Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

ЗАКЉУЧЕН АНЕКС ПКУ ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА
Накнада плате у износу од 100%

Н

акон поднете Иницијативе Синдиката дана 13.
марта 2020. године, којом је Синдикат захтевао
стварање правног основа, како би се омогућило да
запослени који су привремено спречени за рад услед
пружања услуга лицима оболелим од болести због које
је проглашена епидемија или појаве заразне болести
у здравственим установама, имају право на накнаду
зараде која износи 100% од основа за накнаду зараде,
министар здравља асс. др Златибор Лончар, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној
заштити Србије др Зоран Савић, и председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите "Независност", дана 15.04.2020. године потписали су Анекс
Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе. На тај начин стекли су
се услови да се накнада плате запосленима у случају
спречености за рад која је настала због заразне болести COVID-19, или због мере изолације или самоизолације, исплаћује у износу од 100%.
Подсећамо да је у целости прихваћен предлог Синдиката, да ово право уживају запослени почев од 01. марта
2020. године.
Предлог представника Владе РС био је да ово право
могу остварити искључиво запослени којима није извршен коначни обрачун плате, односно накнаде плате.

Синдикат је сматрао да ће бројни запослени у том случају бити оштећени и дискриминисани због неједнаког
поступања у истој чињеничној ситуацији, јер је многим
запосленима већ обрачуната плата, односно накнада
плате за месец март 2020. године, па је хитним дописом предложио како треба да гласи ова одредба Анекса
ПКУ како би сви запослени били у једнаком положају.
Представници Владе РС су у целости прихватили предлог Синдиката да ово право уживају запослени почев од
01. марта 2020. године, на коју чињеницу смо поносни.
Активности Синдиката на помоћи запосленима оболелим од COVID-19 се настављају.
У току су преговори за закључивање Анекса 2 ПКУ за
делатност здравства, како би се створио правни основ
за исплату солидарне помоћи запосленима због привремене спречености за рад услед потврђене заразне
болести COVID-19, а која је наступила као последица
непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака – у висини 10% од основне
плате за месец у коме је наступила привремена спреченост за рад, а сразмерно броју дана привремене
спречености за рад по том основу, почев од 1. априла
2020. године до тренутка проглашења прекида епидемије заразне болести COVID-19.
Средства за ове намене, РФЗО је већ пренео здравственим установама из Плана мреже.

Закључен анекс ПКУ за здравство
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ПОТПИСАН ПКУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

М

инистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавестило је Синдикат да је
16.04.2020. године прихваћена наша
Иницијатива за закључивање Анекса
Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији,
како би се створио правни основ да
запослени у социјалној заштити
имају право на накнаду плате у висини од 100%.
Зоран Ђорђевић, министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања, др Зоран Савић, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и
представник другог репрезентативног синдиата у делатности социјалне заштите, потписали су 22. априла
2020. године Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног
уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, којим се омогућава
исплата накнаде плате запосленима
у висини од 100 посто.
Право на накнаду плате у висини од
100% просечне плате у претходних 12
месеци пре месеца у којем је насту-

пила привремена спреченост за рад,
ће имати запослени, ако је спреченост за рад настала због потврђене
заразне болести COVID-19 или због
мере изолације или самоизолације
наложене у вези са том болешћу, а
која је наступила као последица не-

посредног излагања ризику по основу обављања послова и радних
задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима
је потврђена болест COVID-19 или
наложена мера изолације или самоизолације.

Потписивање ПКУ за социјалну заштиту – Министар Ђорђевић и председник др Зоран Савић

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВУ И ЗАПОСЛЕНЕ
НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И НЕГОВАТЕЉ(Е)ИЦЕ
У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

СИНДИКАТ ИЗБОРИО
ПЛАТЕ ВЕЋЕ ЗА ДЕСЕТ ПОСТО
Реч је о трајном повећању које
се примењује почев од 1. априла
2020. године

С

индикат је након закључивања
новог ПКУ за делатност здравства,
континуирано водио активности на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених. Одмах по
најави да се планира ново повећање
плата запосленима у здравству, Синдикат је реаговао и захтевао да се
плате повећају свим запосленима у
делатности здравства и социјалне
заштите. С тим у вези обављени су
и бројни састанци са преставницима

ресорних министарстава. Резултат
ових активности Синдиката, је објављен дана 01. априла 2020. године у
”Службеном гласнику РС” број 48/2020,
када је објављена Уредба о додатку
на основну плату запослених у здравственим установама и одређених
запослених који обављају послове у
области здравља, односно заштите
здравља становништва Републике
Србије, односно лечења и спречавања
ширења епидемије болести covid-19
изазване вирусом SaRS-CoV-2.
Овом уредбом, запослени у здравственим установама, запослени у војноз-
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дравственим установама, запослени
на пословима здравствене заштите
у установама социјалне заштите и
лекари у заводима за извршење кривичних санкција остварују право на
додатак на основну плату у висини
10% основне плате.
Реч је о трајном повећању плата за све
запослене у здравству, све запослене
у војноздравственим установама, као и
запослене на пословима здравствене
заштите у установама социјалне заштите, које се примењује од 1. априла
2020. године.

Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

Синдикат је инсистирао да се повећају плате и неговатељицама, као
и осталим запосленима у социјалној
заштити који нису добили повећање.
Министарство за рад је подржало овај
предлог Синдиката, а резултат свега је
да су се председник Републике Србије
Александар Вучић и министар за рад
Зоран Ђорђевић, договорили да повећање плата буде 10 одсто и за око
1500 неговатељ(а)ица у установама
социјалне заштите.
Тумачење Уредбе о додатку
на основну плату
Због недоумица које се односе на примену Уредбе о додатку на основну
плату..., Синдикат се обратио надлежним министарствима за мишљењe о
правилној примени наведене уредбе.
С тим у вези, Министарства финансија
је одговорило како следи:
„Уредба о додатку на основну плату
запослених у здравственим установама
и одређених запослених који обављају
послове у области здравља, односно
заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести
COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2 уређује ново право запослених
на додатак на основну плату. Према
томе, овом уредбом се дефинише
право на додатак на основну плату,
а не увећање основице за обрачун
и исплату плата. Увећање основице
се прописује Законом о буџетском
систему и, на основу њега, утврђује
закључком Владе.”
Упућен захтев за правилан
обрачун плате и додатака
на плату
У циљу спровођења донете одлуке
о повећању плата и њеној доследној
примени, Синдикат је упутио допис
министру здравља асс. др Златибору
Лончару у коме се захтева давање
инструкције јавним здравственим установама и привременим болницама,
ради правилног обрачуна плате и додатака на плату лица која извршавају
радну обавезу обављањем послова и
задатака у јавној здравственој установи или привременој болници, у коју
су упућена на рад, а права из радног
односа остварују у установи у којој су
запослена (из које су упућена).
Уредбом о мерама за време ванредног
стања, истакнуто је у допису министру,

