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Поскупљења већа претња од отказа 
Сандра БУЛАТОВИЋ  

Шта очекује грађане Србије уколико се испуне најаве владе из првих недеља рада. 

Евентуално повећање ПДВ са 18 на 20 одсто додатно би утицало на ценовнике. 

Сигуран посао за оне које упошљава држава 

 
РЕДОВНЕ пензије и плате у јавном сектору. Сигуран посао за оне које упошљава држава. У 
перспективи скупље цигарете, бензин и алкохолна пића. Макар у први мах старе цене хлеба, 
струје, гаса. Ту је и неизвесност хоће ли евентуални раст пореза на додату вредност од два одсто 
повући већину цена за собом. Томе би наредних месеци, судећи према најављеним мерама нове 
владе, могли да се надају грађани Србије. 
Ако је до министра финансија и привреде Млађана Динкића, нова влада неће заборавити 
најсиромашније. Али, помагаће им директно кроз социјалну помоћ, а не кроз цене. 
 

- Ситуација је веома тешка и моје је мишљење, а разговараћу са Јованом Кркобабићем, који је 
задужен за социјалну политику, да је потребна посебна заштита најсиромашнијих - каже 
Динкић. - Ако неке услуге поскупе, онда треба да видимо ко може да их плати а ко не може. 
Ови који не могу да плате треба да добију социјалну помоћ, а не да ослобађамо оне који имају 
висока примања. Не треба да уништавамо системе и ресурсе са популистичком идејом да 
спасимо сиромашне. 
ВЕЛИКИ ДУГОВИЗАЈЕДНИЧКО за привреду, грађане и државу Србије су - велики дугови. 
- Огроман јавни дуг, енормни дуг привреде од више од 23 милијарде евра и становништва - 
више од шест милијарди евра, не обећавају спокој - истиче економиста Драгован Милићевић. 
- Очекује нас врућа јесен за домаћу економију. 

ПРИМАЊА 
Неће бити замрзнуте, али ће пензије и плате у јавном сектору расти у складу са могућностима 
буџета. Пошто је тај буџет у рекордном минусу, очигледно је да му могућности нису велике. 
Просечна пензија тренутно износи - 24.717 динара. А то, још неизвесно, повећање пензија 
вероватно ће бити мање од раста трошкова живота. 
- Приходи пензионера ни до сада, срећом, нису били угрожени, али предстојећа економска 
дешавања угрожавају све становнике, јер ће у најави поскупљења њихови приходи реално 
постати мањи - упозорава економиста Драгован Милићевић. - Свако повећање пореза на 
додату вредност и акциза утиче на стандард, јер се преваљује на крајњег потрошача. 
Поскупљења ће бити евидентна због повећања тих намета, вероватно ће као последицу имати и 
пад тражње. Повећање ПДВ и акциза је признање државе да има неефикасну пореску 
администрацију, где се велики део трансакција не евидентира и на тај начин изостаје наплата 
државних дажбина. 
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Додуше, Србија још није прецизирала хоће ли ПДВ са 18 повећати на 20 одсто. То се и даље 
води као крајња мера. А све што се тиче односа пензија и трошкова живота, може да се 
примени и на плате запослених у јавном сектору. И оне ће имати динамику пензија. Разлика је, 
међутим, у томе што су оне веће од просека запослених у привреди, а поготову од примања 
најстаријих. 
КАСКАЈУ У ПЛАТАМАИСТИНИ за вољу, запослени код приватника ни пре кризе нису успели 
да се приближе јавном сектору по зарадама. У годинама када су неупоредиво више остајали без 
посла, разлика се теже подносила. Током 2008. просечна зарада у приватном сектору је 
износила 31.331 динар, а у јавном - 37.284. Прошлу годину су приватници испратили са 
просеком од 36.012 динара, а државни упосленици са - 43.506 динара. Током прошле године 
просечна плата највише је порасла у јавним предузећима - за око 15 одсто. Администрација је 
плате повећала за десетину. У здравству и социјалном раду примања су порасла за око осам 
одсто, у образовању и култури и локалним комуналним предузећима за око шест одсто. 

