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Социјалне карте приоритет
Ј. Ж. С.

Зоран Ђорђевић, министар за рад, о плановима свог ресора за наредну годину.
Циљ је да грађани добију услугу без икаквих административних тешкоћа
ЗАКОН о социјалним картама биће усвојен следеће године, и то је један од приоритета државе.
Оне ће омогућити да сви подаци о грађанима буду на једном месту, а њихово увођење очекује се
средином наредне године, најавио је јуче приликом представљања рада Министарства за ову
годину Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Према његовим речима, у овом пројекту се очекује помоћ Данске. Уз њихове "алате" и знање
доћи ћемо до онога што је суштина, а то је да лакше радимо, да немамо администрацију и да
грађани до потпуних услуга дођу без икаквих административних тешкоћа.
- На тај начин биће створен механизам за спровођење "политике нулте толеранције" према
злоупотребама и осетљиве категорије ће добити законску помоћ - рекао је министар.
Ђорђевић је нагласио да је ове године број радника који раде на црно мањи за 17 одсто у односу
на претходну и да је обављено 63.000 инспекцијских надзора, што је 38 одсто него претходне
године. У овој години је 21 радник страдао на градилиштима, а инспекција рада је
евидентирала 697 тешких, 55 лаких и 19 колективних повреда.
Он је најавио да ће од 1. јануара 2019. почети да ради и нови сајт Министарства за рад који ће
бити прилагођен особама са инвалидитетом, а током године биће уведен шести национални
СОС телефон који ће финансирати држава. Планирана је и реформа центара за социјални рад,
како би били ефикаснији у пружању помоћи грађанима, а и број локалних социјалноекономских савета биће већи.
- Циљ Министарства је да се људи у Србији не само задрже, већ и да се враћају и зато ће се
формирати стручни тим за решавање проблема младих и бригу о њиховим могућностима за
посао - најавио је Ђорђевић. - У његов састав ући ће представници САНУ, НАЛЕД-а,
невладиних организација, Удружења послодаваца, синдикати.
БУЏЕТ ИСПУЊЕН
МИНИСТАРСТВО за рад на крају 2018. године има извршење буџета од готово 98 одсто. То је,
према Ђорђевићевим речима, велики успех, али он сматра да може и боље. Нагласио је, такође,
да су када је преузео ресор недостајала 52 правилника и норматива, али је сада све доведено у
ред.
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ОДГОВОР ВЛАДЕ СРБИЈЕ НА НЕМАЧКИ ЗАКОН Ђорђевић: Правимо
тим еминентних људи за спречавање ОДЛИВА МОЗГОВА
Танјуг
Министар за рад Зоран Ђорђевић најавио је да ће од 1. јануара бити формиран тим
"најеминентнијих људи" који би требало да помогне влади предлажући мере, како би млади
остајали у земљи, али и како би се они који су отишли, вратили у Србију.
Министар је то рекао поводом новог закона у Немачкој о усељавању који ће олакшати
запошљавање грађана других држава у тој земљи, па и оних који долазе из држава које нису
чланице ЕУ, што, између осталог, отвара могућност да и грађани Србије одлазе у Немачку у
већем броју.
- Нећемо да седимо скрштених руку. У Сектору за рад смо предвидели и од 1. јануара ћемо
оформити тим, састављен од најмеродавнијих људи у држави који се баве том проблематиком од САНУ, факултета, универзитета, невладиних организација, НАЛЕД-а, синдиката, Уније
послодаваца... да помогнемо влади са одређеним мерама, како и на који начин да се
прилагођавамо новим условима - рекао је Ђорђевић.
Како каже, циљ је не само да задржимо младе, већ и да враћамо наше људе у
Србију и да овде имају много боље услове за живот и рад.
- Имамо шансу за то, јер држава се налази у успону - рекао је Ђорђевић и додао да, са друге
стране, можемо чак и да привучемо друге раднике у Србију, јер ће овде бити бољи услови.
Упитан колико је радника и којих струка до сада отишло у Немачку, Ђорђевић је
рекао да нема прецизан податак, јер велики број људи одлази, а да то није
евидентирано, док мањи број одлази преко агенција, не само у Немачку, већ и у
друге земље.
Ђорђевић је данас представио резултате рада министарства које води и планове за наредну
годину.