прописано је да здравствени радници,
здравствени сарадници и друга лица
запослена у здравственим установама
из Плана мреже здравствених установа, војним здравственим установама,
државним органима и правним лицима
основаним средствима у јавној својини
за које је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности, могу бити упућени на
извршавање радне обавезе у било
коју јавну здравствену установу или у
привремену болницу, којој недостаје
потребан број извршилаца, на основу
усменог налога свог руководиоца, а у
складу са планом попуне здравствених
установа и другим одлукама Кризног
штаба за сузбијање заразне болести
covid – 19. Сходно томе, неопходно је
да се упути инструкција за поступање,
у смислу да су јавне здравствене установе и привремене болнице дужне да
воде евиденцију о ноћном, недељном,
празничном и прековременом раду
лица ангажованих у тим установама
током ванредног стања и исту доставе
установама у којима су та лица запослена, ради остваривања права из
радног односа тих лица у установама
у којима су запослена.
То практично значи да свака јавна
здравствена установа или привремена
болница има одговорно лице, који ће
водити уредну евиденцију о обављеном
раду наведених лица, ради правилног
обрачуна плате и додатака на плату
за обављени рад, као и прековремени
рад, ноћни рад, рад на дан празника
и недељни рад,закључено је у допису
Синдиката министру Лончару.
Синдикат указао на неправилну
примену Уредбе о додатку на
плату
Због неједнаког поступања здравствених установа везано за примену Уредбе
о додатку на основну плату..., Синдикат се обратио министру здравља са
захтевом за давање мишљења, како
би свим запосленима у делатности
здравства припао додатак на плату,
сходно наведеној уредби. Синдикат је
указао, да у многим установама овај
додатак нису добили сви запослени, па
је зато неопходно да се да мишљење,
ради отклањања сваке сумње да ли
овај додатак на плату припада запосленима који имају минималну зараду, као
и лекарима који су на специјализацији.
Многи од њих нису добили додатак на
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плату сходно наведеној уредби, иако је
у истој јасно прописано да додатак на
плату од 10 одсто остварују запослени
у здравственим установама, дакле
сви запослени, без изузетка како је
то Синдикат и захтевао.
Након ове активности Синдиката,
РФЗО је упутио здравственим установама допис у коме се наводи на који
начин се примењује наведена уредба,
односно додатак на плату су остварили и запослени који имају минималну
зараду. Када је реч о запосленим лекарима који су на специјализацији, у
појединим установама они остварују
ово право, а у појединим не. Синдикат и даље инсистира да се разјасни
ситуација везана за специјализанте и
да сви добију додатак на плату који им
по нашем мишљењу припада.
Напомињемо да ће изменом буџетских
прописа, односно повећањем основице за обрачун и исплату плата, плата
несумњиво бити повећања и свим
лекарима који су на специјализацији,
сходно клаузули у ПКУ која је усвојена
на предлог нашег Синдиката.
Синдикат је упутио и иницијативу за
измену Уредбе о коефицијентима и
предложио, између осталог увођење
јединствене основице, уз утврђивање
нових коефицијената и успостављање
адекватног односа између њих, уважавајући специфичности занимања
и радно оптерећење запослених, са
посебним освртом на запослене здравствене раднике који имају највеће радно оптерећење, на запослене возаче у
службама и заводима за хитну медицинску помоћ, запослене немедицинске
раднике и здравствене сараднике.
Синдикат запослених у здравству и
социјалној заштити Србије обратио се
и председнику Републике Србије Александру Вучићу, премијерки Ани Брнабић и министру за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Зорану
Ђорђевићу са захтевом за повећање
плата свим запосленима у делатности
социјалне заштите и то у истом процентуалном износу као запосленим
колегама у делатности здравства.
Председник Синдиката др Зоран Савић је на седници Социјално-економског Савета Републике Србије, дана
17.3.2020. године и усмено тражио
да најављено повећање плата у истом износу добију и сви запослени у
социјалној заштити.
J.П. – М.Г.
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ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИКАТА КОД МИНИСТРА ЛОНЧАРА

М

инистар здравља асс. др Златибор Лончар, са сарадницима и
представници Синдиката запослених
у здравству и социјалној заштити Србије на састанку одржаном 12. јуна у
Палати Србија, разговарали су о радно-правном и материјалном положају
запослених, улагању у инфраструктуру, опрему и осталим отвореним
питањима. С обзиром на посао који
су успешно обавили, представници
Синдиката су се још једном заложили
да се посебно награде запослени који
су радили са оболелима од заразне
болести ковид-19.
Пошто су поново указали на проблеме запослених у институтима и заводима за јавно здравље, министар
здравља рекао је синдикалцима да
ће средства за плате запослених у
овим установама бити обезбеђена,
приликом усвајања ребаланса буџета
Републике Србије. Синдикат је инсистирао да се и запослени у Заводу за
биоциде овом приликом узму у обзир.
На састанку је разматран и статус
апотека, а представници Синдиката
су истакли да само изменом позитивних прописа у циљу изједначавања
положаја државних и приватних апо-

тека, апотеке у јавном сектору могу
опстати на тржишту.
Разговарано је и о проблемима у примарној здравственој заштити током
ванредног стања везано за примену
Уредбе о корективном коефицијенту..., о проблемима у исплати додатака на плату здравствених радника
у социјалној заштити, платама новозапослених у здравству и специјализаната, измени Правилника о ближим
условима за обављање здравствене
делатности и колективном осигурању
запослених.

Ову активност Синдиката, пропратила су бројна средства јавног информисања.
Након одржаног састанка, председник Синдиката др Зоран Савић дао
је изјаву коју су пренели између осталих РТС, РТВ ПИНК, ХЕПИ телевизија итд.
Синдикат наставља активности у
циљу благовременог указивања на
проблеме запослених, а нарочито на
повећању плата за све запослене у
делатности здравства и социјалне
заштите.

