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Васпитачи прихватили додатно повећање зарада од два одсто
Танјуг

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије саопштио је данас да су
прихватили понуду Владе Србије о повећању зарада васпитачицама у вртићима од јошš два
одсто, те да су, у складу с тим, отказали планирани протест у Београду.
Републичким буџетом крајем прошле године планирано је повећање плата за васпитаче од
седам одсто, док су просветни радници добили повећање од девет одсто.
Побунили су се тада синдикати предшколских установа, који су тражили повећање од 15 одсто.
Министар просвете Младен Шарчевић рекао је данас новинарима у Београду да су
инсистирали да сви запослени у образовном систему - васпитачице, учитељи, наставници
добију повећање од девет одсто и да су сада близу решења.
Он је указао да су предшколске установе у надлежности локалних самоуправа, да се неке
општине и градови понашају одговорно и зрело, али да има и оних које се не понашају тако.

НОВИ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ: Пуна примања на боловању због детета
Б. Р. - Ј. Ж. С.

Закон о здравственом осигурању који у четвртак ступа на снагу напокон доноси
олакшање родитељима. Новине ће важити код тешког оштећења мозга и
погоршања здравља, као и рака
РОДИТЕЉИ тешко болесне деце од четвртка ће, по новом Закону о здравственом осигурању
који ступа на снагу, за одсуство с посла због неге детета добијати надокнаду у висини 100 одсто
зараде, уместо досадашњих 65 одсто. То, међутим, важи само за оне који тек отварају боловање,
док ће сви који су боловање започели по старом закону, до истека четири месеца, колико су по
ранијим правилима могли да одсуствују с посла, добијати надокнаду у висини 65 одсто плате, а
на 100 одсто "прелазе" тек ако им та боловања буду продужена.
По новом закону, боловање ће се исплаћивати запосленом родитељу 100 одсто у случају тешког
оштећења здравственог стања детета до излечења, а најдуже до његове 18. године.
- Ново правило важи за тешка оштећења можданих структура, малигне болести и тешка
погоршања здравственог стања - објашњавају у Министарству здравља.
У јавности су многи погрешно протумачили измену закона, очекујући да ће за свако боловање
због болести детета родитељ добити надокнаду 100 одсто. У Министарству здравља потврђују
да то није тако и да се односи само на одређена тешка стања, која се "подводе" под већ три
поменуте групе. Како објашњавају, неће се правити никаква посебна листа обољења због којих
родитељи могу да добијају 100 одсто зараде на боловању, него ће "струка ценити која су то
тешка оштећења можданих структура и тешка погоршања здравственог стања, док је код
малигних болести то сасвим јасно".
У Закон је заправо у целини унет предлог Националног удружења родитеља деце оболеле од
рака
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ДОДАТАК ЗА НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦАУ МИНИСТАРСТВУ здравља кажу да надокнада за
боловање од 100 одсто родитељима тешко болесне деце ничим није условљена, што би требало
да значи да ће они и даље моћи да примају додатак за помоћ и негу другог лица, који тренутно
остварује 7.906 деце. Према важећим прописима, ПИО фонд ради медицинско вештачење
деце, а по предлогу центара за социјални рад. Месечни износ додатка је 10.541 динар, а постоји
и увећано примање које је тренутно 28.427 динара.
(НУРДОР), које је још 2013. године предложило Министарству здравља да боловање родитеља
детета оболелог од малигне болести траје све време лечења, уз пуну зараду.
У Србији се малигне болести годишње открију код 400 малишана, али нису сви родитељи
запослени, па неће користити боловање. У Министарству здравља кажу да није велики број
родитеља који по овом основу иду на боловање, па се ни повећање издвајања неће знатно
осетити у буџету.
За родитеље тешко болесне деце мења се и процедура отварања боловања, тако што се сада
"прескаче" првостепена лекарска комисија.
- Предлог за боловање због бриге о тешко болесном детету даје здравствена установа на
терцијалном нивоу, у којој се дете лечи, као што је, рецимо, Институт за мајку и дете објашњавају у Министарству здравља. - Затим изабрани лекар, педијатар, упућује директно
другостепеној лекарској комисији РФЗО, која касније на сваких шест месеци цени оправданост
боловања.
У НУРДОР кажу да је ова измена Закона веома важна пре свега за породице у којима дете
оболи:
- Присуство родитеља за све време трајања лечења и материјална сигурност породице једни су
од најважнијих услова да би процес лечења текао мирно и био успешан. На овај начин систем и
држава стају иза оних којима је потребна подршка обезбеђујући им неопходну сигурност и
могућност бриге о породици, онда када је живот детета угрожен.

Више новца за пензионере
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић

Предвиђено је да се фонд пара за друштвени стандард пензионера повећа три пута
како би се социјално угроженима обезбедила куповина огрева, лекова и хране
За више од 80.000 социјално угрожених пензионера широм Србије, којима се и до сада
помагало при куповини хране, лекова и огрева, ове године обезбеђено је три пута више новца
него претходних година, каже Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије.
Реч је о новцу предвиђеном за друштвени стандард пензионера којим се покривају трошкови
социјално угрожених, али и бесплатни одлазак пензионера у бање. Иначе, новац се обезбеђује
од уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, каже он.
Због чињенице да је све више оних који нису у могућности да сами од своје пензије купе огрев и
лекове, затражено је да дође од измене уредбе која регулише питање друштвеног стандарда
пензионера с намером да се убудуће више средстава обезбеђује за социјално-угрожене.
– То што је одлучено да се фонд пара за социјално угрожене повећа три пута неће ни на који
начин угрозити оне који ће бесплатно на рехабилитацију у бање и ове године – каже Перић и
подсећа да је и лане више од 13.000 пензионера о трошку Фонда ПИО било на опоравку.
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Разлика је једино што ове године конкурс за рехабилитацију мало касни, па ће бити расписан
за 20 дана, а листе с именима оних који ће на бесплатно лечење биће објављене средином маја.
Ко ће имати право на бесплатно лечење зависиће од висине пензије, дужине стажа осигурања,
дужине коришћења пензије, док су корисници права на туђу негу и помоћ добијали додатних
10 бодова, а деца с породичном пензијом још пет.
Од пре неколико година заинтересовани могу и да на листу жеља ставе бању у коју би најрадије
отишли.
Према прошлогодишњем конкурсу, право на бесплатну рехабилитацију у стационарним
здравственим установама и бањско-климатским лечилиштима у трајању од 10 дана имали су
корисници старосних, инвалидских и породичних пензија. Услов је био и да имају
пребивалиште на територији Србије и да им је пензија нижа од просечне, под условом да
немају друга примања и да нису користили то право у претходних пет година.
Боравак у бањи регулисан је појединачним уговорима са сваком бањом и њима се прецизира
обим терапија за сваког корисника. То подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске
анализе, све специјалистичке прегледе и визите одељенских лекара, као и најмање три врсте
терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована.

Солидарна помоћ за београдске комуналце 41.800 динара
Заменик градоначелника Горан Весић и помоћник градоначелника Андреја
Младеновић одржали су данас редован састанак са представницима четири
репрезентативна синдиката комуналног система града. Весић је најавио да ће
солидарна помоћ од 41.800 динара, коју ће добити сви запослени у овом систему,
бити исплаћена до 30. јуна.
Он је након састанка у изјави подсетио да у комунлном систему има око 21.000 запослених,
без који, како је навео, Београд не би био уређен, а службе ефикасне.
– То су људи који раде суботом, недељом и празницима и ни су заслужни што Београд овако
изгледа и што се успешно развија. Сва питања и евентуалне проблеме решавамо са њима
дијалогом јер су синдикати наши партнери. Београд је наша заједничка кућа и заједно је
изграђујемо. Исплатом солидарне помоћи показујемо да смо као град захвални за посао који
они обављају – истакао је Весић.
Заменик градоначелника је истакао и да је договорено да се на следећој седници Скупштине
града установи Дан комуналне делатности Града Београда, а синдикати ће дати свој предлог.
– То ће бити дан када треба да се прича о комуним делатностима, грађани ће моћи да виде
опрему коју имају комуналнци, те да ће се са поносом показати све оно што они јесу – навео је
Весић.
Једна од тема разговора била је и обавеза коју је град наложио комуналним предузећима са
више од 1.000 запослених да до краја године отворе по вртић. Весић је рекао да су нека
предузећа већ почела да функционишу на тај начин. То је додатна погодност за људе који раде
у овом систему, нагласио је Весић.
Он је додао и да се разговарало о улагањима града у комунални систем и најавио да се сутра
отвара тендер за куповину између 230 и 250 нових аутобуса, а план је да се до краја године
купи још 50 зглобних из Икарбуса и до краја фебруара 2020. године још толико.
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Предвиђено је, значи, да се за мање од девет месеци набави између 330 и 350 возила за јавни
градски превоз. Осим тога, сва предузећа добијају и нову опрему.
Руководства синдиката предшколаца прихватила понуду Владе Србије

Пропао протест васпитача
Пише: В. Андрић

Протест запослених у предшколским установама отказан је неколико минута пре
најављеног почетка, и то тако што је васпитачима преко Вибера прослеђена
порука председнице једног од синдиката предшколаца Босиљке Јовановић, која
их је обавестила да је Одбор Самосталног синдиката предшколског васпитања и
образовања Србије донео одлуку да прихвати понуду Владе.
Међутим, део окупљених на Тргу Николе Пашића тврди да су данас у раним јутаршњим сатима
добили поруку да не долазе на протест док су други рекли да су обавештени о отказивању
протестне шетње, али не и окупљања у центру Београда.
Неколико десетина васпитачица чекало је више од пола сата од најављеног почетка шетње да
им се обрати неко од представника репрезентативних синдиката предшколаца.
Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, рекла је у обраћању
васпитачицама да је Влада прихватила да се коефицијенти запосленима у предшколству
повећају за додатних два одсто од 1. маја и тиме се изједначе са запосленима у основним и
средњим школама.
Она је додала да је закључком Владе формирана радна група, у којој ће бити и представници
сва три синдиката предшколаца. Задатак радне групе је да изврши анализу целокупног система
предшколског васпитања, укључујучи услове за обављање делатности, као и да размотри
ефикасност финансирања ове области, исплату зарада и да, ако се покаже потреба, изради
предлога измена система финансирања.
Илић је рекла да је ово први пут да је при Влади формирана радна група која ће се бавити
проблемима у предшколству и да она има рок да посао заврши за шест месеци.
Салва незадовољства сручила се на председницу Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовања Босиљку Јовановић, који су окупљени питали у чије име је отказала
протест и шетњу до Владе.
Окупљени су коментарисали да се протест обуставља када се испуне захтеви, а не кад се добију
обећања и тражили да се Јовановић обавеже да ће поднети оставку уколико Влада не испуни
оно што је обећала. Навели су и да три године уназад указују на проблеме у овој делатности, од
пребукираних група, лоших услова рада до тога да један број запослених од 2015. чека да им се
повећа коефицијент за обрачун плата на основу степена образовања.
Јовановић им је поручила да је протест отказао Републички одбор тог синдиката и да су
“добили више него што су очекивали”, чиме су се стекли услови за такву одлуку одбора.

Више од 1.100 оружара потписало захтев за повлачење отказа
председнику синдиката
Пише: Бета

Радници фабрике „Застава оружје“ скупили су 1.120 потписа уз захтев да се
поништи Одлука о отказу председнику Самосталног синдиката фабрике Драгану
Илићу.
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Према саопштењу Савеза самосталних синдиката Крагујевца потписи су прикупљени током
данашњег једночасовног штрајка упозорења који је одржан у првој смени у фабрици „Застава
оружје“.
Захтев са потписима радника биће прослеђени надлежнима.
И сутра ће бити настављен штрајк упозорења на радним местима у трајању од једног сата, од 11
до 12 часова.
Представници синдиката јуче су најавили да ће у понедељак 15. априла бити одржан генерални
штрајк оружара уколико не буде повучена одлука о отказу.
Илић је отпуштен одлуком директора због тога што се није „чекирао“ на излазној капији
фабрике прошлог петка када је у возилу заједно са председником Љубисавом Орбовићем
излазио из фабричког круга ради одласка на заказани састанак са директором фабрике.
Јединствена оцена Самосталног синдиката је да је отказ Илићу удар на једну од најјачих
синдикалних организација у земљи, демократију и борбу за заштиту радничких права.

Више од 1000 потписа радника "Застава оружја" за поништавање
отказа синдикалцу
АУТОР:Бета
Извор: Н1
Радници фабрике "Застава оружје" скупили су 1.120 потписа уз захтев да се
поништи Одлука о отказу председнику Самосталног синдиката фабрике Драгану
Илићу.
Према саопштењу Савеза самосталних синдиката Крагујевцам потписи су прикупљени током
данашњег једночасовног штрајка упозорења који је одржан у првој смени у фабрици "Застава
оружје".
Захтев са потписима радника биће прослеђени надлежнима. И сутра ће бити настављен штрајк
упозорења на радним местима у трајању од једног сата, од 11 до 12 часова.
Представници синдиката јуче су најавили да ће у понедељак 15. априла бити одржан
генерални штрајк оружара уколико не буде повучена одлука о отказу.
Илић је отпуштен одлуком директора због тога што се није "чекирао" на излазној капији
фабрике прошлог петка када је у возилу заједно са председником Љубисавом Орбовићем
излазио из фабричког круга ради одласка на заказани састанак са директором фабрике.
Јединствена оцена Самосталног синдиката је да је отказ Илићу удар на једну од најјачих
синдикалних организација у земљи, демократију и борбу за заштиту радничких права.
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Весић: Солидарна помоћ од 41.800 динара за запослене у комуналном
систему
АУТОР:ФоНет
Заменик градоначелника Горан Весић најавио је данас да ће свим запосленим у
комуналном систему града до 30. јуна бити исплаћена солидарна помоћ од 41.800
динара.
Он је, после састанка са представницима четири репрезентативна синдиката комуналног
система града, истакао да ће се на следећој седници Скупштине града установтии Дан
комуналне делатности града Београда, наводи се у саопштењу градске управе.
Једна од тема разговора била је и обавеза коју је град наложио комуналним предузећима са
више од 1.000 запослених да до краја године отворе по вртић.
"Нека предузећа су већ почела да функционишу на тај начин", рекао је Весић и оценио да то
представља додатну погодност за људе који раде у овом систему.
Он је најавио да се у петак отвара тендер за куповину између 230 и 250 нових аутобуса, а план
је да се до краја године купи још 50 зглобних аутобуса из Икарбуса и до краја фебруара 2020.
године још толико.
"Предвиђено је да се за мање од девет месеци набави између 330 и 350 возила за јавни градски
превоз", изјавио је Весић и додао да ће осим тога сва предузећа добити и нову опрему.

У прерађивачкој индустрији 76.885 нових радних места
Статистички билтен Републичког завода за статистику доноси податаке да је у протеклих пет
година, од 2014. до 2018, у Србији број запослених – а рачунају се они који раде у правним
лицима, самостално обављају делатност, предузетници и радници код њих – повећан за
207.052 радника.
Највећи раст запослености у протеклих пет година бележи прерађивачка индустрија – 76.885.
Наиме, лане је, по истом извору, у прерађивачкој индустрији било запослено 444.888 људи, а у
2014. години њих 369.003. Друга делатност у којој је дошло до већег повећања радника је
трговина на велико и мало са 43.857 новозапослених радника. У 2014. години у тој делатности
било је 295.293 радника, а лане 339.725. На трећем месту по повећању броја запослених у
протеклих пет година су административне и помоћне службе са 42.342 новозапослена. Лане је
у тој делатности било 105.046 радника, а пре пет година 62.704.
За пет година 6.951 запослених мање у здравству и социјалној заштити.У трговини 43.857
новозапослених.
Раст броја запослених лане у односу на 2014. години бележе и услуге смештаја и исхране, и то
од 23.715 радника. Наиме, лане је у тој делатности било 78.487 запослених, а у 2014. години
54.772. У информисању и комуникацијама за пет година број запослених повећао се 12.307
радника, јер је у 2014. години у тој области радило 51.628 радника, а лане 63.935. Знатан раст
запослених у последњих пет година бележе и стручне, научне, иновационе и техничке
делатности – 12.708. У тим делатностима лане је било 101.825 радника, а пре пет година 89.117.
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Лане 14.787 регистрованих пољопривредника мање
Републички завод за статистику у Статистичком билтену објављује и број регистрованих
индивидуалних пољопривредника. Пошто података за 2014. годину нема, упоредив је број
запослених лане и у 2015. години и било их је 14.787 мање. Наиме, лане је било 78.533
регистрованих индивидуалних пољопривредника, а у 2015. години 93.320.
И делатност уметности, забаве и рекреација бележи раст броја запослених од 8.169 јер је лане у
њима радило 35.340 радника, а у 2014. години 27.171. У осталим услужним делатностима број
запослених у протеклих пет година порастао је за 7.250, у грађевинарству за 6.640, у пословању
некретнинама за 1.318, у финансијским делатностима за 1.712, а у саобраћају и складиштењу за
само 17.
У исто време, у неколико делатности које обрађује статистика дошло је до пада броја
запослених. Највећи пад у протеклих пет година бележи се у снабдевању водом и управљању
отпадним водама – 7.825 радника мање. Наиме, лане је у тој делатности било 34.123 радника, а
у 2014. години 41.948. Значајан пад броја запослених бележи се и у здравственој и социјалној
заштити – 6.951 мање јер их је прошле године било 160.595, а у 2014. – 167.546. Лане је у
пољопривреди, шумарству и рибарству било запослено 32.697 радника, што је 5.281 мање него
пре пет година. Мање запослених лане је било и у образовању – 2.931 у односу на 2014. годину,
у државној управи и обавезном социјалном осигурању – 1.442, у рударству – 233 радника.
Љ. Малешевић
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