ОТВОРЕНО ПИСМО СТУДЕНТА ВУЧИЋУ "Да ли су Србији потребни
млади послушници или паметни људи, ТРАЖИМ ЗАШТИТУ"
Радио Слободна Европа

Студент Стефан Карановић упутио је отворено писмо председнику Србије Александру Вучићу и
затражио, како је навео, да заштити студента-узбуњивача од одмазде професора, пошто је
суспендован са Правног факултета у Новом Саду. Карановић тврди да је суспендован јер је
указивао на корупцију и криминал у тој образовној установи.
Он је у писму Александра Вучића упитао да ли су Србији потребни млади послушници или
паметни људи који размишљају својом главом и без обзира на цену боре се против корупције и
неправде, и да ли они који указују на криминал и корупцију заслужују да уместо награде,
добијају претње, суочавају са измишљеним аферема и немају могућност да воде нормалан
живот, пише Радио Слободна Еворпа.
"Ваш будући колега"
"Да ли ће се на овај начин, заташкавањем истине на Правном факултету у Новом Саду, српско
правосуђе подићи са најнижих грана у историји ове несрећне земље на којима се тренутно
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налази и овако ући у ЕУ", навео је Карановић у писму у којем се Вучићу обраћа са "Ваш будући
колега".
Он је подсетио да је поднео кривичну пријаву Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
против некадашњег декана и секретара Правног факултета у Новом Саду, Љубомира Стајића и
Станисава Масаловића, због наводног кривичног дела злоупотребе службеног положаја.
Карановић је Стајића и Масаловића оптужио да су злоупотребили службени положај тиме што
су одбијали да му дају документа за испис са факултета "из освете због његових текстова који су
излазили у медијима", због чега је онемогућен да настави студије на другом факултету, иако је
то његово уставно право.
Соња Бисерко: Одмазда
Поводом овог случаја раније се огласила и председница Хелсиншког одбора за људска права у
Србији Соња Бисерко која је оптужила Правни факултет у Новом Саду да спроводи "одмазду"
над Карановићем тако што му "из политичких разлога не допушта да се испише са тог
факултета".
"Поступање надлежних служби Правног факултета у Новом Саду представља грубо кршење
права Стефана Карановића, као и кршење Закона о високом образовању и генерално права на
високо образовање", казала је Соња Бисерко и позвала надлежне просветне инспекције,
покрајинске секретаријате и Министарство просвете да се активно укључе у тај случај.
Карановић је крајем новембра прошле године поднео захтев за испис са факултета и издавање
потврде о положеним испитима да би наставио студирање на другом факултету, али му је
Правни факултет уместо исписнице изрекао меру суспензије, јер је наводно прекршио
дисциплину. Дисциплинску пријаву против Карановића поднела су 44 наставника и асистента
са Правног факултета.