ПОСАО 
Криза је грађане Србије научила да вреди радити у државној служби. Најдрастичнија разлика у 
положају радника у приватном и јавном сектору, показало је време, била је у сигурности 
радних места. Док је од 2008. до краја прошле године у приватном сектору без посла остало 
250.000 званично пријављених радника, држава се опростила од око 12.000 запослених. Јавна 
државна предузећа су највише смањила радну снагу - за 15.257 радника, а око 1.000 је отишло и 
из локалних предузећа. Укупан биланс је мањи, јер су се на другим фронтовима оснаживали. 
Тако је администрација бројнија за око 1.700 људи, а здравство и социјални рад за око 2.000 
запослених. Како ни нова влада не планира отказе, чини се да ће у сигурности посла абоненти 
буџета уживати и наредних година. Онолико колико траје криза. 
Нова политика Министарства финансија и привреде је помоћ малим предузећима, 
предузетницима и занатлијама. Обећавају укидање доброг дела парафискалних намета. У 
појединим удружењима која окупљају власнике малих фирми, међутим, не очекују да ће скоро 
запошљавати нове раднике. 
- Тај бољитак се нигде у парама и бројкама неће видети - сматра Жарко Милисављевић, 
председник Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника Србије. - Тражња и даље 
опада и неће се повећавати. Тешко да ћемо скоро запошљавати нове раднике. Најављује се 
укидање парафискалних намета, али и веће опорезивање имовине. Нама је важно да чујемо 
јасно обећање да се ниједан порез и намет више неће повећавати, али и да им се ни број неће 
умножавати. За нас је суштина и ниска стопа инфлације. Да не прелази три одсто годишње, 
како је и у окружењу. 
И економисти се прибојавају да је фокус на помоћи малим предузећима и предузетницима 
закаснела политика. Јер, 20.000 предузећа у току прошле године изашло је из система ПДВ 
због смањења прихода. Користи од нових мера зато би, сматрају стручњаци, могла да имају 
новонастала предузећа или постојећа која још нису у великим проблемима. 
 

ЦЕНЕ 
Хлеб, макар до септембра, неће поскупљивати. Али зато прети скок цена меса, млечних 
производа, уља, воћа и поврћа, пре свега због лоше пољопривредне сезоне. Што се тиче 
контролисаних цена, струја у први мах не би требало да поскупљује, али се помиње увођење 
тржишне цене за платежно способне грађане. 
- Није реално на дуги рок да неће бити поскупљења струје ако се поштују основни економски 
принципи - верује економиста Драгован Милићевић. - У противном ће изостати основна 
средства за пословање и одржавање једног софистицираног и скупог система. Неће бити 
инвестиција у модернизацију и одржавање система, ефикасност ће падати и, на крају, поставља 
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се питање дугорочног опстанка система. До поскупљења не мора да дође ако би ЕПС повећао 
наплату дуговања за бар 20 одсто. У случају поскупљења терет би опет пао на леђа ревносних 
грађана. Они који не плаћају годинама и даље неће плаћати ако их држава толерише. 
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Млади у Србији без вере и наде 
И. МИЋЕВИЋ  

Уочи свог дана, девојке и младићи незапослени, без визије будућности. 

Популација од 19 до 24 године највише осиромашила. Трећина би из земље 

 
ПРОСЕЧАН млад човек у Србији има 24 четири године, завршио је школовање и тражи посао. 
Не може да оцени како ће изгледати његов живот ни за две године, док његов европски 
вршњак зна шта ће радити и за пет година. 
Половину незапослених у Србији чине управо млади, а сваки трећи студент намерава да оде из 
земље. Управо они у узрасту од 19 до 24 године највише су осиромашили последњих година. 
Ово су само неки од забрињавајућих података које је уочи Међународног дана младих изнела 
Кровна организација младих у Србији. Они су упозорили да у годинама које следе треба 
направити конкретне планове о бољем образовању, запошљавању, шансама да девојке и 
младићи више одлучују о судбини омладине у нашој земљи. 
 

- Млади су у великој мери пасивни и научени да не могу ништа да промене. Свега њих 11 одсто 
спремно је да мења ствари у друштву - објашњава Вукашин Гроздановић, председник УО 
Кровне организације. 
Осим што су неактивни, студенти немају поверења ни у институције, показују резултати 
последњег истраживања на Универзитету у Београду, које је спровела агенција “Маркетинг 
воркшоп” са Економског факултета. Највише верују Српској православној цркви - 15,3 одсто, 
док 56,3 не верује ниједној институцији. 
КУЛТУРА НА ЗАЧЕЉУ, “ФЕЈСБУК” НА ЧЕЛУСРЕДЊОШКОЛЦИ пет сати слободног времена 
дневно углавном проводе гледајући телевизију, слушајући музику, седећи за компјутером. На 
сличан начин слободно време троше и студенти, али га они имају много мање - тек један до три 
сата дневно, показује истраживање Завода за проучавање културног развитка. Чак 80 одсто их 
никада или ретко посећује музеје, а 75 одсто не иде у галерије. Зато две трећине студентске 
популације редовно иде у ноћне клубове - што је четири пута више него пре четири године. На 
друштвеним мрежама профил има 86,4 одсто ученика. 

- Истраживање радимо већ девет година заредом, пратећи трендове међу генерацијама - 
објашњава Дамијан Јовић, председник Агенције. - Међу последњим резултатима, највише 
забрињавају подаци о одливу мозгова. Таман смо имали неколико година у којима се смањио 
проценат оних који би трајно да оду из земље, а сада се поново повећао. 
Жељу да купе карту у једном правцу објашњавају, углавном, кризом, недостатком посла и 
могућношћу за нормалан живот. Одлазак је, према речима социолога др Предрага 
Цветичанина, један од три начина на који млади могу да се боре са временом у коме живе. 
Друга два су - да се укључе у организиције за које верују да могу да мењају ствари у друштву 
или да се посвете сопственом усавршавању, без обзира на то какво је друштво. 
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- Не треба толику галаму дизати на младе. Одрасли су у годинама када је формално образовање 
било потпуно потцењено - објашњава др Цветичанин. - Још од деведесетих им то што су 
образовани, начитани и префињеног укуса не значи баш много. Да би се запослили, важније 
им је да на положају имају рођаке, земљаке и везе из политичке партије. То објашњава и 
њихову жељу да оду из земље. 
Према његовим речима, стасале су генерације које не памте боље време, јер је за њих криза која 
је почела деведесетих година једино стање за које знају. 
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Плате упола мање него 2008. 

Снежана Кривокапић  

Задужени грађани би од НБС могли да очекују помоћ у враћању зајмова тако што би им се 

омогућило одлагање плаћања рата, најавио је блиски сарадник нове гувернерке и главни 

економиста СНС-а Миленко Џелетовић. 

Многи све теже састављају крај с крајем 

Он је, без откривања детаља, казао и да ће Јоргованка Табаковић ускоро обелоданити мере које 

ће грађанима и привреди дати кисеоник како би преживели до опоравка економије. 

  

Конкретније мере које предузима Влада у наредном периоду су тринаеста пензија за 

најсиромашније пензионере, лимитирање цене најјефтинијег хлеба „сава” на 44 динара до 

краја септембра и обећање да цене струје и гаса неће расти до краја године. 

 

Што се тиче осталих цена, оне ће извесно расти по стопи вишој од пет одсто ове године колико 

је пројектовала НБС и то, како објашњавају у тој институцији, због лоше пољопривредне сезоне 

и цене увозних производа у првом реду нафте. 

 

Помоћ најугроженијима 

Драгомир Јанковић с Европског економског института каже да су европске земље током кризе 

повећавале социјалну помоћ за најугроженије становнике. 

- Уз то, углавном нису подизале порезе и друге намете, па су барем на тај начин олакшале 

живот грађанима. Кад је Србија у питању, држава нема много избора и једино што може да 

уради, поред помоћи најугроженијима, јесте да подстиче извоз јер ће на тај начин утицати на 

веће запошљавање и посредно на стабилност курса - каже Јанковић. 
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Влада обећава и да запослени у јавном сектору, њих око 470.000, неће остати без посла, нити ће 

им плате бити скресане. За оне који раде у приватном сектору, а таквих је далеко више - 1,2 

милиона, нема утехе да ће им послови бити сачувани нити плате неокрњење, будући да динар 

до краја године може само да слаби у односу на евро. Осим ако послодавци не послушају апел 

премијера Ивице Дачића да не отпуштају раднике, што је мало вероватно, будући да ће Србија 

ове године забележити привредни пад од пола до један одсто. 

 

Сваки десети грађанин Србије живи са мање од 8.000 динара месечно, док се милион реално 

суочава са недостатком елементарних средстава за живот. Остали у просеку живе са 50 одсто 

мање пара у еврима због слабљења домаће валуте него 2008. 

 

Сви ћемо теже живети јер погоршање кризе и пад привреде сигурно не подижу стандард. До 

ребаланса буџета који се најављује за октобар, помоћ државе свешће се на држање цена хлеба, 

струје и гаса под контролом. 

 

Саговорници “Блица” зато предлажу неколико ствари о којима ваља размислити да би се у 

кризи колико-толико заштитио стандард грађана. Александар Стевановић из Центра за 

слободно тржиште каже да помоћ државе треба ограничити искључиво на грађане који нису у 

стању да сами зараде новац. 

 

- Човек који на папиру прима 18.000 динара можда живи са више чланова породице, има 

имовину или додатне приходе. Свака добра држава социјалну помоћ даје искључиво у новцу и 

то онима којима је најпотребнија, па макар то значило да социјални радници иду од куће до 

куће и проверавају имовно стање - каже Стевановић. 

 

Горан Паповић, председник Националне организације потрошача, каже за „Блиц” да би 

требало да Влада цене основних животних намирница (хлеб, месо, уље и још 21 намирница) 

држи под контролом, да на време реагује из робних резерви кад нема робе и да спречи картеле 

и монополе да неоправдано дижу цене. 

 

Паповић је и против подизања стопе ПДВ-а јер ће то утицати на слабљење стандарда грађана. 

Уместо тога, Влада треба да одузима нелегалну робу на граничним прелазима и да активира 

тржишну инспекцију да боље ради посао јер би се онда и буџет боље пунио. 
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Буџетски дефицит под велом тајне 
У нашој земљи постоје две контрадикторне Уредбе о вођењу буџетског рачуноводства, једна за 

разговоре са ММФ-ом, а друга за јавност у земљи 

Постојање великог буџетског дефицита у нашој земљи одавно није новост. На то, уосталом, 
готово свакодневно указују високи државни функционери. Само што стварни буџетски 
дефицити и даље остају под велом тајне. 

С друге стране, грађани су изненађени честим објављивањем вести о великим буџетским 
„рупама”, које су све опасније и представљају претходно неконтролисано располагање јавним 
средствима. Угрожава се макроекономска стабилност земље и изазива пад привредне 
активности. 

Због чега често долази до озбиљних поремећаја у јавним финансијама Србије? Чињеница је да 
од 2000. године није донет кључни Закон о буџетском рачуноводству, којим се регулише 
комплексно вођење буџетског рачуноводства, почев од регистровања свих створених јавних 
обавеза, извршених плаћања, до неизмирених јавних обавеза. Међутим, у пракси се већ десет 
година примењују привремена решења. 

Донета је Уредба о вођењу буџетског рачуноводства 2003. године („Сл. гласник” 123/03), по 
којој се билансирају само извршена плаћања јавних обавеза, а неизмирене јавне обавезе 
„преносе” у  ванбилансну евиденцију, чиме се скривају стварни буџетски дефицити. 

После настанка глобалне финансијске кризе 2007 године, САД, ЕУ и други настоје да 
трансформишу буџетско рачуноводство из пасивних евиденција у главни интерни контролни 
систем јавних финансија. То представља покушај да се обезбеди праћење стања комплетних 
јавних средства и евидентирање свих трансакција у буџетском рачуноводству, без обзира на то 
када су настале (обрачунски систем). 