Представници Синдиката код министра Лончара

ОДРЖАНА 35. СЕДНИЦА РОС

Донета Одлука о изборима
Трећи конгрес Синдиката запослених у здравству
и социјалној заштити Србије одржаће се до краја маја 2021. године

М

инутом ћутања и одавањем поште
преминулим колегама од вируса
корона, 28. маја почела је 35. седница Републичког одбора Синдиката
запослених у здравству и социјалној
заштити Србије.
Председник Синдиката др Зоран Савић информисао је чланове РОС-а о
активностима између две седнице.
Суочени са пандемијом заразне болести
COVID – 19, представници Синдиката
највише времена и пажње посветили
су оним активнстима које су биле од
значаја за заштиту запослених током
трајања ванредног стања. Још пре званичног проглашења ванредног стања у

земљи, министру здравља др Златибору
Лончару упућен је захтев за повећање
плата свим запосленима у здравству и
социјалној заштити. Убрзо након тога,
председник Републике Србије Александар Вучић најавио је повећање
плата свим запосленима у здравству и
здравственим радницима у социјалној
заштити у висини од 10 одсто.
Влада Републике Србије је усвојила
тај предлог и донела одлуку да то
буде трајно повећање плата почев од
1. априла 2020. године.
Синдикат је одмах по отпочињању пандемије, упутио више захтева ресорним
министарствима у циљу обезбеђивања
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довољне количине заштитне опреме
запосленима.
Инсистирано је и на поштовању права
запослених из радног односа и закључених колективних уговора.
Након бројних активности Синдиката,
председник др Зоран Савић и министар
др Златибор Лончар потписали су
Анекс Посебног колективног уговора
за запослене у здравству, чиме су
се стекли услови да се запосленима
уместо 65 % од плате, колико им је
следовало сходно важећим прописима, исплаћује 100 % накнада плате.
Право на накнаду плате у висини од
100% просечне плате у претходних 12

Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

месеци пре месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад, имају
запослени, ако је спреченост за рад
настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације
или самоизолације наложене у вези
са том болешћу, а која је наступила
као последица непосредног излагања
ризику по основу обављања послова
и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима
којима је потврђена болест COVID-19
или наложена мера изолације или
самоизолације.
Са министром за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Зораном
Ђорђевићем, др Зоран Савић потписао је и Посебан колективни уговор
о допунама Посебног колективног
уговора за социјалну заштиту, којим
се омогућава исплата накнаде плате
запосленима у висини од 100 %.
Синдикат је у протеклом периоду захтевао и одређена тумачења која су се
односила на поступање послодаваца
у време ванредног стања, али и обезбеђење новчаних средстава институтима и заводима за јавно здравље за
нормалан рад у отежаним условима
услед пандемије. Упућен је и захтев
за очување апотека у јавном сектору.
Чланови Републичког одбора донели су Одлуку о одржавању избора у
Синдикату запослених у здравству и

Одржана седница РОС

социјалној заштити Србије за наредни
мандатни период (2020 – 2025.године).
Избори и конституисање органа у синдикалним оранизацијама одржаће се
до краја децембра 2020. године. Рок за
спровођење избора и конституисање
органа Синдиката за округ-град је до
краја фебруара 2021. године. Избор
и конституисање органа у АП Војводина одржаће се до краја марта 2021.

године, а Трећи Конгрес Синдиката
и конституисање органа Синдиката
на нивоу Републике одржаће се до
краја маја 2021. године.
Већином гласова чланова РОС, одлучено је да се овогодишњи 25. јубиларни
Сусрети здравља, уместо у јуну, одрже
од 13. до 19. септембра 2020. године
у Будви.
Ј. Поповић

УВАЖЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА

РФЗО ФИНАНСИРА СВЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ЗАКЉУЧЕНОГ НОВОГ ПКУ
ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА

Н

акон бројних погодности које је Синдикат изборио у новом ПКУ за делатност здравства, јавили су се проблеми
везано за финансирање права гарантованих овим уговором.
Због тога је Синдикат упутио више захтева ресорном министарству и РФЗО ради обезбеђивања средстава неопходних за исплату принадлежности које запослени уживају сходно закљученом ПКУ.
Епилог свега је да је у „Службеном гласнику РС” број 50/2020, објављен Правилник о уговарању здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину.
Дакле РФЗО је обезбедио средства и за исплату свих врста солидарне помоћи које је Синдикат уговорио у ПКУ,
уколико је прописано да је послодавац дужан да их исплати.
На овај начин смо нарочито заштитили запослене породиље, којима су сада обезбеђена средстава за исплату
солидарне помоћи за рођење детета, као и остале запослене којима ова помоћ следује.
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СИНДИКАТ ЗАХТЕВА
ИСПЛАТУ СТИМУЛАЦИЈЕ

С

индикат запослених у здравству
и социјалној заштити Србије обратио се 27. маја министрима здравља, рада и финансија др Златибору
Лончару, Зорану Ђорђевићу и Синиши Малом са захтевом да пронађу
решење и обезбеде новчана средства да се свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите који су радили са оболелима од
заразне болести COVID-19, односно
запосленима који су у установама социјалне заштите били у вишенедељном карантину бринући о корисницима услуга, исплати одговарајућа
стимулација у складу са законом и

закљученим посебним колективним
уговорима.
Министарство здравља упутило је
23. априла допис здравственим установама у коме се тражи да њихови
директори, посебно препознају рад
запослених који су ангажовани у ковид амбулантама и да се у складу са
законом тим лицима исплате одговарајуће награде, као вид значајног
доприноса успешном раду.
Упркос том допису, бројне установе,
због недостатка финансијских средстава, односно сопствених прихода,
нису биле у могућности да спроведу
препоруку Министарства здравља.

С обзиром на висок ниво пожртвовања и професионалност запослених
када је било најтеже, Синдикат захтева да се обезбеде посебна средства у
буџету, ради исплате увећане плате,
односно стимулације свим запосленима који су радили са оболелим лицима од COVID -19.
У борби са овом подмуклом болешћу
било је и запослених који су изгубили
живот. Синдикат саучествује у болу
са породицама преминулих колега и
максимално ће се ангажовати да им
се обезбеди финансијска помоћ, у
складу са могућностима.

СИНДИКАТ ПОРУЧИО НАДЛЕЖНИМА
– БЕЗ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА СЕ НЕ МОЖЕ

В

реме пандемије вируса корона показало је да без државног здравства нема успешног лечења. Границе
су биле затворене, једино су српски
лекари и медицинске сестре/техничари могли да дају шансу за оздрављење. Могли смо да видимо колико
и како су лоше реаговали неки други
здравствени системи који су богатији
и јачи од нас, али који се темеље на
интересу профита.
Сви запослени у здравству дали су
овом приликом сигурност грађанима
и здравственом систему Србије и с
поносом можемо да гледамо у будућност, јер бисмо евентуално нови
талас вируса дочекали спремни.
И док су наши здравствени радници
били на првој линији фронта у борби против ове пошасти, Синдикат
запослених у здравству и социјалној заштити Србије водио је битку за
заштиту запослених у здравственим
установама, као и у установама социјалне заштите. Увођењем ванредних мера много тога се променило и
у колективима.
Требало је заштитити све, јер ковид-19 није деловао селективно, већ