Нови услови за одлазак у пензију у Србији од 1. Јануара
Пише: Бета

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Србије данас је
саопштио да од 1. јануара 2019. важе нови услови за остваривање права на
старосну и превремену старосну пензију.
Како би се осигураницима омогућило да благовремено поднесу захтев и остваре право на
пензију у складу са условима важећим у 2018. години, све службе ПИО фонда дежураће у
суботу 29. децембра 2018. године, од 7.30 до 12 часова, а у понедељак 31. децембра радиће до 18
часова.
Грађани који испуњавају услове за пензију по прописима који важе у 2018, морају да престану
да раде најкасније до 30. децембра ове године, и да лично или препоручено поштом поднесу
захтев за пензионисање до 31. децембра.
Подношење захтева после тог датума подразумеваће примену услова који важе у 2019.
У складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању који је 2015. ступио на снагу,
старосна граница за одлазак у пензију жена се од идуће године помера за шест месеци, на 62
године и шест месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Од 2032. ће жене имати услов за старосну пензију са навршених 65 година живота, а код
мушкараца ће и даље важити исти услови: 65 година живота и најмање 15 година стажа
осигурања.
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За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара следеће године
мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање 57 година и осам месеци
живота, а женама најмање 38 година и шест месеци стажа осигурања и 57 година живота.
У том случају, пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година
живота прописаних за стицање права на старосну пензију у календарској години, док укупан
износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4 одсто, наводи
се у саопштењу ПИО фонда.

Ђорђевић: Од почетка године 21 смрт на раду
Пише: Бета

У Србији је ове године број радника који раде на црно мањи за 17 одсто у односу на
претходну годину, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђордјевић.
Он је представљајући резултат овогодишњег рада свог министарства рекао да су обављене
63.000 инспекцијских надзора, што је 38 одсто више у односу на годину пре.
„Ти подаци довољно говоре о томе какви су ефекти медијске кампање ‘Реци не раду на црно’,
која је усмерена на директну борбу против сиве економије. Поред ње, ‘Једнаки’ је још једна
значајна кампања коју ћемо да наставимо да спроводимо јер желимо да сви грађани у Србији
имају једнака права“, казао је Ђорђевић.
Ове године је, како је навео, 21 радник страдао на градилиштима, а инспекција рада је
евидентирала 697 тешких, 55 лаких и 19 колективних повреда.
„Инспекција је у овој године обавила 813 надзора у случајевима повреда на раду и поднела је
1.341 прекршајну и 34 кривичне пријаве“, казао је Ђорђевић.
Он је најавио да ће од 1. јануара 2019. функционисати нови сајт Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања који ће бити прилагођен особама са
инвалидитетом, а истакао је апликацију која помаже особама са инвалидитетом да лакше дођу
до информација који објекти су им приступачни.
Та апликација за сада може да се користи само на територији Београда, „али ћемо већ у
следећој години ту могућност проширити на територији читаве Србије“, рекао је министар.
По његовим речима, све важније раскрснице у Београду су прилагођене особама са
инвалидитетом и на 509 семафора су постављени уређаји који звуком указују које светло је
укључено за пешаке.
„На тај начин је град Београд постао први град у Србији који је покрио све своје семафоре
звучном сигнализацијом. У следећој години ћемо са тим наставити и надам се да ћемо у
наредним годинама покрити и целу земљу“, навео је Дјордјевић.
Министар је рекао да ће у 2019. бити уведен шести национални СОС телефон који ће
финансирати држава.
Најавио је и реорганизацију система центара за социјални рад како би били ефикаснији у
пружању помоћи грађанима, а планирано је да се повећа и број социјално-економских савета.
По речима Ђорђевића, један од циљева Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у 2019. је да „се људи у Србији не само задрже, већ и да се враћају“ и зато ће
се формирати стручни тим за решавање проблема младих и бригу о њиховим могућностима за
посао.
„Планирамо Закон о осигурању у случају повреде на раду који ће налагати да сви буду
осигурани и да могу да добију адекватну надокнаду у случају да су оштећени, без да различите
доказе прилажу судовима“, рекао је Ђорђевић.
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Поменуо је и пензије и рекао да је просечна у Србији 228 евра, „али трудићемо се да пензије
буду веће“.
Ђорђевић је истакао да ће смањење незапослености, увођење социјалних карата и борба против
„сиве економије“ бити приоритети Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.

