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ПОСАО ЗА 60 ЛЕКАРА: Председник Србије уручио уговоре о раду најбољим 
дипломцима медицине 
А. ВАСИЋ  
 

Вучић најавио да ће сестрама и медицинском особљу плате бити веће од 10 до 12 
одсто наредне године 
НАЈБОЉИХ 60 дипломаца медицинских факултета у Србији у среду је добило уговоре о раду, 
које им је на свечаности у Палати “Србија” уручио председник Србије Александар Вучић. Од 
јануара лекари ће почети да раде у изабраним домовима здравља, здравственим центрима и 
клиникама у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и другим градовима широм Србије. 
 
Председник је рекао да је запошљавање део настојања државе да омогући образованим људима 
да имају услове за напредовање у земљи и најавио да ће сестрама и медицинском особљу плате 
бити веће од 10 до 12 одсто наредне године. 
- Здравље нема цену, образовање, наука и развој немају цену, због чега је држава почела да 
улаже још више новца у ову област. До пре пет година здравство у Србији је било последње у 
Европи. Данас смо испред пет или шест земаља ЕУ. То још није довољно, проблеми у здравству 
и даље постоје. Иако сам свестан да нећемо моћи да сачувамо све, важно је да пробамо да 
сачувамо 95 до 97 одсто медицинара, јер је то велики успех за земљу - рекао је Вучић. 
Вучић је рекао да очекује да ће у наредних неколико година бити завршени клинички центри у 
Београду, Новом Саду у Крагујевцу: 
- Посебно планирамо да уложимо у Клинички центар у Косовској Митровици и Здравствени 
центар у Грачаници. 
Министар здравља Златибор Лончар посебно је истакао да је међу најбољим дипломцима који 
су добили уговоре за посао и студентиња која је напустила земљу, али се вратила када је добила 
прилику за посао у Србији. Међу најбољима је такође и један брачни пар из Крагујевца, који 
ускоро очекује принову. 
 
- Добила сам посао и специјализацију из интерне медицине у КБЦ “Драгиша Мишовић” у 
Београду, док је супруг добио запослење у Институту “Бањица”. Обавештење да смо обоје 
добили посао стигло је из Министарства здравља баш у тренутку када смо били на контролном 
прегледу, јер сам ја у шестом месецу трудноће - каже за “Новости” Данка Јоветић, која је 
Медицински факултет у Крагујевцу завршила са просечном оценом 9,38. 
Запослење је добила и једна од најбољих студенткиња Медицинског факулетета у Новом 
Пазару Силмина Нурковић Кнежевић, која је на уручење уговора о раду дошла са супругом и 
петомесечним сином. 
- Завршила сам Медицински факултет у Београду и докторске студије, након чега желим да се 
усавршавам у области неурологије у Општој болници у Новом Пазару. Муж је такође лекар и 
ради у Дому здравља у нашем граду - каже Силмина. 
ШАНСА ЗА НОВИ ЖИВОТ 
У ПАЛАТИ “Србија” у среду су се окупили и грађани који су у години за нама отпочели нови 
живот, захваљујући трансплантацији органа. 
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- Сви ови људи заједно, млади лекари, али и пацијенти, отпочели су нове животне путеве. 
Једни су добили посао и специјализацију, а други орган. И једни и друго добили су будућност, а 
то је наш највећи успех - рекао је министар Лончар. 
 

Панчевачка "Азотара" оде у банкрот 
М. Н. С.  
 

Ниједан поверилац фабрике није поднео план реорганизације 
ПАНЧЕВАЧКА ХИП "Азотара" иде на добош. На снази је судско решење о банкротству, јер 
ниједан поверилац ове фабрике минералних ђубрива није поднео план реорганизације. 
 