је био опасност за све запослене. Од
првог дана, Синдикат је инсистирао и
захтевао да се за запослене обезбеди заштитна опрема и потребна средства за одржавање хигијене.
У циљу безбедности свих запослених и корисника услуга здравствене
заштите, а ради сузбијања ове заразне болести, од надлежних је захтевано да запослени, који су били
инфицирани вирусом, пре повратка
на посао буду тестирани на присуство
ковида-19.
У новонасталом амбијенту, Синдикат
је наставио да се и даље залаже за
повећање плата свим запосленима у
здравственим установама, али и онима у социјалној заштити. Захваљујући
томе, Влада Србије донела је Уредбу
о додатку на основну плату, којом је
основна плата повећана за 10% свим
запосленима у здравству.
Ту није био крај. Захваљујући поднетој иницијативи Синдиката, закључен је Анекс Посебног колективног
уговора за здравствене установе. На
тај начин стекли су се услови да се
накнада плате запосленима у случају
спречености за рад која је настала
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због заразне болести ковида-19, или
због мере изолације или самоизолације, исплаћује у стопостотном износу. Након тога, председник Савић
и министар рада Зоран Ђорђевић
потисали су Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног
уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, којим се омогућава исплата накнаде плате запосленима у
висини од 100 посто. На иницијативу
Синдиката, Влада Србије донела је
решење којим се распоређују средства Министарству здравља, ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за плате здравствених
радника, здравствених сарадника и
немедицинских радника, који су примљени у радни однос у здравствене
установе, као и за подршку институтима и заводима за јавно здравље.
Почетком априла, Синдикат је упутио
иницијативу премијерки Ани Брнабић,
министру здравља др Златибору Лончару и в.д. директорки РФЗО др Сањи
Радојевић Шкодрић за очување апотека у јавном сектору, односно спречавање даље приватизације апотека
и очување јавног здравља.

Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

Након бројних разговора с представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
дописа у којима је Синдикат запосленх
у здравству и социјалној заштити Србије указивао да у установама социјалне заштите недостаје око 10 одсто извршилаца, Влада Републике Србије
дала је сагласност да се у радни однос
на неодређено време прими 455 неговатељица и 127 здравствених радника у установама социјалне заштите за
смештај корисника.

На седници Републичког одбора
Синдиката исказано је задовољство
радом и активношћу представника
Синдиката током ванредног стања,
што је допринело побољшању радно-правног и материјалног положаја
запослених и допринело правовременом и квалитетном информисању синдикалног чланства, чиме је у великој
мери смањена конфузија на терену“.
Због исказане велике професионалности свих запослених током ванредног стања и успешног сузбијања

заразне болести ковид-19, Синдикат
је поручио надлежним државним органима да се без јавног здравства
једноставно не може.
Многи од надлежних су тек сада увидели да кад је најтеже, без снажног
и спремног јавног здравства, нема
сигурности грађана, а ни јаке државе.
Слободно се може рећи да је Синдикат, у условима пандемије која је немилосрдно харала, положио најтежи
испит у свом досадашњем мандату.
Јован Поповић

САЧУВАТИ АПОТЕКЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

П

очетком априла, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, упутио је иницијативу премијерки Ани Брнабић,
министру здравља др Златибору
Лончару и в.д. директорки РФЗО
др Сањи Радојевић Шкодрић за
очување апотека у јавном сектору,
односно спречавање даље приватизације апотека и очување јавног
здравља.
Синдикат подсећа да је велики
број апотека у јавној својини издат
у закуп власницима приватног капитала или су закључени уговори о
концесији. Наступањем епидемије
болести COVID-19, истиче се у допису, показало се да се без јавног
здравства једноставно не може.
Појединци тек сада схватају колики је значај института и завода за
јавно здравље и апотека у јавној
својини. Циљ постојања државних
апотека је општи интерес, а не профит. Многе од њих продају заштитну опрему и средства по набавној
цени, дакле без марже и било каквог профита.Такође, врше доставу
медикамената и материјала на кућну адресу, а свој рад организују у
сменама, како би обезбедили континуирану фармацеутску здравствену
заштиту.
Синдикат сматра да је могуће изнаћи решење и законски регулисати ову област и тиме сачувати
апотеке у јавном сектору, чиме би
и грађани и држава имали вишеструку корист. Изменом прописа
(уговарањем запослених са РФЗО

или изменом процента марже, доношењем Плана мреже апотека...)
државне апотеке би стале на ноге, а
од дела прихода које би ове установе остваривале, пунио би се и буџет
РС, као и буџет јединица локалних
самоуправа.
У многим земљама, истичу синдикалци, примарна здравствена заштита се враћа под окриље државе.
Поступак приватизације примарне
здравствене заштите се показао
неуспешним и у земљама попут
Шведске, Пољске, Словачке... У
земљама где је извршена приватизација здравства, здравље је
постало роба, а пацијент купац.
Зарад тога, потребно је вратити
јавни апотекарски сектор, спречи-
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ти приватизацију и сачувати јавно
здравље. Власници приватног капитала отварају апотеке у местима у
којима могу да остваре профит, а не
због општег интереса, здравствене
заштите становништва.
Приватизацијом апотека грађани
који живе у удаљеним приградским
или сеоским подручјима остали су
без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе. То
посебно долази до изражаја у време ванредног стања, јер не постоји
организован јавни превоз.
Синдикат апелује да се обезбеди
доступност фармацеутске здравствене заштите свим грађанима, а то
је могуће једино очувањем апотека
у јавном сектору.
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ПРИМЕНА УРЕДБЕ О КОРЕКТИВНОМ КОЕФИЦИЈЕНТУ

С

ходно постигнутом договору
са министром здравља асс. др
Златибором Лончаром са састанка
одржаног у Палати Србија 12. јуна
ове године, Синдикат запослених у
здравству и социјалној заштити Србије упутио је 18. јуна допис ресорном министарству у коме се захтева
да се из објективних разлога током
епидемије болести ковид-19, за
запослене у здравственим установама на примарном нивоу (домови
здравља) део плате по основу радног учинка утврђује по оцени која
не може бити мања од 5 (која се
примењује и на запослене који нису
у тимовима лекара), јер ће им у супротном плата бити смањена, пошто
није постојала могућност коректне
примене капитационе формуле за
време трајања епидемије.
У допису се наводи да се у домовима здравља део плате по основу

радног учинка запосленог утврђује
квартално, корекцијом основне
плате по основу радног учинка за
остварени резултат лекара, па ће
се тако за месеце јул, август и септембар, плате запосленима обрачунавати на основу остварених резултата лекара у првом кварталу 2020.
године (јануар,фебруар и март).
Многи од запослених у примарној
здравственој заштити обављали су
послове у тријажним амбулантама
за акутна, респираторна и фебрилна стања, као и у другим јавним
здравственим установама или привременим болницама у којима се
пружају здравствене услуге ради
лечења и спречавања ширења
епидемије болести ковид-19, па је
зарад тога потребно уважити предлог Синдиката, истиче се у допису
министру.

