће покушати да пронађу модалитет за побољшање материјалног стања
правосудних службеника, на сличан начин на који је то учињено са полицијом - наводи
Слађанка Милошевић.
Како је истакла, премијер и ресорни министар су се сагласили са предлогом синдиката да се
формира радна група за израду посебног закона којим би био уређен статус правосудних
службеника.
- За 24. децембар је заказана седница републичког одбора синдиката, када ћемо чланове
упознати са договореним. Након тога ће органи Синдиката правосуђа Србије заузети коначан
став - наводи Милошевићева и додаје да би требало дати времена држави да испуни обећано.
Представљено истраживање Центра за развој синдикализма о положају "седме силе" у
Србији

Новинарски несигурни живот
АУТОР: С. М.

- Несигурни рад, рад са несигурним уговорима, са несигурним радним временом, са
несигурном најамнином" све је чешћи, а нарочито у земљама захваћеним економском кризом,
показало је истраживање Центра за развој синдикализма урађено у сарадњи са Фондацијом за
отворено друштво у којем је учествовало 1.070 новинара.
Према подацима истраживања које је јуче представљено на Факултету политичких наука, на
питање шта би изабрали да могу, 22 одсто новинара су навела да би и по цену цензуре и
аутоцензуре желели сигурно радно место; да могу слободно да пишу, па макар имао лош
статус и малу плату - 37 одсто; да ради нешто што нема везе са новинарством одабрало би 41
одсто новинара.
Медијски радници сматрају да је стање у медијима лоше и за то окривљују медијско окружење
- власт, државу, власнике медија, а потом и саме себе.
По мишљењу социолога Срећка Михаиловића, ово истраживање је послужило да се утврди
како медијски радници виде себе, своју околину и напредак да ствари буду другачије. Он
истиче да постоје велика очекивања од новинара, којима се преписује много већа улога него
што им објективно припада, "а заправо је илузија да новинари самостално могу бити покретачи
друштвеног развоја".
Аналитичарка Тања Јакоби новинаре сматра идеалним радницима новог поретка, људима који
су спремни да раде 24 сата седмично и онима "који сами улажу у своје усавршавање и спремни
су да раде иако нису плаћени".
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Ухвати дан
У оквиру емисије емитујемо: 06:03 Јутарњи дневник; 06:35 Догодило се на данашњи дан; 07:00
Вести; 07:05 Добро јутро децо; 08:00 Вести; 08:10 Српски на српском
Из садржаја емисије издвајамо
У сусрет најављеним изменама Закона о комуналним услугама које Скупштина Србије треба да усвоји
до краја године, данас емитујемо последњи у серији овонедељних прилога нашег Ивана Јовановића о
раду комуналних предузећа. Са синдикатима, послодавцима и представницима градова и општина
оснивача разговарамо о социјално - економској будућности тих фирми и могућим решењима за бројне
проблеме са којима се данас суочавају у раду.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, преко свог повереништва у Нишу
доделио је нову помоћ иизбеглим и интерно расељеним лицима која живе на подручју тог
града.
Уговоре о додели ових средстава корисници су потписали на свечаности у Градској кући у
Нишу где је био и наш репортер Озрен Рашић.
Комад "Балкански шпијун из Сарајева" у режији Сулејмана Купусовића биће изведен вечерас на
сцени Данило Бата Стојковић Звездара театра. Реч је о гостујућој представи Народног
позоришта из Сарајева радјеној по чувеној комедији Душана Ковачевића.
Саговорница наше Теодоре Јеремић никада није била у Либану,нити има блискоисточно
порекло,али је за десет месеци од помоћне раднице у једном либанском ресторану успела да
постане заменик шефа кухиње. Чућемо каква је либанска кухиња и који зачини су
најзаступљенији.
У сусрет премијери седмог филма Ратова звезда у Миксер хаусу биће огранизован други по
реду ДАН (Б)РАТОВА ЗВЕЗДА. Поента овакве манифестације је да у Београду окупи што већи
број љубитеља Ратова Звезда свих узраста како би прославили овај феномен поп-културе и да
такође уз забаву сакупе новац за хуманитарне сврхе као помоћ свратишту за децу - сакупља се
новац од улазница и од продаје артикала на изложби. Разговарамо са Марком Обрадовићем из
организације ове манифестације.
И овог петка имаћете прилику да у квизу освојите вредне награде у нашем квизу.
Са вама је Александра Младеновић.
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Синдикати културе: Вучић нас третира као нулу
Извор: Н1
Аутор текста:
Тијана Ромић
Поново се враћамо причи о буџету - овог пута кроз причу о култури у Србији. Буџет за културу
за следећу годину мањи је пет милијарди динара. То је још само један доказ да је култура у
катастрофалном стању, кажу радници у култури.
Сат на Народном музеју и даље одбројава, али је време за културу у Србији стало. Самостални
синдикат културе Србије поставља питање да ли је култура у процепу?
"Ако је култура стварно у процепу онда је последица тога да је култура у протесту и вероватно
ће једног дана доћи и тај тренутак да се каже доста и нећемо више да нас понижавате", каже
Драган Милановић Пилац, синдикат Независност.
Понижење је, кажу, смањен буџет - и то за пет милијарди динара, уз појашњење да је дошло
до укидања субвенција за РТС, РТВ, Тањуг и Радио Југославију, које су износиле скоро девет
милијарди динара. У исто време, али на другом месту, министар Иван Тасовац каже да он као
министар није задовољан буџетом, али да је то реалност.
"Оно што је јако битно то је да је овај буџет прављен на потпуно реалним основама и оно што
је сигурно то је да нема значајног и стабилног улагања у културу, без јаке и стаилне
економије", каже министар културе Иван Тасовац.
"Он нас третира чисто као нулу, за њега смо ми чиста нула, односно за Вучића, односно за
министарство финансија", каже Милановић Пилац.
Запослени у култури изостављени су и из повећања, односно враћања, зарада за јавни сектор,
али то је кажу комплимент.