Да би се постигао овај циљ на глобалном плану и брже прешло на обрачунски систем буџетског 
рачуноводства, ММФ, Светска банка и друге институције подстакле су увођење и примену 
ИПСАС (Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор), како би се онемогућило 
манипулисање приказивањем неконтролисаних буџетских дефицита. Због тога је и наша 
земља 2010. године донела другу Уредбу о обавезној примени ИПСАС, која до сада де факто 
није примењена у пракси. 

У нашој земљи постоје две контрадикторне Уредбе о вођењу буџетског рачуноводства, једна за 
разговоре са ММФ-ом, а друга за јавност у земљи. Такво стање двојног регулисања буџетског 
рачуноводства је неодрживо. Проблем се компликује јер у најновијем Закону о 
министарствима („Сл. гласник” 72/12) није предвиђено који је владин орган одговоран за 
уређивање вођења буџетског рачуноводства. 

Док се не реши комплетна законодавна регулатива, немогуће је обезбедити правилно вођење 
буџетског рачуноводства у читавом јавном сектору и спречити неконтролисане дефиците. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Budzetski-deficit-pod-velom-tajne.sr.html
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У последњих седам година у Скупштини Србије нису разматрани Закони о годишњим 
завршним рачунима буџета Републике. Државна ревизија није обавила ниједну ревизију 
завршног рачуна буџета Републике Србије у читавом свом мандатном периоду од пет година. 

На крају, како су спроведене државне ревизије у последње три године од стране ДРИ (Државне 
ревизорске институције) без постојања Закона о вођењу буџетског рачуноводства? Полазећи од 
основне премисе нове Владе да се мора почети са променама, предлаже се да се целокупна 
регулатива рачуноводства за привреду и јавни сектор премести у министарство правде и тиме 
створе услови за промене у борби против развијеног финансијског криминала и корупције. 

*Експерт за међународну рачуноводствену регулативу 
Драгутин Драгојевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jedna-rupa-a-tri-mere.sr.html 

Једна рупа, а три мере 
Министарство финансија крајем јула дефицит проценио на 188, а само десетак дана касније на 

225 милијарди динара 

У овом тренутку постоје три процене колико ће до краја године износити минус у државној 
каси. Наравно под условом ако се ништа не предузме да се смањи. Према процени бившег 
министра финансија Мирка Цветковића, буџетски дефицит целе државе до краја године могао 
би да достигне 188 милијарди динара. Фискални савет, међутим, у мају је проценио да ће јаз 
између прихода и расхода бити око 206 милијарди динара. Последњу процену изнео је пре 
неколико дана нови министар финансија Млађан Динкић. Према његовој рачуници, 
консолидовани минус у каси може да достигне 225 милијарди. 

И то није све. Кад се на то додају и небуџетирана средства намењена „Фијату” и трошкови 
експропријације на деоници Коридора 11, рупа у буџету достиже 234 милијарде динара. Ту се 
списак, међутим, не завршава. Докапитализација и откуп лоше активе банака, Агробанка, 
Привредна банка Београд и Развојна банка Војводине коштали су пореске обвезнике 29,8 
милијарди динара. То значи да ће коначан мањак, према Динкићевој рачуници, бити чак 254,8 
милијарде динара, што је око 7,7 одсто бруто домаћег производа (БПД). 

Која од ове три процене је најближа реалном стању у буџету биће познато врло брзо, кад 
Фискални савет поново претресе буџетске бројеве. Јер, њихова процена о буџетском дефициту 
је још из маја и могуће је да се ситуација променила. Набоље или нагоре – видеће се. У сваком 
случају остаје питање како је могуће да је један исти Сектор за макроекономске анализе 
Министарства финансија на крају јула добио један резултат, а већ почетком августа други. Да 
ли је могуће да им је пре десетак дана из рачунице „склизнуло” чак 37 милијарди? 

Према оцени Владимира Глигорова, сарадника Бечког института за међународне економске 
студије, расходи су већи углавном због издатака на запослене и на социјалну заштиту. Приходи 
су, са друге стране мањи. Углавном због мањег прилива из непореских извора. Зато му 
Динкићева рачуница не изгледа нереално. 