Решење о банкротству некадашњег панчевачког гиганта донео је Привредни суд у овом граду 
18. децембра. Тада је истекао рок од 90 дана од увођења стечаја. Иако на поверилачком 
рочишту, које је одржано крајем октобра, нико није гласао за банкрот фабрике, нико се није ни 
прихватио посла да направи план опоравка "Азотаре". 
- Банкрот се и очекивао - каже Градимир Живановић, председник Самосталног синдиката ХИП 
"Азотаре". - Синдикати су подносили молбе Министарству привреде да покуша да спасе нашу 
фабрику, али нико није заинтерсован за то. У фабрици је сад само обезбеђење, које је 
ангажовано ради безбедности. Свих 900 људи који су радили, узело је отпремнине. 
Према његовим речима, сада предстоји продаја коју ће огласити стечајни управник. Он ће 
одлучити да ли ће понудити целу фабрику или ће је продавати у деловима. 
- Уз сагласност поверилаца, одлучиће се да ли ће се дугови подмирити продајом фирме или 
непокретне имовине "Азотаре" - каже Шивановић. - Према неким проценама, фирма вреди око 
сто милиона евра, а дугови су дупло већи. 
"Азотара" је у стечају од половине августа, када је Привредни суд у Панчеву усвојио предлог за 
покретање поступка и отворио стечајни поступак због презадужености.  
У БЕСЦЕЊЕ  
ЖИВАНОВИЋ каже да би у првом надметању фабрика требало да се нуди по 100 одсто 
процењеној цени. Већ у другом надметању, цена фабрике ће, како каже, бити нижа за 50 одсто. 
Ако се и тада не прода, "Азотара" ће отићи у - бесцење. 
 

ЗБОГ ПРАВНОГ ВАКУУМА: Повишица заобилази геодете 
С. БУЛАТОВИЋ 
 

Запослени у Републичком геодетском заводу од понедељка у штрајку због 
нагомиланих проблема. Синдикалне вође изазвале беспотребни протест, сматра 
директор Борко Драшковић 
 
ГРАЂАНИ у читавој Србији, изузев Београда, од понедељка не могу да рачунају на услуге 
запослених у Републичком геодетском заводу. Радници Завода, незадовољни што би већ други 
пут, захваљујући правном вакууму, могло да их заобиђе повећање плата у јавном сектору, 
започели су штрајк. Директор РГЗ Борко Драшковић поручује да је усаглашено решавање свих 
економских и социјалних проблема, начелно договорено са ресорним министарствима, али су 
синдикалне вође изазвале беспотребни штрајк. 
 
Синдикати се, с друге стране, надају да ће им се наредних дана придружити и колеге из 
Београда. Незадовољни запослени кажу да се проблеми гомилају годинама. 
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- Основни разлог за незадовољатво што је нас већ мимоишло повећање основица од пет одсто - 
објашњава Небојша Пејчиновић из синдиката "Независност". - То је требало да се исправи 
законом који би регулисао платне разреде у јавном сектору, али је он одложен. Сада може да се 
деси да се на нас не односи ни најављнео повећање од седам одсто у наредној години. Људима 
плате годинама не расту. Годинама смо радили са 25 одсто мање радника. РГЗ је добио 
одобрење да запосли 450 радника, али у буџету нису предвиђена средства за њихове плате. 
Директор Борко Драшковић одговара да је задатак штрајкача да наруше углед РГЗ-а и 
поверење које има код грађана. Републички геодетски завод је већ другу годину заредом 
четврта по реду институција у коју грађани Србије имају највише поверења. 
- У протекле три године регистрација непокретности у Србији побољшала је за 18 места своју 
позицију на "Дуинг бизнис листи" Светске банке, а на листи коју објављује једна од водећих 
америчких компанија у области некретнина "Џонс Ленг Ласал", Србија је прва у Европи - 
наводи Драшковић. - С обзиром на то да су синдикални лидери амнестирани од законских 
обавеза, штрајк су прогласили упркос кршењима појединих законских одредаба. Поступили су 
исхитрено и непромишљено, а друге запослене са лакоћом подстичу на кршење закона јер су 
сами заштићени. Такозване вође штрајка организују обуставу рада, очигледно по налогу неког 
ван РГЗ-а чији је интерес да РГЗ остане у прошлом веку и буде слаба и заостала институција на 
коју ће сви лако моћи да пребаце кривицу за своје резултате. 
ХТЕЛИ МИНИМУМ 
ШТРАЈКАЧИ кажу да су хтели да током штрајка запослени раде на заосталим предметима и 
потврдама неопходним за остваривање здравственог и социјалног осигурања, чак су и 
потписали споразум. Послодавац је, међутим, инсистирао да, како би се избегла корупција, 
штрајк буде потпун. 
 