Брнабић: Никада већи буџет за просвету и културу
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је вечерас да никада већи буџет није
обезбеђен за просвету и културу, и додала да ако о нечему Влада води рачуна, то је реформа
образовања.
Како је објаснила гостујући на РТС-у, за образовање је издвојен новац и преко Министасртва
просвете, али и преко Министарства трговине и буџета за Телеком који ће радити на
повезивању школа на интернет.
Поред тога, истакла је, урађена је и студија на Електротехничком факултету о потребама школа
у Србији како би се направиле школе потребне омладини.
Говорећи о повећањима плата и пензија, Бранбићева је рекла да је реално очекивати повећање
плата у 2019. години, али да ће се наставити и с повећањем пензија.
Упитана о увођењу платних разреда, премијерка је рекла да су они неопходни ако се жели да се
уведе ред.
"Још не знамо када ћемо увести ред јер има више од 150 коефицијената и зато идемо на сустем
платних разреда. Синдикати у здравству се никада нису бунили и давали су подршку, култура и
просвета нису биле за то, чак су и штрајковали. Повећали смо секторски плате здравству,
просвети и безбедносним службама", рекла је Ана Брнабић.
Системски проблем не може да се реши за пет - шест година
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је вечерас да је велика трагедија која се догодила на
пружном прелазу код Ниша, када је погинуло петоро људи, и оценила да системски проблем
који деценијама постоји у саобраћајној инфраструктури не може да се поправи за пет-шест
година.
Она је гостујући на РТС-у рекла да је на том пружном прелазу постојала адекватна
сигнализација, али не и рампа, јер су стручњаци процении да не треба да буде на том месту и
додала да ће ускоро бити постављена.
"Мислим да не треба на свим пружним прелазима да постоји рампа, али сигнализација да.
Пуно је времена потребно да сви прелази буду безбедни и ми на томе радимо. Апсолутно је
једноставније поставити рампу, али да ли је сврсисходнио на свом пружним прелазима
поставити је. То пуно кошта", рекла је Брнабићева.
Премијерка је додала да ће Влада у 2019. години бити фокусирана на пруге, као и да је
приоритетан пројекат модернизација пруге Ниш-Димитроивград.
Истовремено, она је апеловала на све учеснике у саобраћају да буду озбиљни и одговорни, да не
возе у алкохолисаном стању, да не куцају поруке, не разговарају.
"Осећам одговорност сваки дан и због ове несреће и због воде у Зрењанину и што школе немају
довољно компјутера. Када се нешто деси, не можете све истовремено решити, али зато апелујем
да сви будемо одговорни", рекла је Ана Брнабић.
Ово је наша шанса, другу нећемо имати
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Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је вечерас да, када је реч о дигитализацији, сада
шанса Србије и да другу неће имати.
На констатацију да је многи сматрају премијерком за дигитализацију, она је, гостујући на РТС,
рекла да онда она свој посао ради добро и да је то једини начин да се повећају плате, да млади
остану у земљи, да се Србија такмичи с другима по томе како је паметна и способна њена радна
снага, а не по томе како јој је јефтина радна снага.
Како је истакла, она је од претходне владе на челу са Александром Вучићем наследила
стабилну економију и да је њен задатак да обезбеди следећој влади даљи раст, а то је могуће
само иновацијама.
Она је рекла да је изузетно важно да се уведе дигитализација у образовање, да је доста урађено,
да су се електронски повезале школе, да је у овој години било 2.000 дигиталних учионица, а
следеће ће бити 10.000.
Премијерка је рекла и да ИТ сектор иде јако добро и да годинама расте стопа раста.
Она је указала на проблем с којим се суочила када је била министарка локалне самоуправе да је
морало да се крене од нуле, више од три милиона људи није имало своју адресу, многи су
живели у улицама без адреса.
"Сада имамо додатне обуке, људе нећемо кажњавати, имали смо неке тзв. демократске владе,