– Пад прихода је у складу са продубљеном рецесијом. Није неочекивано да при томе лоше 
пролазе непорески приходи. Када је о расходима реч, они не делују нереално. Повећани су 
издаци на социјалну заштиту, уз стални пад запослености. То је за око 5,5 одсто више него у 
несуђеном споразуму са ММФ-ом, што је значајно повећање. Тако да би требало знати како се 
то образлаже – каже наш саговорник. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jedna-rupa-a-tri-mere.sr.html
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Све то није у нескладу са погоршањем стања у привреди и повећањем издатака на запослене, 
додаје. Што опет није у нескладу са предизборним понашањем и постизборним најавама, каже 
Глигоров. 

– Ни једно, нити друго, чини ми се, не може значајно да се промени до краја године, чак и ако 
се неке процене покажу како маргинално непрецизне – закључује. 

А. Телесковић 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-nema-plate-gazda-pomaze-pastetama 

Кад нема плате, газда помаже паштетама 
 

Уместо заосталих плата за април и мај ове године, радници ликвидиране 
Индустрије меса „Чока” у Чоки, ангажовани у д. о. о. „Голија имплекс плус сегонд” 
из Врбаса, која користи производне погоне чоканске фабрике и производи 
конзерве некада чувеног бренда домаће месне индустрије, добили су паштете и 
замрзнуте пакете пилетине. 

Директор и власник предузећа Бранко Милошевић каже да није у питању исплата заосталих 
плата у натури већ синдикална помоћ радницима док се не исплате заостале зараде. 

Радницима који су били ангажовани на одређено време, на три месеца и уговори им истекли 
25. маја, из хладњаче је, по сопственој жељи, испоручивана смрзнута пилетина или паштете. 
Они нису били вољни да им се помињу имена, надајући се да ће, када за тим буде потребе, 
поново бити примљени на посао. Неки су испричали да су принуђени на то да паштете и 
смрзнуту пилетину продају да би исплатили рачуне за струју и комуналије. 

Бранко Милошевић уверава да је реч о помоћи радницима док се поново не покрене 
производња у погонима чоканске фабрике. Он каже да на лагеру има два милиона конзерви 
паштета од 75 грама, спремних за извоз у Русију, Црну Гору и Босну и Херцеговину. 

– Поднели смо захтев за извозни број, што је решено позитивно, обезбеђена је гаранција и 
чекамо да се приведе крају преостали административни део око извоза – каже Милошевић. – 
Привремени застој у производњи настао је због реконструкције конзервног оделења ради 
добијања сертификата ГОСТ-Р, извозног броја за производњу робе намењене за извоз. У 
реконструкцију је уложено готово сто хиљада евра и сада је то једно од најуређенијих и 
најкомплетнијих конзервних одељења месних индустрија у Србији. 

Намере о наставку производње Милошевић поткрепљује и подацима о заједничком улагању у 
хладњачу капацитета 5.000 тона с београдском фирмом „Интеркомерц”, ради добијања 
лиценце за Царинско јавно складишта типа А. То ће омогућити реализацију уговореног извоза 
меса и месних прерађевина за Русију вредног 6,5 милиона евра. 

Погон у Чоки тренутно не ради због реконструкције, а по Милошевићевим речима, од 95 
упослених радника, сада је ангажовано 42. М. Митровић 
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"Напад на лекаре - ништа ново" 
 
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ 

Београд, Нови Сад -- Синдикат лекара и фармацеута Србије оценио је да напад на 

др Драгану Трбојевић, лекарку Дома здравља Нови Сад, "ствар опште ситуације" у 

друштву. 

 У саопштењу СЛФС, председник тог синдиката др Драган Цветић наводи да је "све по старом" 

и да се само мењају места догађаја и имена учесника, па се након тога ређају саопштења у 

којима се тражи истрага и кажњавање починиоца. 

"Како време пролази, ствари иду са зла на горе. Напади на лекаре су и ствар опште ситуације у 

којој се налазимо", истакао је Цветић и додао да су незадовољство и фрустрација све 

присутнији, стрпљења је све мање, а агресије је све више.  