Синдикат сматра да би наведена
уредба требало да се примењује на
начин како је предложено до краја
2020.године, јер запослени не смеју
бити кажњени за своје пожртвовање и уложени рад током трајања
епидемије.
Уколико је неко од запослених
остварио резултат за који се добија оцена изнад 5, Синдикат је
мишљења да би део плате по основу радног учинка требало да му
се утврди по основу стварно оствареног радног учинка.
На крају дописа, Синдикат подсећа
министра и на ранији договор да се
у Радну групу за израду Правилника
о ближим условима за обављање
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе уврсти и
представник Синдиката.

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА
ЗА ИНСТИТУТЕ И ЗАВОДЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

В

лада Републике Србије, донела
је решење којим се распоређују
средства Министарству здравља,
ради обезбеђивања недостајућих
средстава потребних за плате здравствених радника, здравствених сарадника и немедицинских радника,
који су примљени у
радни однос у здравствене установе, као и
за подршку институтима и заводима за јавно
здравље.
На иницијативу чланства и представника
Синдиката запослених
у институтима и заводима за јавно здравље,
Синдикат запослених у
здравству и социјалној
заштити Србије упутио
је 2.априла ове године
допис министру здравља др Златибору Лон-

чару којим се тражи хитно решавање
питања финансирања ових установа и радно-правног и материјалног
положаја запослених на јединствен
начин.
Иницијативом Синдиката од 15.јануара 2020.године, указано је да
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су финансијским планом РФЗО
за 2020.годину, значајно умањена
средства (за око 60%) која су намењена институтима и заводима
за јавно здравље.Након тога, одржано је више састанака на којима
је договорено да се закључе анекси уговора ових установа са
РФЗО, након првог квартала
текуће године. До закључења
анекса уговора са РФЗО још
увек није дошло, па су се
институти и заводи нашли у
ситуацији да немају средства
за нормално функционисање
установа.
Синдикат сматра да су институти и заводи за јавно здравље од изузетног значаја и
да им се мора омогућити да
нормално функционишу, давањем адекватне финансијске помоћи, у складу са уговорима који ће бити закључени.

Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

СИНДИКАТ АПЕЛОВАО НА ОЧУВАЊУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

С

индикат запослених у здравству
и социјалној заштити Србије
поново се, 4.јуна, обратио председнику Србије Александру Вучићу,
премијерки Ани Брнабић, министру
здравља др Златибору Лончару и
в.д.директора РФЗО др Сањи Радојевић Шкодрић и указао на финансијске проблеме са којима су суочени
институти и заводи за јавно здравље,
апотеке и запослени у Заводу за биоциде и медицинску екологију.
Након дописа упућеног надлежним
државним органима, за очување
апотека и института и завода за јавно здравље, који је Синдикат упутио
у априлу, зарад превазилажења финансијских проблема и решавања
њиховог статуса, велики број запослених и део менаџмента наведених установа поново су се обратили
Синдикату с молбом да им се помогне. У време епидемије болести кови-

да - 19 показало се да се без јавног
здравства једноставно не може.
„Надамо се да надлежни сада схватају
колики је значај института и завода за
јавно здравље, Завода за биоциде и
апотека у јавној својини. Још једном
напомињемо да је циљ постојања ових
установа општи интерес, а не профит.
Државне апотеке су током ванредног
стања продавале заштитну опрему и
средства по набавној цени, без марже
и профита и вршиле доставу лекова и
материјала на кућну адресу.Свој рад
организовале су у сменама, како би
обезбедиле континуирану фармацеутску здравствену заштиту. Институти
и заводи за јавно здравље, као и Завод за биоциде даноноћно су радили
на сузбијању ковида -19“, наводи се у
допису Синдиката.
Синдикалци подсећају на раније постигнути договор са Министарством
здравља, као и на јавно дато обећање

председника Републике Србије Александра Вучића да ће се обезбедити
средства за финансирање института
и завода за јавно здравље, односно
да ће део запослених бити уговорен
са РФЗО, што још увек није урађено.
Синдикат очекује да дато обећање
буде испуњено и тражи да се и плате за запослене у Заводу за биоциде
и медицинску екологију обезбеде из
средстава РФЗО, односно да и ови
запослени буду уговорени са РФЗО.
Ако је здравље највеће богатство,
да ли ће власници апотекарских ланаца бити „владари Србије“, или ће
држава преузети "ствар у своје руке"
и спречити да о судбини грађана Србије одлучују појединци, који могу да
уцењују државу? упитао је Синдикат
у свом допису председнику и премијерки Републике Србије.

ИНСТРУКЦИЈА О ПОСТУПАЊУ
У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ
ЗАХТЕВ
СИНДИКАТА ЗА
ТЕСТИРАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ

С

индикат запослених у здравству
и социјалној заштити Србије обратио се 8. маја министру здравља
асс. др Златибору Лончару са захтевом за обавезно тестирање свих
запослених који су радили у COVID
болницама и амбулантама на сузбијању заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.
Синдикат сматра да је ради безбедности свих запослених и корисника
услуга здравствене заштите, а ради
сузбијања ове заразне болести, потребно да запослени који су радили
у овим установама буду тестирани
на присуство вируса COVID-19 пре
повратка на посао.

С

индикат запослених у здравству и социјалној заштити
Србије обратио се 20. марта текуће године министру здравља др
Златибору Лончару са молбом за
давање инструкције за поступање
здравствених установа током ванредног стања, због неједнаког поступања послодаваца у истим или
сличним ситуацијама.
Поједини послодавци, у случају
када су оба родитеља запослена,
одобравају запосленима одсуство
са рада ради чувања деце до 12
година старости, а други, због
недостатка обавезујућег акта по
којем би омогућили одсуство са
рада запослених, запосленима не
одобравају одсуство у те сврхе.
Такође, постоје и недоумице које
се односе на примену Уредбе о
организовању рада послодаваца
за време ванредног стања. Син-
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дикат је поставио питање да ли су
послодавци дужни да омогуће рад
од куће и запосленима у здравству (администрацији) уколико је
могуће организовати такав рад у
складу са прописима?
Синдикат је подржао најаву Социјално-економског савета Републике Србије за пријем нових
лекара и медицинских сестара и
техничара у здравству, како би се
решио проблем недостајућег броја
извршилаца у здравственим установама.
Од министра је затражено да се обезбеде и довољне количине заштитне
опреме за све запослене, због пандемије заразне болести COVID -19.
Синдикат је и 30. марта упутио
допис ресорном министарству за
давање нове писане инструкције
послодавцима у здравственим установама, којом ће их обавезати да
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на јединствен начин издају писани
акт за распоређивање запослених
уколико се укаже потреба за радом
код другог послодавца из Плана
мреже здравствених установа; код
другог послодавца који обавља
здравствену делатност; у новоформираним привременим болницама

(сајам, хале и друга места која за ту
намену буду одређена).
Указано је и да Инструкција треба да
садржи и обавезну заштитну опрему
за запослене, начин употребе и одлагање исте, у складу са пословима које
ће на тим местима запослени обављати. Такође, напоменуто је да је

неопходно дефинисати нивое и функције одговорности за новоформиране болнице, уз успостављање јасно
дефинисаног протока информација,
наредби и извештаја, да би запослени могли на најбољи и најбезбеднији
начин да обаве своје радне задатке.