долазили су људи из света, али нисмо имали камен на камен, морали смо да кренемо од нуле",
рекла је премијерка.
"За мене је поражавајуће да смо имали државну управу у којој нико о грађанима није бринуо.
Желимо да у државној управи влада здрав разум, ред, а да грађани буду центар те управе",
истакла је Ана Брнабић.
Она је рекла да је стабилност предуслов свих даљих економских реформи и напретка, те да је
циљ да достигне једноцифрена стопа незапослености и да се омогући боља перспектива за
младе људе.
Не разумем протесте, реконструкција није опција
Људи могу да протестују, ово нису ни први ни последњи протести грађана, јер је Србија
демократска земља, изјавила је вечерас премијерка Ана Брнабић.
Она је за РТС истакла да јој ипак протести нису јасни јер је земља пре ове владе у потпуности
била девастирана и запуштена и није се бринуло о грађанима.
"Протестују са људима који су променили Устав у много већем обиму 2006. без јавне расправе и
слања Венецијанској комисији. 2011. године, када је мењана медијска стратегија, у радној групи
био је један представник медијских удружења а усвојена је на телефонској седници владе.
Толико је то било важно. Је л'' ту владавину хоћемо, јер зато протестујемо", упитала је
Брнабићева.
Говорећи о могућој реконструкцији Владе, она је рекла да у овом тренутку реконструкција није
опција.
"Превише је ствари сада. Најважнија ствар нам је дугорочна нормализација и стабилизација,
да изађемо из замрзнутог конфликта. Покушавамо да то решимо. Нама треба јака, стабилна
Србија. Министри су ту да раде даноноћно а не да се возикају, пију виску, примају људе.
Понашам се као да ће сутра бити избори. Ни мени ни влади то сада није ни проблем ни изазов,
битно ми је шта смо урадили", рекла је Брнабићева.
Косово води бахату политику, то сад виде и други
Премијерка Ана Брнабић оценила је вечерас да "Косово води бахату, неодговорну,
непредвидиву политику и једина добра ствар у томе је што и други виде да је то таква
политика".
Како је истакла у интервјуу за РТС, не помињу се више две стране, и велико је признање од
стране ЕУ што Србија није уводила контрамере Косову после увођења царина од 100 одсто на
робу из централне Србије.
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Брнабићева је, поводом изјаве представника Кфора да специјалне јединице РОСУ могу на север
КиМ без дозволе, рекла да је то извргавање руглу свих споразума и да је сагласна са шефом
српске дипломатије Ивицом Дачићем да је потребан "приручник шта се може, а шта не може".
"То је исто као да ви кажете да српска војска и полиција не смеју да уђу, али сме комунална
полиција, а то што наша комунална има тенкове... Србија неће допустити да се то тако ради",
рекла је премијерка и додала да зато председник Александар Вучић и други српски
званичници указују "поново и поново на све споразуме".

"Има више од 150 коефицијената, зато идемо на платне разреде"
ИЗВОР: ТАНЈУГ

Премијерка Србије Ана Брнабић казала је да је реално очекивати повећање плата
у 2019. години, али да ће се наставити и повећање пензија.
Упитана о увођењу платних разреда, премијерка је рекла да су они неопходни ако се жели да се
уведе ред.
"Још не знамо када ћемо увести ред јер има више од 150 коефицијената и зато идемо на систем
платних разреда. Синдикати у здравству се никада нису бунили и давали су подршку, култура и
просвета нису биле за то, чак су и штрајковали. Повећали смо секторски плате здравству,
просвети и безбедносним службама", рекла је Ана Брнабић.
Брнабић је казала да никада већи буџет није обезбеђен за просвету и културу, и додала да ако о
нечему Влада води рачуна, то је реформа образовања.
Како је објаснила, за образовање је издвојен новац и преко Министарства просвете, али и преко
Министарства трговине и буџета за Телеком који ће радити на повезивању школа на интернет.
Поред тога, истакла је, урађена је и студија на Електротехничком факултету о потребама школа
у Србији како би се направиле школе потребне омладини.
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