 

"То је шири друштвени проблем којим би морало да се позабаве људи који воде ову земљу. То 

није само проблем здравства, односа лекара и пацијента, то није ствар само правосуђа, казнене 

политике, добијања статуса службеног лица, бољег обезбеђења... То јесте све потребно, али 

само по себи неће решити проблеме", оценио је Цветић.  

 

Он сматра да је напад на др Трбојевић симптом који указује да као друштво "идемо у болест 

која нас полако, али сигурно разара и која се не може лечити апелима, саопштењима и 

краткорочним мерама".  

 

"Ово треба лечити системски, из корена, стварањем услова за нормалан живот, за рад, за 

пристојну егзистенцију - услова да се може са релативном сигурношћу гледати у будућност и 

планирати", навео је Цветић.  

 

Лекарка Дома здравља Нови Сад - амбуланте у Новом насељу Драгана Трбојевић 

нападнута је јуче у непосредној близини ове здравствене установе, када јој је 

нападач пришао и металном шипком јој нанео више удараца по глави и докторки су 

у нападу избијени зуби и задобила је и неколико раздеротина.  

 

Новосадска полиција одредила је меру задржавања до 48 сати Љубомиру Ш. (73) из Новог 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=10&nav_category=12&nav_id=633787
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=09&nav_category=16&nav_id=633624
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=09&nav_category=16&nav_id=633624
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=09&nav_category=16&nav_id=633624
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Сада, због основане сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање, саопштила је 

синоћ Полицијска управа Нови Сад. 

Лекарима доделити статус службеног лица 

Запослени у Дому здравља Нови Сад затражиће од државе да се лекарима у Србији додели 

статус службеног лица, како би се брже и лакше судило особама које физички нападају 

здравствене раднике.  

 

Помоћник директора Дома здравља "Нови Сад" Огњен Стојанов рекао је на 

конференцији за новинаре да су запослени са неверицом примили вест о пребијању докторке 

Драгане Трбојевић, због чега ће енергично реаговати како се такве ствари више не би 

догађале.  

 

"Контактираћемо све релевантне државне установе како би се здравственим радницима 

коначно доделио статус службеног лица. Ово је не знам већ који овакав случај у Србији, али су 

реакције релевантних увек изостајале", рекао је Стојанов.  

 

Прецизирао је да ће Дом здравља ступити у контакт с Министарством здравља, Лекарском 

комором и синдикатома како би био заузет јединствен став по овом питању, јер статус 

службеног лица за лекаре државу ништа не би коштао, а лекарима би много значио.  

 

Стојанов је рекао да је ово до сада најбруталнији напад на запослене у Дому здравља, али је и 

раније било вербалних и физичких претњи, а у неколико наврата и физичких напада на 

новосадске лекаре.  

 

"Ми можемо да утичемо на наше пацијенте и да их едукујемо и смиримо у тренуцима 

растројства, али не можемо да ангажујемо адекватну службу безбедности у домовима здравља, 

јер за то немамо довољно пара", рекао је Стојанов.  

 

Он је навео да је данас посетио повређену колегиницу и да су све медицинске претраге 

показале да нема тежих повреда главе, али да је она још веома узнемирена.  

 

Према његовим речима, докторка ће данас бити највероватније пуштена на кућно лечење, уз 

одговарајућу терапију.  

 

Због даљег тока истраге Стојанов није желео да говори о евентуалним мотивима напада и да ли 

је напад последица здравствених проблема, већ је само рекао да Трбојевићева није била његов 

изабрани лекар и да се последњи пут код ње прегледао маја 2011. године.  

 

Повређену докторку данас је у Ургантном центру посетио и члан Градског већа за 

здравство Радован Латиновић, који је осудио напад и оценио да је недопустиво да насиље 
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буде вид комуникације међу грађанима Новог Сада.  

 

"Будући да смо и раније били сведоци оваквих ситуација, јучерашњи догађај треба да схватимо 

као последњу опомену пред поновни апел за измену и допуну кривичног закона по коме би 

лекари, и остали здравствени радници, добили статус службеног лица и на тај начин били 

заштићени од оваквих напада", рекао је Латиновић. 
 

 

 