ИЗВРШЕН ПРИЈЕМ НОВИХ РАДНИКА

М

инистарство здравља донело
је 26. марта 2020.године Наредбу о пријему у радни однос на
неодређено време здравствених
радника (доктора медицине и медицинских сестара-техничара) по
хитном поступку, ради сузбијања и
спречавања ширења заразне болести COVID – 19.
Ова наредба је спроведена у дело,
јер је у здравственим установама из
Плана мреже примљено у радни однос око 4.500 лица.
Такође, Синдикат запослених у
здравству и социјалној заштити

Србије је постигао сагласност са
Владом Републике Србије и Министарством здравља да се запосле најбољи дипломци медицинских
факултета, као и најбољи матуранти средњих медицинских школа у
здравственим установама у Републици Србији.
Овом активношћу, Синдикат је још
једном показао да подржава најуспешније студенте и ученике средњих
медицинских школа, који су својим
радом, знањем и трудом постигли
изузетне академске резултате и
жели да им омогући да наставе своје

усавршавање у оквиру државног система здравствене заштите.
Позитивна селекција кадрова у
здравственом систему, омогућава
младим лекарима и медицинским сестрама/техничарима да раде и усавршавају се у својој земљи, чиме се
чини крупан корак ка спречавању одласка младих здравствених радника из Србије, што доприноси даљем
развоју јавног здравства и очувању
квалитета здравствених услуга.
Настављамо активности на повећању броја извршилаца у здравственим установама.

Извршен пријем нових радника

ПОСАО ЗА 455 НЕГОВАТЕЉИЦА И 127 ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Н

акон бројних разговора са представницима Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања, дописа у којима је Синдикат
запосленх у здравству и социјалној
заштити Србије указивао да у установама социјалне заштите недостаје
око 10 одсто извршилаца и обећања
министра за рад Зорана Ђорђевића
да ће овај проблем бити решен,

28.маја Влада Републике Србије дала
је сагласност да се у радни однос на
неодређено време прими 455 неговатељица и 127 здравствених радника
у установама социјалне заштите за
смештај корисника. Реч је о људима
који су током ванредног стања били
ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима
у овим установама.
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Синдикат подсећа надлежне у Министарству за рад да у установама
социјалне заштите постоје и запослени који већ имају уговоре на
одређено време и да им сходно закону није могуће продужити уговоре
и апелује да се и они приме у радни
однос на неодређено време, сходно
потребама установа и актима Владе
Републике Србије.

Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

ПРЕДСТАВЉАМО СИНДИКАЛНУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

С

индикална организација Специјална болница за рехабилитацију
Бања Ковиљача броји око 90% чланова од запослених свих профила.
Треба нагласити да је у нашој установи Синдикална Организација једина
и репрезентативна где се показује
јединство и јачина нашег синдиката.
Можемо се похвалити да и у време
забране запошљавања, чланство у
благом порасту тако да новозапослени
препознају снагу нашег синдиката.
Информисаност је битно средство рада
и деловања, применили смо модерне
трендове комуникације тако да преко
Одбора допиремо до сваког члана и
запосленог.
На почетку нашег мандата уследио је
бољи рад наше Синдикалне Организације где је остварена сарадња са
менаџментом Специјалне болнице
за рехабилитацију Бања Ковиљача и
решени многи проблеми радника, где
ћу поменути најбитније:
– Почетак исплаћивања јубиларних награда, била су у стагнацији 6 година,
законска обавеза је била 3 године,
али је СО одиграла велику улогу
у преговорима са менаџментом и
управним одбором, те су исплаћени
сви заостатци поменутог периода
– Прековремени сати и годишњи одмори решени и стављени у законски
оквир уз велику улогу наше СО
– Поднета иницијатива о формирању
одбора за безбедност на раду и активно учествовање у складу са ПКУ
– Осигурани су сви радници на 24h
– После дугогодишње паузе, уназад 12
година, идемо на радничке спортске
игре (сусрете бања)
– Финансијски правилник, урађен први
пут и тако унапредили и олакшали
рад СО
– И даље се препознају наше синдиклне активности које су у складу са
законом.

и предузетим активностима уливају
поверење у синдикално деловање што
се рефлектује на приступање младих
радника у нашу организацију.
Примарни задатак наше Синдикалне
организације је пружање радно-правне
заштите и обезбеђивање свих припадајућих права из колективног уговора,
закона о раду, закона о здравственој
заштити.
Посебну занимљивост рада наше Синдикалне организације је да симболично учествујемо у скоро свим важним
животним догађајима сваког члана
(добијању принове, склапања брака,
смрти у породици, материјалну помоћ
за лечење члана или елементарних
непогода, дајемо новчане позајмице,
поклоне за 8. март, обезбеђујемо куповину огрева, зимнице на рате и многе
друге активности).
Поред редовних активности наша СО
се истакла у хуманитарном раду. После
катастрофалних поплава у Крупњу,
међу првим конвојима који су допремили преко потребну хуманитарну
помоћ, био је конвој наше Синдикалне
организације.
Истакнутост нашег рада се показао
и за време пандемије новог ковид-19

Синдикална организација са члановима одбора својим радом, залагањем

вируса када је наша установа прекинула редован рад. Тада су се наши
чланови укључили у волонтерски рад
преко Градског штаба за ванредне
ситуације. Потом је наша установа
постала привремена ковид болница за
лакше оболеле здравствене раднике,
припаднике војске и полиције. И ту
смо дали значајан допринос заједно
са нашим руководством. Најважније је
да су сви пацијенти излечени, да су
наши чланови (запослени) увек имали
довољне количине личне заштитне
опреме, да им је била омогућена самоизолација од 15 дана и да су сви
тестирани као негативни на ковид-19
вирус!
Можемо бити поносни на наше чланство, наше иницијативе, посвећеност
тимском раду, условима рада и сарадњи са руководством болнице.
Захваљујемо се стручној служби Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије на несебичној
подршци и помоћи коју добијамо као
и осталим синдикалним колегама који
су давали савете и искуства из њиховог рада.

Одбор СО Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача
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И ОВО СУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА

Аризановић Срђан
СО ЗЦ Врање
Одељење Хирургије
Медицински техничар

СО ОБ Вршац - Филип Ћирковић (физијатрија), Драгана Обрадовић
Јовић (Неонатологија) и Марко Чабиловски (физијатрија)
Остани и бори се до краја. Није сваки пут посут ружама.
Сви за једног, један за све.

