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Колективни уговор први корак у сређивању стања у медијима
Извор:Танјуг
Поводом међународног Дана одбране новинарства, који се обележава данас, Синдикат
новинара Србије (СИНОС) затражио је од државе потписивање Посебног колективног уговора
за медије у Србији
Поводом међународног Дана одбране новинарства, који се обележава данас, Синдикат
новинара Србије (СИНОС) затражио је од државе потписивање Посебног колективног уговора
за медије у Србији, што би био први корак у сређивању стања у медијској сфери.
СИНОС је указао на изузетно тежак положај новинара и медијских радника и подсетио да је
приватизацијом откупљен, а затим угашен велики број гласила.
"Тамо где још раде, наше колеге не смеју да питају ни за услове рада, ни за плате, ни за топли
оброк, ни за годишње одморе. Баш због таквог положаја, највећи број њих пише оно што им се
каже, углавном брукајући и себе и професију", наводи се у саопштењу СИНОС-а.
Они подсећају да у приватним медијима нема синдиката ни колективних уговора који штите
права запослених и додају да од посебног колективног уговора за новинаре и медијске раднике
треба да имају користи сви: и запослени и власници медија.
Како кажу, држава је обавезна да створи услове за потписивање Посебног колективног уговора
за медијску делатност, јер ће тиме бити остварена улога новинарства - заштита јавног интреса и
права грађана да буду квалитетно информисани.
Они су позвали медијска удружења и асоцијације у Србији да их подрже, али и да се укључе у
јавну расправу о новој медијској стратегији.

Ђорђевић: Данас почиње исплата помоћи пензионерима
Извор:Танјуг
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић каже да ће
једнократна помоћ пензионерима који принадлежности примају преко текућег рачуна бити
исплаћена данас, док ће онима који примају на кућну адресу бити исплаћена у наредних два,
три дана.
Он је додао да најављени штрајк у појединим поштама неће успорити исплату једнократне
помоћи пензионерима од 5.000 динара јер су, како каже, пензионери приоритет.
Појашњава да у Србији има 1.750.000 пензионера, а да је од тог броја 415.000 оних који пензију
примају на кућну адресу.
Пензионере, како каже, чека повећање принадлежности од пет осдсто од 1. јануара, аминистар
очекује и да ће пројекат Сениор картица за попусте при куповини бити проширен и на друге
градове у Србији.
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„У Београду је велико интересовање за сениор картице. Препорука је свим локалним
самоуправама да се и они укључе. За сада постоји интересовање у Нишу и Новом Саду”, рекао је
Ђорђевић за РТС.
Говорећи о изради социјалних карти, које су најављене за 2019. годину, он је рекао да се на тај
начин жели да направи праведнија расподела средстава онима којима је помоћ потребна и да
се смање злоупотребе.
Упитан за организовање студентске пексе он је рекао да у министарству које води тренутно је
на пракси око 200 студената Правног факултета и ФПН, која траје три месеца.

Од данас пензионерима по 5.000 динара
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Једнократна исплата по пет хиљада динара пензионерима, о чему је Влада Србоје
прошле недеље донела одлуку, почеће данас
Одлука је донета у складу са настојањем Владе да се заштити стандард и побољша економска
сигурност корисника пензија, наводи се у саопштењу Канцеларије Владе Србије за сарадњу с
медијима.
Овом одлуком обухваћени су сви корисници пензија, примаоци привремене накнаде инвалида
рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, наведено је
у ранијем саопштењу Владе.
Износ следује и инвалидној деци- корисницима привремене накнаде, која се налазе у
евиденцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за исплату пензија,
закључно са 27. октобром 2017. године.

Колективни уговор први корак у сређивању стања у медијима
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Поводом међународног Дана одбране новинарства, који се обележава данас,
Синдикат новинара Србије (СИНОС) затражио је од државе потписивање Посебног
колективног уговора за медије у Србији, што би био први корак у сређивању стања у медијској
сфери.
СИНОС је указао на изузетно тежак положај новинара и медијских радника и подсетио да је
приватизацијом откупљен, а затим угашен велики број гласила.
"Тамо где још раде, наше колеге не смеју да питају ни за услове рада, ни за плате, ни за топли
оброк, ни за годишње одморе. Баш због таквог положаја, највећи број њих пише оно што им се
каже, углавном брукајући и себе и професију", наводи се у саопштењу СИНОС-а.
Они подсећају да у приватним медијима нема синдиката ни колективних уговора који штите
права запослених и додају да од посебног колективног уговора за новинаре и медијске раднике
треба да имају користи сви: и запослени и власници медија.
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Како кажу, држава је обавезна да створи услове за потписивање Посебног колективног уговора
за медијску делатност, јер ће тиме бити остварена улога новинарства - заштита јавног интреса и
права грађана да буду квалитетно информисани.
Они су позвали медијска удружења и асоцијације у Србији да их подрже, али и да се укључе у
јавну расправу о новој медијској стратегији.

Почиње исплата помоћи од 5.000 динара пензионерима
Извор:Бета
Исплата једнократне помоћи пензионерима од по 5.000 динара почеће сутра, а новац ће
добити на исти начин на који примају пензију - на кућну адресу, или преко шалтера поште и
текућег рачуна.
Помоћ ће примити сви пензионери који су 27. октобра ове године били у "исплатној бази"
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, било да им је пребивалиште у
Србији или иностранству. За ту исплату је намењено 8,85 милијарди динара.
Једнократну социјалну помоћ ће примити више од 1,75 милиона пензионера, а из Фонда ПИО
истичу да ће помоћ примити и корисници привремене накнаде - инвалиди друге и треће
категорије инвалидности, као и инвалидна деца која користе привремену накнаду Фонда.
Просечна пензија за око милион пензионера у августу ове године износила је 23.815 динара,
док пензију мању од 10.000 динара има 131.193 пензионера.
Премијерка Србије Ана Брнабић је најавила да ће од јануара 2018. године пензије бити
повећане за пет одсто и да би учешће пензија у бруто домаћем производу могло бити 11 одсто,
што ће омогућити да се укине закон којим су пензије умањене од новембра 2014. године.
По њеним речима, када се идуће године достигне то учешће од 11 одсто, биће враћено на снагу
усклађивање пензија два пута годишње.
После повећања пензија за пет одсто, како је истакла Брнабић, 90 одсто пензионера имаће
номинална примања већа него 2014. године.

И жене које раде на ОДРЕЂЕНО имаће сва права у трудноћи као и све
остале запослене жене
Извор:Танјуг

Продужавање права на дечји додатак, али и изједначавање права жена у трудноћи које су
запослене на неодредјено и које раде под уговором, само су неке од новина које предвиђа радна
верзија нацрта Закона о финансијској подршци породицама са децом, каже министарка без
портфеља задужена за демографију и популациону политику Славица Дјукић Дејановић.
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Она је додала да је реално да до краја године предлог закона удје у скупштинску процедуру и да
би волела да до краја године буде и усвојен како би могао да почне да се примењује почетком
наредне године.
"Предвиђено је да се пролонгира период права на дечји додатак за све оне ученике који су из
здравствених разлога морали да прекину или касније да почну са школовањем. До сада је
лимит био 19, сада је 21. година", рекла је Ђукић Дејановић за РТС.
Она је додала да ће динамика исплате родитељског додатка бити другачија него сада, а да је
предвиђено да се за прво дете породица добије 100.000 динара.
"Током трудноће биће изједначена права жена које раде на одређено време и за стално. Много
жена ради на одређено време и уговором о делу оне до сада нису имале никаква права. Сада се
таква жена као и жена са села која је социјано осигурана изједначава са женом која је у сталном
радном односу", појаснила је она.

Од сутра генерални штрајк доктора медицине и стоматологије у ФБиХ
Извор:ФЕНА
Генерални штрајк доктора медицине и стоматологије почеће, како је и планирано, 6. новембра
у 7.30, саопштено је из Савеза Струковног синдиката доктора медицине и стоматологије ФБиХ
који је организатор штрајка.
Како је наведено, штрајк ће се проводити до испуњења захтева, а то је потписивање Федералног
колективног уговора за докторе медицине и стоматологије.
У подружници УКЦ Тузла од 6. новембра за време паузе од 11 до 11.30 свакодневно ће бити
организован полусатни штрајк упозорења као подршка активностима Федералног Савеза, до
испуњења законских претпоставки за придруживање и ове синдикалне подружнице
генералном штрајку доктора медицине и стоматологије, наводи се у саопштењу.
- Максимално ћемо се потрудити да пацијенти не испаштају за време штрајка - истичу из
Синдиката.
Лекари су незадовољни примањима и условима у којима раде.

Ђорђевић: Социјалне карте – велики корак напред
Извор: РТС

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић каже за РТС да
би увођење социјалних карата био велики и квалитативни искорак напред, јер би допринеле
праведнијој расподели помоћи и спречавању било каквог вида злоупотреба.
Зоран Ђорђевић је, гостујући у Дневнику РТС-а, истакао да је направљен план за израду
социјалних карата, као и да ће се заједно са министарством и владина канцеларија укључити у
тај пројекат.
"Мислим да ће то бити велики и квалитативни искорак напред, јер ће наши грађани и грађанке
добити праведнију расподелу онога што држава њима жели да да и што сада може да им да",
навео је Ђорђевић.
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Додао је да је идеја да држава своју помоћ даје првенствено на праведнији начин, а друго да
смањи било какав вид злоупотребе.
"Највећа предност израде социјалних карата је да ће убудуће наши грађани по аутоматизму да
добијају социјалну помоћ, држава жели да буде друштвено одговорна, да препозна оног коме
треба да да и да он добије социјалну помоћ и да нема потребе за администрацијом и чекањем у
редовима, већ да наши грађани по аутоматизму то добију", објаснио је Ђорђевић.
Посетио је да данас почиње исплата једнократне помоћи у износу од 5.000 динара за
1.750.000 пензионера, као и да је држава за то издвојила 8,8 милијарди динара.
"Пензионери могу да очекују да данас почнемо са исплатом једнократне помоћи од 5.000
динара. Та помоћ ће бити исплаћена данас онима који примају преко текућих рачуна, а у
наредних два до три дана за све остале који примају на кућну адресу, а њих је око 415.000",
истакао је министар.
Нагласио је да штрајк у неким поштама у Србији неће утицати на добијање помоћи.
"За нас су пензионери приоритет у овом тренутку и њима ће бити загарантовано да ће исплата
бити у наредних неколико дана, а онима који примају преко текућих рачуна нема никаквих
дилема да ће бити данас. Сви могу да очекују да до краја недеље имају ову једнократну помоћ",
указао је Ђорђевић.
Говорећи о штрајку у неким поштама у Србији, министар каже да очекује да после састанка
штрајкача са министром трговине, туризма и телекомуникација Расимом Љајићем добије
прецизније податке о захтевима, као и да се нада да ће се брзо решити проблем.
"Очекујемо да после тог разговора имамо више детаља о томе шта су њихови захтеви, свакако
уколико има потребе Агенција за мирно решавање спорова ће се укључити у то и надам се да ће
врло брзо бити решено на обострану корист свих, јер пошта је веома битан сегмент у нашем
друштву и мислим да треба да видимо шта су захтеви, а држава ће да ради на томе да сви буду
задовољни и да сви наставе са својим послом", навео је Ђорђевић.
Препорука да и други градови уведу сениор-картице
Као још један од видова помоћи пензионерима, министар је навео увођење сениор-картица у
Београду и додао да је препорука и другим локалним самоуправама да то учине.
"Јесте препорука лакалним самуоправама с обзиром на то да видимо велико интересовање у
Београду за тим картицама. Градоначелник је на презентацији рекао шта од њих очекује,
наравно ту нећемо да станемо. Пензионери који желе да дођу до сениор-картица то могу да
добију на два начина или да аплицирају директно у граду или да, уколико имају било каквих
проблема и питања, да позову преко телефона", рекао је министар.
Указао је да је то врло брз и ефикасан начин да пензионери дођу до неких попуста које је град
Београд спремио за њих, односно приватници и друштвено одговорне фирме које желе да
помогну.
"Ми ћемо свакако у наредној години видети да тај приступ помоћи пензионерима проширимо
на друге делове Србије. У овом тренутку знамо да су Нови Сад и Ниш од великих градова
заинтересовани. Ми позивамо и остале локалне самоуправе да крену овим путем и у случају да
имају било каквих питања, ако им треба био каква помоћ – Министарство рада је ту", истакао је
Ђорђевић.
Када је реч о подстицању запошљавања, министар је указао да постоји неколико битних ствари
које треба урадити.
"Прво желимо да имамо стратегију, да видимо када је образовање у питању шта је то и у којим
деловима наше земље треба да развијамо који вид образовања. Такође, имамо сада у неким
деловима недостатак радне снаге, желимо да видимо оно што смо радили са ИТ стручњацима и
у неким другима секторима, да применимо и да радимо преквалификацију како би
надоместили тај недостатак радне снаге", објаснио је Ђорђевић.
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Када су у питању повластице за предузетнике, министар наглашава да је неопходно да оне буду
неутралне по буџет "да не би угрозили оно што сада радимо, а то је да имамо овај вишак и да то
распоредимо нашим грађанима и да немамо проблем да сутра морамо да се задужујемо".
"Свакако нећемо да гледамо само једну страну, ми желимо да видимо и послодавце и да њима
изађемо у сурет, јер је врло важно да и наша привреда добије замајац", закључио је Ђорђевић.
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