Половина запослених у Танјугу без плате
Половина запослених у Тањугу, којима је 16. новембра јављено да не долазе на посао, неће
добити новембарске плате, нити ће им бити уплаћени доприноси.
ИЗВОР: Б92
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Ово је саопштила уредник у Енглеском сервису и потпредседница Синдиката Тањуга “Независност”
Бранка Станишић.

У правној служби агенције групи ових радника је објашњено да је Одлуком Владе Србије о
гашењу Тањуга свим запосленима радни однос престао 31. октобра 2015. године, мада она и
даље ради и није брисана из Регистра привредних субјеката.
"То значи да ћемо у децембру добити решења о престанку радног односа с датумом од 31.
октобра и да нам неће бити исплаћене новембарске зараде и накнаде за превоз", рекла је
Станишић Удружењу новинара Србије.
"Пошто Закон о раду не допушта усмено отказивање уговора о раду, ни дискриминаторске
мере према запосленима, 18. новембра смо поднели пријаву инспекцији рада, а 7. децембра и
Републичкој буџетској инспекцији због основане сумње о ненаменском трошењу средстава",
навела је она.
Према њеним речима, Бранка Ђукић, која обавља дужност директора, почетком новембра
тражила је од запослених да наставе да раде како би Тањуг могао да опстане у смањеном
обиму као приватна новинска агенција.
"Тада је обећала да ћемо бити плаћени за свој рад и да ће сви, чија радна места буду угашена,
добити отпремнине. Мада је 16. новембра половини запослених забранила да раде, без
решења о раскиду радног односа, они су ипак наставили да долазе на посао до краја месеца.
Сада Бранка Ђукић неће да им плати чак ни 16 дана ефективног рада. Другој половини
запослених је 21. новембра саопштила да Тањуг више не постоји, да раде за пилот фирму која
ће бити приватна национална новинска агенција. Потом је у име ЈП НА Тањуг у гашењу са
њима потписала уговоре о делу на основу којих ће им бити исплаћене новембарске зараде и
сви доприноси", испричала је Станишић за УНС.
Она је указала да је Владином одлуком директорка овлашћена да по уговору о делу ангажује
само одређен број стручних лица за послове гашења Тањуга, а не и за бављење медијском
делатношћу, а поготово не за формирање друге новинске агенције.
"Овде је реч о поигравању радно-правним статусом запослених и кршењу Владине одлуке",
оценила је Станишић и истакла да постоји основана сумња о преусмеравању буџетских
средстава додељених Тањугу за рад неке нове, не зна се које и чије фирме.
"Влада Србије је 30. октобра из буџетске резерве издвојила 17.458.000 динара, а 28. новембра
још 20, 7 милиона како би свим запосленима биле исплаћене зараде и друга примања по
основу рада до дана престанка радног односа. Пошто Бранка Ђукић одбија да из тих средстава
исплати новембарске зараде, доприносе и накнаде за превоз половини запослених којима је
претходно ускратила право на рад, мораће да буџетској инспекцији каже за коју фирму ради,
ако је Тањуг угашен 31. октобра, и на шта троши наше бруто плате", наглашава Станишић.
Станишић је додала да ни сви запослени неће добити отпремнине, како су обаћали премијер и
министар рада.
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"Изостављени су они који имају услов за пензију, а појединцима није признат радни стаж који
су сами уплаћивали, нити онај по основу ауторског уговора, па су им отпремнине умањене. То
је учињено на основу тумачења Одлуке Владе Србије о вишку запослених у процесу
приватизације за 2015. годину, које је Правној служби Тањуга накнадно доставило
Министарство рада", тврди Станишић.
“У објашњењу Министарства је наведено да је циљ Владине Одлуке обезбеђивање средстава
за улагање у ново запошљавање и самозапошљавање. Међутим, поставља се питање зашто се
поменута Одлука примењује на Тањуг, када је његова приватизација пропала”, истиче
потпредседница Синдиката Тањуг “Независност” и додаје да је због неодговорности и
пропуста надлежних прекршен закон и није извршен пренос капитала и подела бесплатних
акција запосленима у Тањугу, што је и довело до гашења фирме.
"Влада је обећала исплату отпремнина запосленима као вид компензације", наглашава
Станишић.
"Ако је циљ штедња буџетских средстава, питање је како то да се штеди на неколицини
запослених које надлежни терају у превремену пензију, док истовремено исплаћују
отпремнине и половини запослених Тањуговаца којима је обезбеђен посао и већ раде за другу
фирму", запитала је она.
Станишић је указала да сви имају право да раде до 65 година, па стога имају и право на
отпремнину због самозапошљавања и превазилажења проблема у тражењу новог запослења и
најавила да ће се запослени, којима су ускраћена права на рад, новембарску зараду и
отпремнине обратити Влади и надлежним министарствима, а уколико они не реагују,
потражиће заштиту на суду.
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