Члан сам синдиката од пре 2 год.када сам
се ближе упознао са оним што ради синдикат и увидео све пратеће активности
овог синдиката. То је синдикат који води
бригу о свим запосленима штитећи њихова права. Сто је евидентно приказано
у новом пку. Трудићемо се да поправимо
структуру синдиката и да млађи чланови
и њихове идеје буду што видљивији и
заступљенији на свим нивоима.

Цветановић Марија
СО ЗЦ Врање Општа болница Врање
Интерно одељење – Медицинска сестра-техничар
Врло брзо након заснивања радног односа приступила сам синдикату.
Права и интерес сваког запосленог су ми били најбитнији кад сам
одлучила да постанем члан баш овог синдиката. Тражење решења и
борба су на првом месту Синдиката запослених у здравству и социјалној
заштити Србије. Тимски рад, правовремено информисање, савети и
идеје јесу нешто због чега сам члан синдиката.
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СО ОБ Вршац - Светлана Петровић Хасани
(очно одељење) и Јасна Ковачевић
(рехабилитација)

Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

И ОВО СУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА

Дамир Деак СО ОБ Вршац медицински техничар
– одељење ортопедије
Члан сам Синдиката
зато што штити моја права.

Биљана Здравковић Апостоловска
СО ЗЦ Врање Болничка
лабораторија
Лабораторијски техничар
Члан сам постала одмах по заснивају
радног односа. Сматрам да тиме
помажем самом синдикату у својој
синдикалној борби за све нас
запослене. Требало би да синдикат
сву своју снагу и деловање и даље
усмерава на побољшање како
финансијског тако и радно правног
статуса запослених.

Др Дуња Рончевић и мед.сестра Весна
Делић – респираторна амбуланта
СО Дом здравља Кикинда

Штевин Марија – медицинска сестра
у служби кућног лечења
СО Дом здравља Кикинда

И ми смо чланови синдиката!
Чланови смо јер је наш председник
увек ту за нас, јер се бори заједно са
нама за повећање плата и за будућност
младих чланова и због сигурности које
нам пружа Синдикат, позивамо све
колеге, младе а и старије, који нису још
увек чланови Синдиката, да се учлане,
јер ћемо бити бројнији и имаћемо већу
могућност у остваривању наших права
као радника.

Члан сам Синдиката, јер Синдикат
брани наша права, као запослених,
пружа помоћ за побољшање услова
за рад, пружа могућност едуковања
где сазнајемо нове ствари везане за
Синдикат и његово функционисање
и кроз семинаре и секције
упознајемо нове људе и склапамо
пријатељства.

14

Марија Фехер – медицинска сестра
– респираторна амбуланта
СО Дом здравља Кикинда
И ја сам члан Синдиката јер ми
Синдикат пружа заштиту на раду,
брани права запослених код
послодавца, пружа могућност за
даљу едукацију и највише јер је наш
председник Синдиката увек ту за
нас, без обзира на све !

Др Никола Јеркан, радиолог
СО Дом здравља Ниш
Највећи Синдикат у Србији који нас
заступа, даје подршку и бори се
за очување нашег радно-правног
статуса свих запослених у здравству
и социјалној заштити.
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И ОВО СУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА

Милица Станковић,
цитоскринер у цитолабораторији
СО Дома здравља Ниш
Зато што желимо да верујемо у
боље сутра, да останемо на нашим
огњиштима у нашој земљи и дамо
свој допринос нашој држави,нашем
народу, породици, пријатељима...
Желимо да вратимо љубав,
веру, наду, достојанство и
професионализам нашој професији
и личности.

Божидар Бошковић
Лабораторијски техничар,
СО Општа болница Чачак
Зашто сам члан синдиката
Синдикат као организација
успешно учествује у колективном
преговарању као и заштити
материјалног и социјалног положаја,
очувању права, не само чланства
већ запослених у овој делатности.

Милица Миленковић, медицинска
сестра Клинике за кожне и полне
болести СО Клиничког центра
Ниш
Пресрећна сам сто постоји овакав
Синдикат. Способност руководства
се огледа у повећању поверења,
које ми као радници указујемо
Синдикату.

Владимир Рољевић
Виши физиотерапеут,
СО Општа болница Чачак
Зашто сам члан Синдиката
Зато што смо ми млади будућност
Србије и Синдиката. Међу нама,
може имати и будућих лидера који
ће наставити започете процесе
од стране старијих и искуснијих
колега. Члан сам зато што верујем
да ми млади можемо активним
учествовањем кроз Синдикат бити
потенцијал у борби за боља права.

Милена Митровић, Кувар
Синдикална организација
Специјална болница за
рехабилитацију Бања Ковиљача

Др Ђорђе Антонић
Синдикална организација
Специјална болница за
рехабилитацију Бања Ковиљача

Бити члан Синдиката значи не бити
статичан у друштву, својим учешћем
у чланству си део борбе за радноправни статус свих нас.

Ја сам члан синдиката зато што
имам прилику да мењам ствари, да
допринесем бољој организацији, да
утичем на боље услове рада мојих
колега и мене, тако да радно место
буде други дом.
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Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИКАТА
ПРИСУСТВОВАЛИ СЕДНИЦАМА
НИШАВСКОГ И РАШКОГ ОКРУГА

У

Нишавск ом округу дана
04.06.2020. године, одржана
је седница којој су присуствовали
председник Синдиката др Зоран
Савић и секретар Синдиката Михаило Говедарица.
На седници су, поред текућих питања, разматрана и питања организације предстојећих избора на
нивоу синдикалних организација
и Нишавског округа.
Констатовано је да Нишавски округ бележи константан успех у
раду и раст броја чланова, што

је резултат препознавања доброг
рада и указаног поверења од
стране чланова Синдиката, како
руководства на Округу, тако и на
Републичком нивоу.
Наведени представници Синдиката, одазвали су се на позив и
Рашког округа.
На састанку одржаном 11. јуна
2020. године, представници Рашког округа обавештени су о активностима Синдиката и добили
одговоре на постављена питања

Седница Нишавског округа одржана 4.06.2020. г.
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везана за радно-правни и материјални положај запослених.
Разговарало се и о предстојећим
изборима у Синдикату, односно
шта је све неопходно да би се
исти спровели у складу са Статутом и актима Синдиката.
Представници Рашког округа су се
захвалили председнику и секретару Синдиката на пруженој помоћи
и датим корисним информацијама
и правним саветима, а исти су се
захвалили на гостопримству и успешно спроведеном састанку.
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ОДРЖАН СЕМИНАР СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ

С

еминар Секције младих Синдиката, у оквиру међународног пројекта, на тему „Јачање
транснационалне административне сарадње, ради бољег приступа информацијама за деташиране раднике у сектору здравства и
неге”, одржан је од 4. до 7. марта
2020. године у Бањи Врујци.
Предавач је била др Драгана Петковић Гајић, из Савеза Самосталних синдиката Србије, која је
учеснике семинара упознала са

условима за слање запослених на
привремени рад у иностранство,
контролом слања радника на
привремени рад у иностранство,
Европским социјалним пакетом и
проблемима из перспективе деташираних радника.
Другог дана, на тему „Организовање и задржавање чланова
Синдиката” и значају дефинисања
стратегије, говорио је Зоран Савић, председник Синдиката.
Са израдом стратегије и основним

стратешким правцима (циљ, акција, актери, циљне групе, ресурси и подршка/партнери) учеснике
семинара упознала је Радмила
Обреновић, председница Градског
одбора Синдиката запослених у
здравству и социјалној заштити
Београда.
Целокупан семинар, заокружен
је интерактивним радионицама и
практичним примерима.
M. Суботић

Представници Секције младих Синдиката

МЕЂУНАРОДНИ ДАН
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА

С

индикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије свим медицинским сестрама и здравственим техничарима честитао је 12. мај - Међународни дан медицинских сестара и здравствених техничара.
Овај дан обележава се у знак сећања на Флоренс Најтингел, болничарку и зачетницу модерног сестринства
и професионалног образовања медицинских сестара.
Флоренс Најтингел је живот посветила својим пацијентима и борби за унапређење професије, а та борба
и даље траје.
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Гласило синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије

ЗАПОСЛЕНИ НИСУ ВИШЕ У
ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉАЈУ
РАЧУНЕ ПОСЛОДАВЦУ
РАДИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА
ПРЕВОЗА

М

инистарство финансија се
поново огласило поводом
недоумица везано за документовање накнаде трошкова превоза запосленима.
Из мишљења Министарства
финансија РС, бр. 011-0000040/2019-04 од 3.6.2020. године издвајамо следећи став
који је од значаја за запослене:
"Према прописима којима се
уређује рачуноводство, књижење пословних промена,
између осталог, на рачунима
прихода и расхода, врши се на
основу веродостојних рачуноводствених исправа, при чему
рачуноводствена исправа представља писани документ или

електронски запис о насталој
пословној промени, која обухвата све податке потребне за
књижење у пословним књигама
тако да се из рачуноводствене
исправе недвосмислено може
сазнати основ, врста и садржај пословне промене. Веродостојном рачуноводственом
исправом, у смислу наведених
прописа, сматра се рачуноводствена исправа која је потпуна,
истинита, рачунски тачна и приказује пословну промену."
То даље значи да запослени
није више у обавези да прилаже рачуне да би остварио
право на накнаду трошкова
превоза.

25. СУСРЕТИ
ЗДРАВЉА ОД
13.-19. СЕПТЕМБРА
У БУДВИ

Р

епублички одбор Синдиката донео је Одлуку да се 25. Сусрети
здравља одрже у периоду од 13.-19.
септембра 2020. године у Будви.
За учешће на традиционалним сусретима, сви заинтересовани чланови
Синдиката могу се обратити председнику синдикалне организације у
установи.
Дођите да се такмичимо и дружимо
са колегама из целе Србије.

СИНДИКАТ ПОТПИСАО
СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ
САРАДЊИ СА БАНКОМ
CREDIT AGRICOLE

С

индикат је потписао Споразум о пословној сарадњи
са банком CREDIT AGRICOLE
SRBIJA AD, који ће члановима
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије омогућити ексклузивно
право коришћења банкарских
производа и услуга по повољнијим условима.

Овом приликом издвајамо могућност коришћења бескаматног готовинског кредита, без
обавезног преноса зараде на
период од 6 месеци.
О свим детаљима овог споразума, можете се информисати
преко председника синдикалне
ораганизације, односно округаграда, као и у филијалама банке.

25. Сусрети здравља у септембру
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ПРОГРАМ ССО –ССФ ОБУХВАТА И РИЗИКЕ
ИЗАЗВАНЕ КОВИДОМ-19
Једна од тековина нашег Синдиката Програм Синдикално Солидарног Осигурања са
Синдикално Солидарним фондом (ССО – ССФ) још једном је оправдао своје постојање.
И у време ванредног стања изазваног ковидом – 19, сва права која су стечена како по
основу осигурања тако и из Синдикално Солидарног Фонда реализована су у складу са
Уговором о осигурању и Упутствима за реализацију истих.
У складу са мерама ванредног стања Заступничка и Осигуравајућа кућа су се организовале
и све приспеле захтеве запримиле и у што краћем року комплетирале и ликвидирале, без
обзира на отежане комуникације због ванредног стања.
Потписивање Уговора о осигурању и Полисе осигурања на десет година показало се као
исправно, јер је то једино осигурање од незгоде које је омогућило нашим члановима из
Програма ССО да остваре покриће осигураних ризика, смрт услед болести осигураника,
његовог брачног друга, детета и члана заједничког домаћинства. Покриће је обухватило и
наведене ризике изазване ковидом-19.
Корекцијом дневне накнаде због повреде услед незгоде која је ступила на снагу од априла
прошле године, у протеклом раздобљу знатно се побољшао финансијски ефекат осигурања.
У току су преговори за нову корекцију како дневне накнаде за боловање, тако и сума
осигурања за неке осигуране случајеве који би ступили на снагу у наредном периоду.
Велики квалитет и подршку Програму ССО – ССФ даје и Програм превентивних одмора,
током целе године, по бенефицираним ценама и условима отплате, како за чланове
Синдиката, тако и за чланове њихових породица.
Без обзира на овогодишње неприлике изазване ковидом-19, летња сезона је кренула
пуним капацитетом у бањама Србије, а прве групе су управо на дестинацијама у Грчкој.
Аранжмани за Турску крећу 02.07.2020., за када су потврђени први чартер летови.
У јулу се очекује снижење цена за пакет аранжмане у Грчкој, на свим дестинацијама, о
чему ћемо Вас редовно обавештавати на нашим страницама Фацебоок и Инстаграм:
Логос Нај ССО-ССФ.
Традиционално, ’’Логос Нај’’ је припремио и превентивно-рекреативне одморе по популарним
ценама за групе у Грчкој, почев од 07.09.2020., које могу користити, како Синдикалне
организације за своје чланове тако и појединачно чланови Синдиката и чланови њихових
породица у Програму ССО – ССФ.
Услови отплате су као и до сада путем фактуре или административне забране, до 14
месечних рата.
Са задовољством очекујемо Ваше позиве, спремни да Вам обезбедимо пријатан и безбедан
одмор.

’’ЛОГОС НАЈ’’ 011 / 361-77-53, 011/ 361-35-89,
Гордана 063/ 692-964 и Тања 069 / 573-57-73.
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