 
 
Наиссус инфо 
 
Савез самосталних синдиката: Изједначити минималац са 
потрошачком корпом 
  
Да минимална зарада у Србији буде бар у висини потрошачке корпе, биће циљ Самосталног 
синдиката у 2019. години, рекао је председник Савеза самосталног синдиката Србије, Љубисав 
Орбовић, на свечаној седници у Нишу. 
Једна од порука која се могла чути на састанку је да минимална зарада 
једноставно није задовољавајућа. На потрошачку корпу, која износи нешто више 
од 36.000 динара, долази минималац од око 27.000, што је разлика од скоро 
10.000 динара, речено је на састанку. 
И поред повећања минималца у последњем периоду, представници Савеза самосталних 
синдиката изјавили су да се борба наставља. Циљ је да се минималац изједначи са 
потрошачком корпом. 
Осим о овој теми, причало се и о Закону о агенцијском запошљавању. Овај закон предвиђа да 
ће сви радници, који раде преко агенције, убудуће имати уговор о раду. За такозване „лизинг 
раднике“ предвиђени су и исти услови рада као за запослене код послодавца. 
“Веома је важно и доношење Закона о агенцијском запошљавању, а задатак Синдиката је да се 
избори да се ти радници “не третирају као роба” коју послодавац искоришћава кад и како 
жели”, истакао је Орбовић. 
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Председница Савеза самосталних синдиката града Ниша, Оливера Бобић, задовољна је што је у 
једној од приватних компанија у Нишу, Леонију, недавно формирана синдикална 
организација. Организовањем синдиката у фабрикама може се повољно утицати на статус 
запослених. Намера Савеза самосталних синдиката је да се у већини страних фирми формирају 
синдикати. 
“Преговори су трајали дуго, а ово је само почетак нашег циља – да се у већини новоотворених 
страних компанија формирају синдикати”, рекла је Оливера Бобић. 
Она је истакла да ће се у наредном периоду инсистирати и на потписивању колективних 
уговора. Такође ће се радити и на чешћем одржавању састанака Социјално-економског савета. 
За последњих седам година, овај Савет састао се само неколико пута. Управо ови састанци су 
битни пошто се на њима сусрећу грански синдикати, послодавци и представници власти. 
 

 
 

Генерални штрајк на КиМ, бели мантили стају на 24 
ИЗВОР: БЕТА  

 
Приштина -- Запослени у здравственим институцијама Косова и Метохије данас су 
ступили у 24 часовни генерални штрајк којим траже повећање плата. 
  
Председник Синдиката здравствених радника Косова Бљерим Суља рекао је да уколико до 
почетка следеће године не добију позитиван одговор на захтеве онда ће прибећи радикалнијим 
мерама, бојкоту рада.  
 
Током дана радиће једино ургентни центри у КБЦК и регионалним болницама, а прегледаће се 
само хитни случајеви у којима су пацијенти животно угрожени.  
 
Исти синдикат је пре десетак дана организовао штрајк запослених на клиникама КБЦ Косова.  
 
Међутим и поред одлуке да штрајк траје само 24 сата лекари у хирушким клиникама КБЦК и 
даље штрајкују и раде само хитне случајеве.  
 
Истовремено Синдикат радника образовања, науке и културе за сутра је сазвао штрајк 
упозорења током кога ће у основним и средњим школама бојкотовати рад у првим 
преподневним часовима.  
 
И они захтевају повећање плата и признање стажа радницима образовања током 1991-1999 
године који су радили у паралелном образовном систему Косова након одлука тадашњих 
српских власти да образовање на албанском језику укину и онемогуће одржвање наставе у 
друштвеним објектима. 
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ОКРУГЛИ СТО "БЛИЦА" Сива економија - дупли трошак за потрошаче 
 А. Ј. 
 
Иако на прву руку делује као добра уштеда, сива економија на дуже стазе ипак представља 
дупли трошак за потрошаче. 
Руководећи се ценом и рачуницом да ће жељени уређај купити осетно јефтиније уколико га 
пазаре на црно уместо у продавници, људи не размишљају о свим додатним трошковима када 
им се тај исти уређај поквари. С овим и сличним проблемима неминовно се сусрећу сви 
"љубитељи" сиве економије. Овом проблематиком бавиће се панел-дискусија "Сива економија - 
дупли трошак за потрошаче", коју "Блиц" организује у сарадњи са "Самсунгом" 28. децембра, а 
чија су тема мере у смањењу обима трговања у сивој зони. 
А када је "сиви" уређај купљен и јави се потреба за његовом поправком, потрошач тек тада 
постаје свестан колико је на губитку - губи све бенефите, сервис и услуге. Такође, многи 
произвођачи локализују сет услуга, апликација и софтверске надоградње у зависности од 
региона, па потрошач који купи "сиви" производ можда неће добити одговарајућу опрему 
предвиђену за дату земљу. 
- Из ових разлога важно нам је да наше потрошаче едукујемо и да подигнемо свест о значају 
куповине легалних производа. Такође, важно је да им укажемо на потенцијалне проблеме при 
куповини уређаја без гарантног листа. Као једну од мера у својој борби против сиве економије 
развили смо нативе андроид апликацију намењену тржишним инспекторима како би били у 
могућности да провере да ли је уређај за српско тржиште и да ли је легално купљен - објаснио 
је за "Блиц" Милан Вујовић, директор маркетинга "Самсунга" и говорник на панелу. 
Србија се по индексу нелегалне трговине налази на 57. месту међу укупно 84 
земље, а као највећи проблем наводи се корупција, показују резултати извештаја 
"Тхе Ецономист Интеллигенце Унит". Истраживање Кварталног монитора, 
публикације Економског факултета, о кретању сиве економије од 2012. до 2017. 
истовремено указује на то да се ниво сиве економије у нашој земљи мењао током 
година. Иако су напори државе допринели смањењу сивог тржишта, и даље је 
неопходно да сви учествујемо у борби против сиве економије - и невладин сектор, 
компаније, али и сами потрошачи. 
- Потребно је да будемо одлучни у креирању амбијента у коме ће се потрошачи осећати 
сигурно, заштићено, задовољно, да знају да могу да нам се обрате за подршку. Да путем разних 
канала и механизама могу да траже своја права. А све то могу само под условом да су купили 
уређај за који та иста права могу остварити - истакао је Вујовић. 
Стручњаци упозоравају да обим сиве економије у нашој земљи износи око 30 одсто БДП, те се у 
сивој зони приближно врти и до 15 милијарди евра. 
- У плану нам је да наставимо с едукативним кампањама где ћемо потрошачима показати да је 
легално купљен производ у ствари производ са гарантним листом код овлашћеног 
дистрибутера, који купцу обезбеђује сигурност и квалитет производа, као и сервисирање у 
овлашћеном сервису. Развијамо акције које потрошачима доносе одређене погодности када 
купе наше уређаје, а које су се показале као одличан алат у борби против сиве економије - 
закључио је наш саговорник. 
 
 

http://sport.blic.rs/autori/a-j
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Догодине привредни раст до четири одсто 
Аутор: Ј. Рабреновић 

 
Влада Србије може да доведе реформе до краја, а доказ за то је тај што је смањила 
плате и пензије, а није изгубила на популарности, сматра Милојко Арсић 
 
У 2019. години очекује се да ће привреда Србије имати раст од 3,5 до четири одсто, прогноза је 
публикације „Квартални монитор” Економског факултета у Београду. Раст бруто домаћег 
производа (БДП) ће, према њиховом мишљењу, бити спорији него у овој години, јер неће бити 
позитивног утицаја једнократних тенденција, као што је то био случај с пољопривредом ове 
године. Због повећања аграрне производње од 15 одсто ове године укупни раст БДП-а је био 
већи за један одсто, а када се он искључи стопа привредног раста је била 3,3 одсто. Међутим, 
тешко да се у 2019. години може очекивати толики раст пољопривреде и две узастопно родне 
године. 
Милојко Арсић, уредник публикације и професор на Економском факултету, рекао је да су 
прогнозе урађене на основу претпоставки да ће међународне економске прилике бити сличне 
овогодишњим, да ће банке пласирати више кредита, а да ће камате остати ниске. Такође, раст 
инвестиција и капитала из ове године утицаће на убрзање привредног раста и у наредној 
години. Он очекује раст запослености од два до три одсто, зараде од 440 до 450 евра, 
инфлацију испод три одсто и дефицит текућег биланса од шест одсто. Он је додао да су оквири 
за наредну фискалну годину добро постављени. 
– Јавни приходи и расходи у буџету су реално планирани, а дефицит од 0,5 одсто БДП-а је 
низак. Јавни дуг ће и даље падати. Ипак, фискална политика је и даље недовољно подстицајна 
за раст привреде. Оптерећење рада је симболично смањено. Продуктивне јавне инвестиције у 
инфраструктуру и образовање расту скромно. Проблем је што плате у јавном сектору расту 
брже од БДП-а и плата у приватном сектору, а диспаритети су задржани – рекао је Арсић 
додајући да није добро што нису уведена стална правила за повећање пензија и што се неке 
пензије арбитрарно повећавају. 
Према његовом мишљењу, за бржи привредни раст кључно је реструктурирање 
„Електропривреде Србије” (ЕПС), ослобађање те фирме вишка запослених, повећање 
инвестиција и престанак потписивања штетних уговора. