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САВИЋ: ПЛАТЕ И ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ СУ ПРИОРИТЕТ

П

рема речима председника Синдиката запослених у здравству
и социјалној заштити Србије Зорана
Савића, у претходних неколико месеци највећи део активности Синдиката био је посвећен преговорима с
ресорним министарствима везано за
повећање плата запосленима у делатностима здравства и социјалне заштите, наставку рада на побољшању
положаја запослених у платним групама и платним разредима и почетку
преговора за закључивање новог Посебног колективног уговора за запослене у здравству.
И поред неколико упућених захтева
Синдиката за једнако процентуално
повећање плата за све запослене у
делатностима здравства и социјалне заштите до тога није дошло. Министарство здравља и Председник
Републике Србије сматрали су да је
потребно да се посебно награде медицинске сестре и техничари, који у
највећем броју одлазе из земље. Као
што је већ познато, од 1. новембра
ове године медицинске сестре и техничари добиће повећање од 15 одсто,
лекари и здравствени сарадници 10,
а сви остали запослени 8 процената,
истиче Савић.
Оволико повећање плата, објашњава
председник Синдиката, није мало јер
ће у овој години, рачунајући и јануар-

ско повећање, бити знатно увећање,
али то је још увек недовољно. Очекивања су да ће се број запослених
који одлазе смањити, али Савић сматра да све то неће значајније утицати
на даљи одлазак из земље. Зарад
тога, Синдикат се и даље залаже за
ново повећање плата у здравству и
социјалној заштити.
Оно што је позитивно јесте договор
с министрима финансија, здравства
и рада да повећање плата за здравствене раднике буде у истом проценту за све оне који раде у делатности
здравства и социјалне заштите, што
ће бити и реализовано.
С ресорним министарствима, додаје
Савић, договорено је да се од 1. јануара следеће године стави ван снаге Закон о забрани запошљавања,
па ће тако установе моћи, у оквиру
броја предвиђеног кадровским плановима, да запошљавају нове раднике. Министар здравља најавио је и
почетак изградње јефтиних станова
за запослене у здравству, посебно за
медицинске сестре и техничаре, али и
остале. Као позитиван пример у претходним месецима, Савић подсећа
да је настављено са пријемом одређеног броја најбољих дипломаца
са медицинских факултета у Србији
и најбољих ученика средњих медицинских школа.

Као приоритете Синдиката, Савић
истиче преговоре за закључивање
новог ПКУ за делатност здравства.
Синдикат је формирао свој преговарачки тим који ће преговарати с преговарачким тимом Владе Републике
Србије.Такође, с Министарством државне управе и локалне самоуправе
предстоје преговори везано за плате
групе и платне разреде, у којима ће се
Синдикат посебно заложити за реалније вредновање генеричких послова.

Ј. Поповић

Делегација Синдиката код министра Лончара

Н

акон два захтева Синдиката запослених у здравству
и социјалној заштити Србије упућених Министартсву
здравља за заказивање састанка на коме би се разговарало о повећању плата, 16. септембра министар здравља
др Златибор Лончар, са срадницима, примио је делeгацију
Синдиката у којој су били председник Синдиката Зоран
Савић, председница Синдиката запослених у здравству и
социјалној заштити Војводине Дуња Циврић и председница Градског одбора Синдиката Београда Радмила Обреновић. У разговору који је протекао у духу толеранције и
разумевања, представници Синдиката су инсистирали на
повећању плата за све запослене у здравству. Министар
je подржао захтев Синдиката.
Разговарано је и о изградњи јефтиних станова за запослене у здравству, условима рада, улагању у опрему и

инфраструктуру, пријему нових кадрова, додели специјализација за здравствене раднике. Било је речи и о почетку
преговора за закључивање новог Посебног колективног
уговора за здравствене установе, платним групама и платним разредима и с тим у вези успостављању адекватног
односа између плата и награђивању запослених чији су
резултати рада изнад стандардног учинка.
С обзиром на садашњу ситуацију у здравству Србије
и проблеме који су већ дуже свима добро познати, министар Лончар је показао потпуно разумевање и нагласио
да Министарство на чијем је челу и Влада Србије, чине
све да се материјални положај запослених у здравству
побољша.

Ј.П.
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Др Берислав Векић: Из базе долазе праве идеје

Д

ржавни секретар у Министарству
здравља професор др Берислав
Векић на седници Републичког одбора
Синдиката запослених у здравству и
социјалној заштити Србије
Радујем се што можемо да поделимо
неке вести заједно. Често волим да кажем да је наш здравствени систем доста велики и доста тром. Захваљујући
Влади Републике Србије на том пољу
се сада доста ради и сведоци смо
позитивних помака и доста добрих
решења, рекао је државни секретар
у Министарству здравља професор
др Берислав Векић на седници Републичког одбора Синдиката запослених
у здравству и социјалној заштити Србије, одржаној 19. септембра.
Након уводног обраћања председника
Синдиката др Зорана Савића који је
присутне информисао о активностима
између две седнице Републичког одбора, Векић је указао на изузетно добру сарадњу Министарства здравља и
Синдиката запослених у здравству и
социјалној заштити Србије, а затим је
одговарао на питања чланова Републичког одбора. Већина тих питања

односила су се на повећаање плата
у здравству и социјалној заштити, одлазак медицинског особља из земље,
недостатак лекара и медицинских сестара и техничара у здравственим установама у Србији, положај немедицинског особља, јефтинију изградњу
станова за запослене у здравству и
План мреже здравствених установа.
Све ваше сугестије и предлози добрих решења добро ће нам доћи, јер
из базе долазе праве идеје и решења,

а не из четири зида и људи који седе у
канцеларијама. Трудим се да из моје
базе где активно радим препознам
одређене проблеме.
Лако је критиковати, али морамо бити
реални и похвалити нешто што је добро и дати право решење за превазилажење проблема, закључио је државни секретар проф. др Берислав
Векић.

Ј.П.

О повећању плата запослених у делатности здравства и социјалне заштите

З

бог великог интересовања чланства у делатности здравства
и социјалне заштите везано за предстојеће повећање плата,
повећање броја извршилаца и других отворених питања, обавештавамо Вас како следи: Синдикат је у протеклом периоду
обавио више састанака и разговора са представницима Министарства здравља, Министарства финансија и Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, укључујући
и састанак руководства Синдиката с министром здравља асс.
др Златибором Лончаром, 16.септембра. Синдикат је указивао
да се приликом доношења одлуке о повећању плата морају
сагледати сви запослени у овим делатностима, као и да здравственим радницима у социјалној заштити повећање мора бити
у висини опредељеној колегама у здравству, што је прихваћено.
Крајем текуће године најављено је укидање прописа којим се
забрањује запошљавање, чиме је усвојен један од захтева Синдиката и којом мером очекујемо повећање броја извршилаца
до оног броја одређеног кадровским планом. Напомињемо да
инсистирамо и на измени Правилника о ближим условима за
обављање здравствене делатности, а рад на измени овог правилника је најављен од стране ресорног министарства.
Министар здравља нам је изнео уверавања да ће још један
захтев Синдиката бити испуњен, у смислу да ће се отпочети
са изградњом јефтиних станова за запослене у здравству. Разговарано је и о условима рада, о улагању у опрему и инфраструктуру, пријему нових кадрова, додели специјализација за
здравствене раднике...
Такође, разговарано је и о отпочињању преговора за закључивање новог Посебног колективног уговора за здравствене ус-

танове чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе, платним групама и платним
разредима и с тим у вези успостављању адекватног односа
између плата и награђивању запослених чији су резултати рада
изнад стандардног учинка.
Поред свега наведеног, резултат предузетих активности Синдиката је да ће повећање плата бити: 15% за: медицинске сестре/
техничаре свих профила и у делатности здравства и у делатности социјалне заштите (Синдикат је инсистирао да сви профили медицинских сестара/техничара морају бити обухваћени
овим повећањем), 10% за: докторе медицине и стоматологије,
фармацеуте, фармацеуте-биохемичаре, здравствене сараднике и специјалисте свих профила и у делатности здравства и у
делатности социјалне заштите, 8% за запослене немедицинске
раднике у делатности здравства, 9% за запослене у делатности
социјалне заштите, 11,1% за запослене који имају минималну
зараду (минимална цена рада по радном часу износи 172,50
динара почев од 1. јануара 2020. године);
Подсећамо да је Синдикат захтевао једнако повећање плата за све запослене, али овај предлог и поред вишемесечног
инсистирања Синдиката није прихваћен од стране ресорних
министарстава. Договорено је да се почетком наредне године
наставе разговори са министром здравља о повећању плата
свих запослених у здравству.
Настављамо активности за унапређење услова рада, стручног
оспособљавања и усавршавања, за повећање броја извршилаца и за веће плате!!!
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ИСПЛАТА НОВЧАНИХ ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПКУ

Н

акон успешно окончаног поступка
преговарања и закључивања новог, повољнијег, Посебног колективног уговора за здравствене установе
чије је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Синдикат запослених
у здравству и социјалној заштити Србије наставио је активности на спровођењу и исплати нових новчаних давања, која права је изборио вођењем
социјалног дијалога и вишемесечне
борбе за бољи материјални и радноправни положај запослених, посебно
младих колега.
После потписивања ПКУ, чланови из

бројних установа су се обраћали за
помоћ, због непоступања појединих
филијала РФЗО у складу са новим
ПКУ и неисплаћивања уговорених
принадлежности. Синдикат је благовремено реаговао како би запослени
остварили своја права, гарантована
закљученим ПКУ. Та реакција резултирала је тако што је РФЗО упутио
допис Покрајинском фонду и свим
филијалама у коме се наводи правни
основ и начин исплате запосленима
нових права која су прописана у ПКУ
за делатност здравства.
Подсећамо, Синдикат се изборио за
проширено право на накнаду трош-

кова превоза, јубиларну награду за
40 година рада проведених у радном
односу, право на усклађивање накнаде плате специјализантима, накнаду
плате за време привремене спречености за рад до 30 дана у висини 100
посто просечне плате у последњих
12 месеци ако је спреченост за рад
проузокована малигним обољењима,
солидарну помоћ за рођење детета,
вантелесну оплодњу, због уништења
или оштећења имовине, месечну новчану помоћ за дете запосленог који је
изгубио живот у обављању послова
или у вези са обављањем послова...

Синдикат се изборио за повећање плата

П

ремијерка Ана Брнабић је на конференцији за новинаре, која је
одржана поводом повећања плата
и ребаланса буџета, објаснила да
ће највеће повећање плата бити у
здравству, и то за медицинске сестре
и техничаре од 15 одсто и лекаре од
10 одсто
Према њеним речима, морамо да се
боримо да задржимо наше медицинске раднике, техничаре и докторе и то
континуираним повећањем њихових
плата, које ће бити и пре краја године. Она је истакла да се држава бори
против њиховог одласка и тако што
улаже милијарду евра у здравствену
инфраструктуру, у клиничке центре,
болнице и друго. Плате немедицинског особља биће увећане за 8 одсто.
Запослени у установама социјалне
заштите добиће повећање од 9 одсто.
Након захтева који је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије упутио 5. јуна премијерки
Ани Брнабић и министрима финансија,
здравља и рада Синиши Малом, др
Златибору Лончару и Зорану Ђорђевићу за повећање плата запосленима
у делатностима здравста и социјалне
заштите у висини која би одговарала
вредности просечне потрошачке корпе, Синдикат је поново ургирао 10.
јула захтевајући састанак на којем би
се разговарало о повећању плата и тај

састанак је одржан 16. септембра са
министром др Лончаром.
Синдикалци подсећају да је председник Републике Србије Александар
Вучић у медијима најавио повећање
плата најмање за 10 одсто, а премијерка Ана Брнабић је приликом представљања резултата рада Владе Србије у
претходне две године изјавила да економски резултати показују да до краја
године има простора за нова повећања
плата и пензија. Министар Синиша
Мали је најавио да ће минимална цена
рада бити знатно повећана, а да ће
крајем године бити повећане и плате у
јавном сектору. Сходно тим изјавама,
Синдикат је указивао да процентуално повећање плата запосленима, не
сме да буде мање од процентуалног
повећања минималне зараде.
Просечна плата у здравству је испод
просека у Републици, а у социјалној
заштити је још нижа, што је неприхватљиво, с обзиром на послове које
обављају запослени. Плата медицинске сестре и техничара износи 39.727
динара, плата лекара 69.884 динара,
плата административних радника
30.748 динара, плата неговатељице у
социјалној заштити је за 708 динара
већа од минималне зараде, а плата
возача санитетског возила за само
48 динара већа од минималне зараде. Запослени из пет група послова
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у здравству и чак шест група послова у социјалној заштити, по још увек
важећој Уредби о коефицијентима,
немају ни минималну зараду. Минимална зарада је у периоду 2014–2019.
година повећана за 35,5 одсто, а повећање плата од октобра 2014. године до данас у делатности здравства и
социјалне заштите износи од 14,5 до
19,9 одсто.
Резултат предузетих активности Синдиката је повећање плата:15 одсто за
медицинске сестре/техничаре свих
профила и у делатности здравства
и у делатности социјалне заштите
(Синдикат је инсистирао да сви профили медицинских сестара/техничара морају бити обухваћени овим
повећањем), 10 одсто за докторе медицине и стоматологије, фармацеуте,
фармацеуте-биохемичаре, здравствене сараднике и специјалисте свих
профила и у делатности здравства и
у делатности социјалне заштите, 8
одсто за запослене немедицинске
раднике у делатности здравства, 9
одсто за запослене у делатности социјалне заштите, 11,1 одсто за запослене који имају минималну зараду.
Синдикат је захтевао једнако повећање плата за све запослене, али
овај предлог, и поред вишемесечног
инсистирања, ресорна министарства
нису прихватила.
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Закључен нови ПКУ за делатност социјалне заштите

П

редставници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Синдиката запослених у
здравству и социјалној заштити Србије, као једини синдикат учесник у преговорима, потписали су 16. априла 2019.
године нови Посебан колективни уговор (ПКУ) за социјалну
заштиту у Републици Србији. Уговор је закључен на период
од три године. Према оцени Синдиката, запослени су добили повољнији колективни уговор од оног који је престао да
важи. Синдикат је у преговорима инси-стирао да запослени
у социјалној заштити буду у правима изједначени са осталим запосленима у јавним службама, зарад побољшања
њиховог радно-правног и материјалног положаја.
Између осталог, Синдикат се изборио за додатак на плату
и за рад недељом – 20 одсто од основне плате за сваки сат
рада недељом, јубиларне награде у износу од две просечне
зараде у Републици Србији – за 35 година рада проведених
у радном односу у установи социјалне заштите, право на
солидарну помоћ за рођење детета запосленог и помоћ
због уништења или оштећења имовине, право на накнаду плате за време привремене спречености за рад до 30
дана у висини 100 посто просечне плате у претходних 12
месеци и за случај малигног обољења, повећан број дана Државни секретар Ненад Нерић и председник Синдиката др Зоран Савић
годишњег одмора за одређене категорије запослених..

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

П

оводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који су неретко
и са смртним исходом, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обратио се крајем марта
министрима правде, здравља и рада Нели Кубуровић, др Златибору Лончару и Зорану Ђорђевићу са захтевом за
измену и допуну Кривичногг законика. С обзиром да је формирана Комисија за измене Кривичног законика, којој и
даље пристижу предлози за увођење нових кривичних дела, Синдикат захтева да Комисија разматра ову иницијативу
и прихвати предлог да се уведе ново кривично дело – напад на запослене у делатности здравства и социјалне заштите, на начин како се то предлаже за адвокате.
Синдикат подсећа да је статус запослених у делатности здравства и социјалне заштите препознат у Кривичном законику као ”лице које обавља послове од јавног значаја”, што очигледно није дало очекиване резултате.Запослени
се осећају потпуно незаштићени од напада, који су све чешће подстакнути и свакодневним блаћењем професије у
појединим средствима јавног информисања. Заштита запослених није само њихова лична заштита, већ и заштита
корисника здравствених услуга и услуга социјалне заштите.
Напад на запослене у делатности здравства и социјалне заштите представља и ометање пружања помоћи пацијентима, односно корисницима услуга социјалне заштите, а самим тим и угрожавање њихових живота.
Синдикат очекује да овај предлог за допуну Кривичног законика буде прихваћен, и на тај начин запослени у делатности
здравства и социјалне заштите буду безбеднији на својим радним местима.

Усвојен захтев синдиката

Анализа Закона
о здравственој заштити

Н

акон дописа Синдиката запослених у здравсту и социјалној заштити Србије и предлога Министарства здравља, Влада Републике Србије донела је крајем марта ове
године Закључак којим се омогућава исплата плата, путних
трошкова, отпремнина и јубиларних награда запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади.
Принудном наплатом неће се теретити средства намењена
запосленима у свим здравственим установама из Плана
мреже здравствених установа.
Закључак Владе Министарство здравља је доставило Републичком фонду за здравствено осигурање на реализацију.

С

индикат је средином маја извршио детаљну анализу
Закона о здравственој заштити, са посебним освртом на активности Синдиката на побољшању текста.
Анализа је прослеђена председнику ПОС-а, округа-града
и председницима синдикалних организација.
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Савић и Говедарица са синдикалцима Ужица

Н

а позив представника Синдикалне организације Опште болнице Ужице и СО ЗЗЈЗ Ужице, председник и секретар
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије Зоран Савић и Михаило Говедарица су представили
активности тог синдиката у протеклом периоду. На састанку који је одржан у просторијама ОБ Ужице, поред представника Синдиката, присуствовали су и сви заинтересовани запослени у делатности здравства из Златиборског округа,
као и директор Здравственог центра Ужице прим. др Милош Божовић са сарадницима. Присутнима су презентована
права и обавезе из новог ПКУ за делатност здравства, новог Закона о здравственој заштити и активности Синдиката
за повећање плата запосленима.
Након састанка у ОБ Ужице, представници Синдиката су били гости на састанку у Заводу за јавно здравље Ужице,
где су, такође, представљене активности Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије. Као на
претходном и на овом састанку Савић и Говедарица одговарали су на многа питања учесника тих скупова.

Одржан семинар у Ковачици

У

организацији Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Војводине, у Ковачици, у пословно-рекреативном центру „Relax“ од
11.-.13.09.2019. године организован
је семинар на тему популаризације
Синдиката и како повећати број чланова у синдикалним организацијама.
Уводне презентације одржали су др
Дуња Циврић, председница ПОС-а,
са темом „Развој Синдиката и придобијање нових чланова“ и Стево Малић, потпредседник ПОС-а, са темом:
„Синдикално организовање нових
чланова“.
Каква је ситуација на терену и које су

конкретне мере које се предузимају на
повећању бројности чланства и како
привући што већи број запослених у
Синдикат, приказали су представници
по окрузима Војводине.
Присутни су могли да чују и размене
искуства око свих мера које се предузимају да би се повећало чланство
Синдиката, од ангажовања младих
кроз секције и едукативне семинаре,
преко активирања жена кроз Секцију
жена и њихов значајнији ангажман.
Било је конкретних предлога и сугестија како приволети поједине групе
запослених, било по стручној спреми
или по годинама живота, да се укључе
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у синдикални рад.
Организовање рекреативних одмора
за чланове синдикалних организација,
пружање сваке врсте материјалне или
правне подршке су такође неки од модалитета за омасовљење чланства.
Сви представници су истакли проблем
незаинтересованости и апатије међу
запосленима, без показивања икакве
жеље да се укључе у синдикални рад.
Као један од узрока наведен је страх и
проблем одређеног броја запослених
да се не замери пословодству или руководећем кадру.
Ипак чињеница да запослени нису
чланови Синдиката, не значи да они

октобар 2019. године / број 104

не желе да се укључе у Синдикат и
буду активни, истакнуто је на семинару. Многи чекају да им се приђе, па је
на нама да их подстакнемо, да имамо
слуха за њихове проблеме, комуницирамо са њима и информишемо их
на прави начин о свим правима која
се односе на запослене. Способност
синдикалних представника да на прави начин комуницирају и са запосленима и са послодавцима, да увек
имају спремне предлоге за решење
неког проблема, њихова умешност
да квалитетно повежу старе и нове
чланове Синдиката, су вештине неопходне како за придобијање тако и
за задржавање чланства, што је од
пресудног значаја за Синдикат.
Кроз интересантно постављен задатак, показано је колику снагу и јачину
може имати једна организација у намери да постигне одређени циљ.
Даљи рад семинара одвијао се кроз
занимљиво осмишљене радионице.
Анализом старосне структуре присутних учесника дошло се до поражавајућег сазнања. Од 84 укупно присутна учесника у старосној групи до 30
година живота нашла се само једна
учесница.
У старосној групи у распону од 40–60
година, број чланова Синдиката је
изузетан, а ни у старосној групи преко 60 година није занемарљив број
чланова Синдиката.
Анализа на основу полне припадности је такође врло занимљиво предочена, али с обзиром да се ради о
здравственој делатности такав распоред снага није изненађујући.
На радионици је показана стратегија као и техника и тактика присту-

па запосленима
у циљу омасовљења чланства
Синдиката, што
је неопходно јер
се ради о једном
живом организму
који мора да иде
у корак са временом, јер ћемо
само тако опстати на друштвеној
сцени.
Синдик ат који
стагнира, заправо се не развија
и прети му урушавање. Млади и
активни чланови
су залог стабилне будућности
Синдиката.
Осим радног
дела, учесници семинара су
имали прилику
да посете Музеј
Михајла Пупина
у Идвору и сазнају нешто ново о
овом по свему по- Кристина Крунић, најмлађи учесник семинара
себном научнику.
А уз помоћ кустоса Галерије наив- друштва, који су нам спремили традине уметности, научило се и видело ционално национално јело „бриндзомного тога о овој специфичној врсти ве халушке“, чији ће укус сви учеснисликарства.
ци дуго памтити.
По први пут је организован „Спортски До следећег сусрета, поручујемо да
дан“, посвећен куглању и бадминтону, упамтите и примените оно што сте
где су се екипе такмичиле, а уместо чули и научили на овом семинару и
медаља добили изузетно вредне на- да се следећи пут видимо у још већем
граде – кобасице и чварке.
броју, уз појачање са нашим младим
Да се овај семинар запамти пот- синдикалистима.
рудили су се и чланови Словачког 
Весна Рукавина
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Семинар Синдиката запослених у здравству
и социјалној заштити Београда

У

организацији Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда 20. и 21. септембра 2019. одржан
је дводневни семинар који се бавио Стратегијом одражавања синдиката и улоге синдикалних лидера у том процесу.
Учесници су били председници синдикалних организација организованих у здравственим установама на територији
Београда и чланови органа Синдиката. Скуп је такође разматрао материјални положај запослених у здравству и
закључио да је у будућем периоду неопходно даље повећање зарада и боље сагледавање положаја појединих група
запослених у здравству, јер у комплексном систему као што је здравствена заштита свој допринос дају како здравствени тако и нездравствени радници.
Јасно је истакнуто да права за која се Синдикат избори уживају сви запослени, те је неопходно да сви дају допринос
његовом оснаживању.
Закључак семинара је да је неопходно мотивисати младе да се укључе у органе Синдиката, јер само са њима Синдикат има будућност.

Прим. др сци.мед. Радмила Обреновић

ОДРЖАН СЕМИНАР О РАДНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ
ПОЛОЖАЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

У

организацији Градског одбора Синдиката здравства Београда, 15. маја одржан је семинар на коме је разматран
радно-правни и материјални положај запослених у здравству. Разговарано је и о одласку запослених у иностранство и тражењу решења да се тај тренд осипања здравствених радника заустави. Поред представника Синдиката,
на семинару су били и директор Лекарске коморе Србије др Милан Динић, директорка Коморе биохемичара Србије
прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, генерални секретар Фармацеутске коморе Србије дипл. фарм. спец. Драгана Рајковић, представници Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,као и бројни директори,
односно помоћници и заменици директора здравствених установа.
Уз констатацију повећања тренда радне оптерећености запослених, услед мањка извршилаца, учесници семинара били
су јединствени у захтеву да се плате заполсенима значајно увећају, како би се донекле спречио егзодус запослених.
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ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
О ДЕТАШИРАНИМ РАДНИЦИМА

П

рва међународна конференција о деташираним
радницима, у Пројекту чији је носилац Синдикат
запослених у здравству и социјалној заштити Србије,
а који је одобрила Европска комисија, одржана је 14.
маја у Београду. Поред представника Синдиката, у наведеном пројекту су и представници синдиката и послодаваца из Црне Горе, Северне Македоније, Шпаније,

Пољске, Румуније, Бугарске и Немачке. На конференцији су били и представници Савеза самосталних
синдиката Србије СССС, и представник инспекције за
рад при Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања. Учесници из иностранства су се
упознали са националним законодавством које регулише ову осетљиву област.

ПРЕДСТАВЉАМО СИНДИКАЛНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ
Синдикалнa организацијa
КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“

С

индикална организација КБЦ „Др
Драгиша Мишовић – Дедиње“ има
око 700 чланова и једини је репрезентативни синдикат у КБЦ „Др Драгиша
Мишовић – Дедиње“. Чланови Одбора, у овом сазиву, већ други мандат
својим константним ангажовањем
одржавају позитиван рејтинг нашег
синдиката.
Трудимо се да за чланство континуирано организујемо и спроведемо
велики број активности, од пружања
подршке и помоћи у радно-правној
заштити, до обезбеђивања превентивно-рекреативних одмора на мору,
планини или бањи, које је већ искористило више од 400 наших чланова...
Планирамо и реализујемо и следеће
активности: материјалне помоћи
у тешким животним ситуацијама,
ексклузивно синдикално осигурање,
спортске активности, друштвену бриОдбор Синдикалне организације КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
гу о деци (симболични поклони за
рођење деце, ђаке прваке, децу на хоспиталном лечењу...), обележавање дана медицинских сестара и техничара
пригодним културним догађајима, програме синдикалне едукације, примену адекватних мера за безбедност и здравље
на раду за које смо добили и два национална признања, куповине преко административних забрана и много других
повољности. У циљу благовремене информисованости чланова редовно комуницирамо са Градским и Републичким
одборима....имамо свој синдикални сајт, фејсбук страницу...Такође, потписали смо у законском року, Колективни уговор
код послодавца и послали Министарству здравља, али још увек чекамо одговор…
Захваљујемо се овом приликом стручним службама виших органа на изузетној сарадњи и драго нам је што смо део
тима који побеђује.
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И ОВО СУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
Милош М. Милановић, мед. техничар, Клиника за хирургију,
КБЦ „Др Драгиша Мишовић –
Дедиње“
Члан синдиката сам зато што ми
доноси погодности као што су:
позајмице без камате, различита осигурања, решење проблема везано за посао, као и превентивно-рекреативне одморе...

Ивановић Ана, Обрачунска
служба О.Б. „Др Алекса
Савић“ Прокупље
Дугогодишње чланство у
Синдикату даје ми за право да изнесем позитивно
мишљење о раду Синдиката и искрено се надам
да ће тако наставити и у
будућности.

Снежана Лукић, медицинска сестра интензивне неге гин.
Одељења О.Б. „Др Алекса Савић“ Прокупље
Члан сам Синдиката од
првог дана запослења
и могу рећи да подржавам напоре и борбу
наших представника
за побољшање како
услова рада тако и побољшање материјалне
ситуације запослених.

Др Бојан Вучковић, специјалиста урологије О.Б.
„Др Алекса Савић“ Прокупље
Члан сам Синдиката од
заснивања радног односа
и врло сам задовољан радом Синдиката пре свега
правовременом информисаношћу као и правовременом реакцијом на све
проблеме својих чланова.

Вил Кристина, инжењер инвестиционо-техничког одржавања
„Члан Синдикалне организације КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ сам
од када сам се запослила у Мишовићу, око 9 година. Моја мајка је била члан
овог синдиката пре одласка у пензију, од ње сам у почетку сазнала колико
повољности нуди наш синдикат. Свих ових година сам се уверила да је комуникација са представницима синдиката и брига о нама константна. Највише ми
се допадају повољности које имамо за децу и чланове породице, посебно превентивно-рекреативни одмори које сам искористила у Грчкој. Задовољна сам.“
Ристо Булатовић, начелник Oдељења за техничке послове
„У Синдикалну организацију Мишовић сам се учланио ових дана. Чуо сам све
најбоље и одлучио да постанем члан овог јединог репрезентативног синдиката
у нашој Установи. Очекујем добру сарадњу и наставак ангажовања синдиката
за позитивне услове рада.“

Милица Прекић, педијатријска сестра Болница за дечије плућне болести и ТБЦ; КБЦ „Др
Драгиша Мишовић – Дедиње“
„Никада нећу заборавити колико ми је Јасмина, председница наше синдикалне организације
помогла у тренутку нагомиланих породичних и радно-правних проблема. Ангажовањем
синдиката успела сам да се вратим на своје радно место и остварим припадајућа права.
Мајка сам двоје деце за које сам такође захваљујући синдикату добијала новогодишње
ваучере и имала значајне повољности. Имам пуно поверење у наш синдикат.“
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И ОВО СУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
Никола Терзић медицински
техничар ОРЛ одељења
О.Б. „Др Алекса Савић“ Прокупље
У овом Синдикату сам од самог старта и знам да је најбољи Синдикат што стално
и доказује својим преданим
радом за добробит свих запослених.

Др Милан Кулић, хирург, КБЦ „Др
Драгиша Мишовић – Дедиње“
Задовољан сам радом Синдиката, међусобном сарадњом,
посебно Новогодишњим изненађењем за децу...

Др Снежана Здјелар, специјалиста педијатарије неонатолог, начелник одељења
неонатологије при Болници за гинекологију
„Дугогодишњи сам члан Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити
Србије, Синдикалне организације КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“. Имам
врло позитивна искуства у остваривању свог радно-правног положаја. Заједно са
Јасмином, председницом наше синдикалне организације, уз помоћ председника
др Зорана Савића и нашег правника Михаила Говедарице, разрешила сам многе
дилеме у најбољем интересу струке.
Драго ми је да имам некога коме верујем и коме могу да се обратим у случају непоштовања права запослених у здравству“.

Весна Гладовић, запослена у вешерају,
КБЦ „Др Драгиша
Мишовић – Дедиње“
„У овом синдикату
сам цео свој радни
век. Издвојила бих
материјалну помоћ
коју сам добила од
Синдикалне организације у тренутку
када ми је била потребна, као и залагање за одговарајуће
анексе уговора о
раду.“

Тања Илић, одговорна сестра неонатологије О.Б.
„Др Алекса Савић“
Прокупље
Члан сам Синдиката јер сам сигурна
да воде чланство
у правом смеру и
да су увек ту да помогну.

Драгана Радоловић, педијатријска сестра, Болница за дечије плућне болести и туберкулозу, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
„Од када сам се запослила члан сам овог синдиката. Задовољна
сам активностима које се спроводе. Од радно правне заштите до
бескаматних позајмица, превентивно-рекреативних одмора на мору,
па до куповине преко административних забрана...
Имам велико поверење у синдикат.“
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СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ
И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

НАЈВАЖНИЈА ПРАВА КОЈА ЈЕ СИНДИКАТ У НОВОМ ПКУ ИЗБО
1. ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ВОДИ ДНЕВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРЕКОВРЕМЕНОМ РАДУ
ЗАПОСЛЕНИХ
2. ПРАВО НА ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРИПРАВНОСТ УТВРЂУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ КОЈЕ ДОНОСИ ПОСЛОДАВАЦ ЗА СВАКИ САТ КОЈИ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ПРОВЕО У ПРИПРАВНОСТИ
3. ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ РАДИ ПРЕКОВРЕМЕНО ИМА ПРАВО НА ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА
ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД, А ИСКЉУЧИВО НА ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ ЗАПОСЛЕНОГ ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД ПРЕРАЧУНАВА СЕ У СЛОБОДНЕ САТЕ, УМЕСТО ПРАВА НА ДОДАТАК
НА ПЛАТУ, ШТО ДО САДА НИЈЕ БИО СЛУЧАЈ
4. ГОДИШЊИ ОДМОР ПО СВИМ ОСНОВАМА ИЗНОСИ 35 РАДНИХ ДАНА (ТРАЖЕНО ЈЕ
СМАЊЕЊЕ НА 30), ЗА ПОЈЕДИНЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗНОСИ ДО 40 РАДНИХ
ДАНА, А ИЗБОРИЛИ СМО И ПОВЕЋАН БРОЈ ДАНА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ИЗ ЧЛАНА 6. ОВОГ УГОВОРА, БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ РАДЕ
СА СКРАЋЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ У ТРАЈАЊУ ОД МИНИМУМ 6 ДО 10 РАДНИХ ДАНА!!!
5. П
 ОВЕЋАН ЈЕ БРОЈ ДАНА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРЕКО 30 ГОДИНА ПРОВЕДЕНИХ У РАДНОМ ОДНОСУ ИЛИ СА ПРЕКО 55 ГОДИНА ЖИВОТА И ЗАПОСЛЕНОЈ СА ПРЕКО 25 ГОДИНА ПРОВЕДЕНИХ У РАДНОМ ОДНОСУ ИЛИ СА ПРЕКО
50 ГОДИНА ЖИВОТА, ПО ОСНОВУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, СЛОЖЕНОСТИ ПОСЛОВА И ОДГОВОРНОСТИ, КАО И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – СА ТРИ НА 5 РАДНИХ ДАНА
6. ПОВЕЋАН ЈЕ БРОЈ РАДНИХ ДАНА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА И ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ,
КАО И ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ СЕ СТАРАЈУ О ЧЛАНУ УЖЕ ПОРОДИЦЕ
7. УВЕДЕНИ СУ НОВИ СЛУЧАЈЕВИ КАДА ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО НА ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО
8. НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ НАЈВИШЕ ДВА ПУТА У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ (ДО САДА ЈЕ МОГЛО ЈЕДАНПУТ)
9. ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО НА ДОДАТАК НА ПЛАТУ И ЗА РАД НЕДЕЉОМ - 20% ОД
ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ЗА СВАКИ САТ РАДА НЕДЕЉОМ (МОГУЋНОСТ У 2019., ОБАВЕЗА
ПОСЛОДАВЦА ДА ИСПЛАТИ ПОЧЕВ ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ)
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СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ
И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

ОРИО ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
10. ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ДО 30 ДАНА У ВИСИНИ 100% ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ У ПРЕТХОДНИХ 12
МЕСЕЦИ И ЗА СЛУЧАЈ МАЛИГНОГ ОБОЉЕЊА
11. ПОВЕЋАН ЈЕ МАКСИМАЛАН ИЗНОС НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И
ИЗНОСИ НАЈВИШЕ ДО ВИСИНЕ МЕСЕЧНЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
12. ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАТИ ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У ИЗНОСУ ОД ДВЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - ЗА 35 ГОДИНА РАДА
ПРОВЕДЕНИХ У РАДНОМ ОДНОСУ У УСТАНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
13. П
 ОВЕЋАН ЈЕ МАКСИМАЛАН ИЗНОС СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ И ИЗНОСИ ДО ВИСИНЕ
ДВА НЕОПОРЕЗОВАНА ИЗНОСА ПРЕДВИЂЕНА ЗАКОНОМ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК
ГРАЂАНА (ДО САДА БИО ЈЕДАН)
14. ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО НА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА ЗАПОСЛЕНОГ И ПОМОЋ ЗБОГ УНИШТЕЊА ИЛИ ОШТЕЋЕЊА ИМОВИНЕ(МОГУЋНОСТ У 2019.,
ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА ИСПЛАТИ ПОЧЕВ ОД 01.01.2020.ГОДИНЕ)
15. П
 ОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ИСПЛАТИ ЗАПОСЛЕНОМ СОЛИДАРНУ ПОМОЋ И ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
16. ПОВЕЋАН ЈЕ БРОЈ ГОДИНА СТАРОСТИ ДЕТЕТА КОМЕ ПРИПАДА ПРАВО НА ПРИГОДАН ПОКЛОН ЗА НОВУ ГОДИНУ
17. ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ТРОШКОВИМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА И РЕКРЕАТИВНО-СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И СУСРЕТА У ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ СИНДИКАТА У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
18. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (ЗА 10, 20 И 30 ГОДИНА ПРОВЕДЕНИХ У РАДНОМ ОДНОСУ У
УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ) И ОТПРЕМНИНЕ ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ ЋЕ
СЕ ИСПЛАЋИВАТИ ПОЧЕВ ОД 01.ФЕБРУАРА 2019.ГОДИНЕ, ДАКЛЕ У КОНТИНУИТЕТУ!!!
ЧЕСТИТАМО СВИМ ЧЛАНОВИМА НОВИ, БОЉИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР!!!
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И ОВО СУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА

Букмировић Часлав,
виши физиотерапеут,
одељење физикалне
медицине и рехабилитације О.Б. „Др Алекса
Савић“ Прокупље
Као члан Синдиката имам осећај, а и
могућност да активним учешћем дам пун
допринос на побољшању положаја здравствених радника.

Сузана Митић, дипломирани правник, председник СО
Дом здравља Житорађа
Изузетно сам задовољна
радом и залагањем представника Синдиката који се
огледа кроз борбу за што
бољи радно-правни статус
запослених, као и побољшање материјалног положаја.

Др Раде Јагодић, физијатар,
КБЦ „Др Драгиша Мишовић –
Дедиње“
Члан сам синдиката првенствено због радно-правне заштите.
Наша синдикална организација
је посвећена чланству, констатно
се спроводе различите активности у интересу запослених. Знам и
да на нивоу Србије овај синдикат
има најбоље позиције. Очекујемо
веће плате и још бољи статус запослених у здравству.

Колектив гинекологије ОБ Прокупље

Радојевић Драгомир, струковни медицински радиолог
„Чим сам почео да радим у КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ учланио сам
се у једини репрезентативни синдикат овде. Допада ми се њихово ангажовање
за радно-правну заштиту свих запослених а највише ми се свиђају спортске
манифестације које овај синдикат има преко 20. година. Ове године сам први
пут учествовао на Сусретима здравља и у дисциплини трчање освојио злато.
Спорт је добра прича за нас младе.“
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И ОВО СУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА

Петар Коневић, КБЦ „Др Драгиша
Мишовић – Дедиње“
Ми овај синдикат зовемо наш, болнички. Очекујем да се побољша
положај возача у целом здравству
Србије. Често од нас и наше вожње
зависи живот пацијента. Увек смо
помагали и помагаћемо и даље
медицинским сестрама и лекарима при транспорту пацијента, само
хоћемо да будемо боље плаћени
и да може да се прими још неки
колега јер нас је мало. Знам да се
синдикат залаже да сви запослени
у здравству буду једнако третирани.

Др Снежана Гајић,
нефролог, Клиника
за урологију, КБЦ „Др
Драгиша Мишовић –
Дедиње“
„Верујем у Синдикалну идеју да запослени
морају имати радноправну заштиту.
Добро је бити члан
Синдиката. Што нас
је више то је боље!“

Служба анестезије ОБ Прокупље

Драгица Петровић,
Апотека Прокупље,
председник Синдикалне организације
Имајући у виду моје
дугогодишње чланство, морам указати
да Синдикат штити
и заступа права запослених чланова,
као и да омогућава
својим члановима
пуно погодности у
виду рекреативних
одмора, доделе помоћи и др.

Акушерство и неонатологија ОБ Прокупље
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Мира Стјепановић, струковна медицинска сестра,
Мирјана Величковић, медицинска сестра и Добрић Данијела, болничар, Болница за
Дечије плућне болести и туберкулозу, КБЦ „Др Драгиша
Мишовић – Дедиње“
Задовољне су радом Синдиката и очекују наставак
ангажовања за унапређење
права свих запослених у
здравству.

Служба гастроскопије ОБ Прокупље

Медицинске сестре Марија
Илић, Катарина Поповић,
Милена Терзић, Клиника за
хирургију, КБЦ „Др Драгиша
Мишовић – Дедиње“
Увек насмејане и спремне
за рад, медицинске сестре,
наши чланови са Клинике
за хирургију. Њихова порука је да синдикат треба да
настави борбу за веће плате запослених у здравству и
унапређење статуса медицинских сестара.

Служба трансфузиологије ОБ Прокупље

Вера Драгичевић, техничар за прање и хемијско чишћење веша,
КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Имам поверење у синдикат јер увек када сам се обратила у вези неког проблема, добила сам адекватан одговор. Овај синдикат постоји
годинама, има традицију и квалитет.
Знам да не може све да се реши позитивно, али много значи када
видите да се неко труди да помогне, да је активан, да прати прописе. Морамо бити упорни и наставити даље за обезбеђивање бољих
услова рада свих запослених у здравственом систему.
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Гопић Светлана, медицинска сеста, Клиника за интерну
медицину, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Задовољна сам радом наше синдикалне организације,
у току сам свих дешавања. Подржавам активности синдиката, очекујем да ће се синдикат више заложити за
повећање броја медицинских сестара, посебно за рад у
болницама, јер нам је то у пракси неопходно. Такође, очекујем реализацију најављеног повећања плате.

Зорановић Пејка,
медицинска сестра,
Клиника за интерну
медицину, КБЦ „Др
Драгиша Мишовић –
Дедиње“
Многе промене у
здравственом систему рефлектују се и на
синдикате, али овај
наш има велики углед
и континуитет у раду.
Зато сам члан.

Служба патологије ОБ Прокупље

Олгица Тодоровић, медицинска сестра и Весна Спалевић, административни радник, Клиника за интерну медицину, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Наши дугогодишњи чланови са Клинике за интерну медицину добро знају
како све може Синдикат да помогне. Знају и да наш синдикат једини даје
потпору при одласку запослених-наших чланова у пензију, што представља круну дугогодишњег чланства. Од њих млади могу много да науче и
професионално и синдикално.
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Јовановић Мирјана, мед.
сестра, Клиника за урологију; КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
У овим тешким временима треба остати човек и
помагати другим људима.
Синдикат чији сам члан заиста пуно ради, има доста
активности за све запослене али потребна је и наша
помоћ. Имам лепу сарадњу
са својим представником,
такође и са председницом
синдиката.

Стојановић Гордана, главна сестра Клинике за урологију, КБЦ
„Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Веома сам, задовољна радом
синдиката који се стварно бори
за интерес сваког члана. Скоро
сам била болесна и добила сам
материјалну помоћ која ми је помогла. Када си пацијент, разумеш
још боље много тога и зато у заједничкој синдикалној борби треба
поред запослених, мислити и на
пацијенте. Задовољан здравствени радник ће више помоћи
пацијенту.

Бранкица Божиновић, мед.
сестра Клиника за анестезиологију са реаниматологијом, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
„Захваљујући Синдикату, мој
дугогодишњи проблем са накнадом трошкова за долазак
и одлазак са рада је решен.
Коначно сам добила оно што
ми по Закону припада. Посебно се захваљујем на пруженој
помоћи мр Јасмини Милошевић нашој председници и
Михаилу Говедарици, дипломираном правнику, секретару
Синдиката.“
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Красић Анђа и Петровић Наташа, дијететичари, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Чланови смо само овог Синдиката и подржавамо све акције које организује наша Синдикална организација и виши органи. Највише
уживамо у путовањима које можемо остварити преко синдиката по повољнијим условима.
Ове године смо за осмомартовско путовање
ишле у Требиње, а идемо и на Крф на превентивно-рекреативни одмор.
Осим основне функције заштите права запослених, наш синдикат заиста има за свакога по нешто.

Зора Шубарић, мед. сестра, Клиника за хирургију, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Веома ценим рад синдиката и знам да није
лак. Дуги низ година сам само у овом синдикату јер сматрам да је најпрофесионалнији и
најбољи.
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Милутиновић Александра, Скадрић
Марија и Милојевић Ивана, лаборанти,
КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Имале смо прилику у пракси да видимо како се синдикат бори за заштиту
права запослених. Није било лако, али
завршило се позитивно.

Маја Пушица, виши лабораторијски техничар,
КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Члан сам Синдиката
јер имам радно-правну
заштиту и многе друге
повољности. Сматрам
да је улога лидера у
синдикату, конкретно
наше председнице мр
Јасмине Милошевић,
њеног личног ангажовања за интерес сваког
члана синдиката веома
важна. Све мање је бриге о људима запосленим
у здравству и њиховом
међуљудским односима,
а сви знамо да је то најбитније за добро функционисање.

Цековић Сандра, лаборант; КБЦ „Др Драгиша
Мишовић – Дедиње“
Имам лепа искуства из
сарадње са нашим синдикатом, велика подршка и помоћ у различитим ситуацијама. Веома
је важно да имате коме
да се обратите и поразговарате о професионалним проблемима
и адекватним међуљудским односима.
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Драгићевић Милица и Личинар Светлана, лаборанти, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Дуги низ година смо чланови овог синдиката
и заиста има доста повољности које можемо
остварити, од Јасмин картица па до позајмица
без камате. Знамо да се синдикат првенствено
залаже за унапређење радно-правних односа
али и могућност куповине путем административних забрана је добродошла.
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СО КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ – најмлађи
чланови
Катарина Филиповић и Кристина Филиповић, медицинске сестре и сестре
близнакиње, Клиника за хирургију
Учланиле смо се у
Синдикат јер знамо да исти делује
као једна велика
породица, брине о
чланству, а нарочито младима.
Верујемо да ће се
Синдикат изборити за веће плате и
боље услове рада.

Нада Тодоровић, перач лабораторијског
посуђа, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
За овај синдикат сам
емотивно везана.
Учествовала сам на
многим протестима
и пропратила многобројне синдикалне
активности.
Жеља ми је да уз помоћ синдиката одем
у бању на превентивно-рекреативни
одмор.

Јагода Лукић, дипл. правник, помоћник директора за правне послове, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
„Од синдиката очекујем да уложи максималан напор ради обезбеђивања елементарног професионалног достојанства
запослених немедицинских радника.
Дугогодишња политика финансијског обезвређивања, пре свега, најсложенијих немедицинских послова довела је до
тога да је све теже наћи квалитетног економисту, правника, информатичара, инжењера..., који жели да ради у здравству!
Следећа фаза, која није далеко, је поверавање немедицинских послова приватним агенцијама, адвокатским канцеларијама и слично, што је, по здравствени систем, најмање рационално решење!“

ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА
ПОГОЂЕНИМ ПОПЛАВАМА

К

УРУЧЕНИ УГОВОРИ
МЛАДИМ ЛЕКАРИМA

рајем јуна, у Палати Србија, одржана је свечана церемонија уручења уговора о раду најбољим дипломцима медицинских факултета и средњих медицинских
школа у Републици Србији. Синдикат запослених у
здравству и социјалној заштити Србије се раније сагласио са овом иницијативом Владе Републике Србије и
Министарства здравља и на тај начин подржао најуспешније студенте, који су својим радом, знањем и трудом
постигли изузетне научне и академске резултате.
Свечаности уручења уговора присуствовао је и председник Синдиката др Зоран Савић. Уговори о раду
уручени су за 102 лекара и 158 медицинских сестара
и техничара. Ово је само једна од карика у низу у циљу
побољшања стања у здравству.
Синдикат ће наставити активности на повећању броја
извршилаца, повећању плата, побољшању услова рада
и укидању забране запошљавања.

Н

а седници одржаној 27. јуна 2019. године, Републички одбор Синдиката донео је одлуку о додели посебне финансијске помоћи члановима Синдиката погођеним
поплавама. Комисија за помоћ је доделила новчану помоћ свим члановима који су упутили захтев због настале
штете услед поплава.
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Захвалност Јадранки – одлазећем секретару

роз наше животе долазе и пролазе различити људи, неки од
њих остављају снажан траг, а некима ни име не упамтимо.
Неко нас већ на први поглед освоји својом харизмом, шармом
или ставом, док други и поред силног труда не постигну никакав ефекат. На трновитом путу развоја који је прошао наш
Синдикат, од самих почетака до његовог стасавања, верно и у
корак ишла је и она, Јадранка Јакшић, стручни сарадник у Савезу самосталних синдиката Војводине и секретар Покрајинског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној
заштити Војводине. Предано и са пуно такта, координирала је
рад округа и помагала у свим активностима Синдиката.
И није битно ни када је рођена, ни где је ишла у школу, ни други штури подаци из биографије ове жене, битно је оно што је
постигла и оставила иза себе својим преданим радом. Битно
је и то да је она за све нас једноставно Јаца, увек ту, спремна
да чује, разуме, да добар савет и укаже на могуће решење.
Одавно су разговори са њом превазишли пословне оквире,
знала је скоро све о нама, наше радости и проблеме, које је
слушала са пажњом оданог и верног пријатеља.
Сигурно јој није лако да након толико година, затвори врата
једне куће у којој је провела свој радни век, уз безброј лепих
и мање лепих тренутака које само живот може да изрежира. Поштујемо њену одлуку и захваљујемо јој се на топлом
пријатељству и свему што је урадила за овај Синдикат и нас
лично, а наша врата за њу остају широм отворена за још
много лепих дружења и сусрета.
Синдикат запослених у здравству
и социјалној заштити Војводине

Јадранка Јакшић на слици лево, Стево Малић и др Дуња Циврић,
десно

ЧЛАН СИНДИКАТА СПАСИО ЖИВОТ АМЕРИКАНКИ

З

а херојски подухват медицинског
техничара Савице Попова који је
28. марта текуће године у авиону на
лету од Рима до Атланте (САД) спасио
живот једној Американки, Синдикална
организација Синдиката запослених у
здравству и социјалној заштити Србије
Опште болнице у Кикинди наградила га
је десетодневним аранжманом за две
особе на Јадранском мору у Чању.
У једном тренутку, док смо размишљали
о слетању на аеродром у Атланти, огласио се капетан авиона из кокпита са питањем да ли међу путницима има неког
од медицинских радника који би могао да
пружи помоћ жени којој је дошло до срчаног застоја. Истог момента упутио сам се
у задњи део авиона где је на поду лежала та жена и одмах почео реанимацију.
У авиону је била потребна медицинска
опрема – дефибрилатор, лекови и кисеоник. Пуних 45 минута, док авион није
слетео, реанимирао сам Американку.
Млађани Савица захвалан је својој Синдикланој организацији, а посебно председници те СО Александри Ранков која
је, како истиче, доказала да Синдикат
брине о људима.

Значај титуле, ако желиш да будеш вођа
без титуле, мораш бити узор и инспирација у свету који често велича оно најгоре. Ту је да те подсети да обасјаш људе.
Да људи имају потребу да их други цене.
Живи до краја живота као један од ретких који инспиришу друге на акцију, који
траже у људима оно што је добро и који
поздрављају сваки па и најмањи позитиван чин, каже Савица Попов.
За овај хумани чин америчка компанија
„Делта“ Савици је уручила ваучер на
150 долара.
Савица Попов је из Новог Милошева
и као медицински техничар био је запослен по уговору о раду на три месеца. Сада, по истеку тог уговора, добио
је нови уговор на шест месеци.
Размишљао сам да одем из земље и
радим, ако треба, било који други посао, али сам после свега одустао од
одласка у иностранство. Ипак највише
волим овај посао медицинског техничара и рад у здравству, каже Савица.
Синдикат је поносан на Савицу и све
запослене у здравству који се свакодневно несебично жртвују спасавујући
животе људи.
Ј.П.
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ПРОДУЖЕН УГОВОР СА МЕГАТРЕНД
УНИВЕРЗИТЕТОМ
С

индикат запослених у здравству и социјалној заштити
Србије и Мегатренд универзитет потписали су нови
уговор којим се, искључиво, члановима Синдиката и члановима њихове уже породице (брачни друг и деца) даје
попуст од 50 одсто за сваку годину студирања, уз могућност
отплате на рате. Такође, менаџмент Мегатренда је омогућио свим члановима Синдиката и члановима њихове уже
породице и додатни попуст за упис до 20. јула 2019. године
од 50 одсто, па ће тако они који су се уписали у том року
за четворогодишње студије плаћати само четвртину цене.
На факултетима Мегатренд универзитета организоване

су струковне, академске, специјалистичке, мастер и докторске студије из више академских и научних дисциплина.
Ово је јединствена прилика и још једна привилегија коју је
свом чланству обезбедио Синдикат. Учлањењем у Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије,
и остали запослени у делатности здравства и социјалне
заштите имаће могућност да се школују или да школују
чланове уже породице по повољним условима.
Детаљнија упутства о условима уписивања Мегатренд
универзитета могу се добити од председника синдикалне организације.
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Синдикална породица
се шири

ОДРЖАНИ СУСРЕТИ
ЗДРАВЉА

О

вогодишњи 24. Сусрети здравља одржани су од 09.
до 14. јуна у Будви. Током трајања сусрета, чланови
Синдиката огледали су се на спортским теренима у бројним дисциплинама, а сва такмичења су протекла у фер
и спортској атмосфери. Учесницима Сусрета обратио
се председник Синдиката др Зоран Савић. Он је захвалио такмичарима на коректном спортском надметању,
а после тога је на свечаној церемонији извршена додела пехара, медаља, диплома и захвалница најбољим
учесницима.
Уз ватромет и химну Сусрета здравља, са јарбола је
спуштена застава игара, што је означило почетак припрема за јубиларне 25. Сусрете здравља.
Организација овогодишњих игара, према оцени свих
учесника и гостију, била је на највишем нивоу.

Синдикат бројнији за више
од 150 нових чланова

С

индикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије су приступиле у току 2018. и 2019.године
шест нових синдикалних организација: Апотека Шумадија Аранђеловац, Поликлиника Свети Стефан Аранђеловац, Апотека Ниш, Дом за старе и пензионере Кула,
Завод за плућне болести Ниш, Дом здравља Лебане и
Центар за социјални рад Стара Пазова.
Приступањем ових организација Синдикат је бројнији за
више од 150 нових чланова.
Такође, Синдикат је склопио уговор о сарадњи са Јединственом синдикалном организацијом Републичког фонда за здравствено осигурање, којим уговором Синдикат
штити права још око 1600 чланова.

Минималац 172,54 динара

Н

а седници одржаној 13. септембра, Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о висини минималне
цене рада за период јануар–децембар 2020. године у
износу од 172,54 динара (нето) по радном сату. Након
повећања од 11,1 одсто, минимална месечна зарада износиће 30.022 динара, у односу на досадашњи износ од
27.022 динара. Ово је најзначајније повећање до сада,
које ће важити од 1. јануара наредне године.
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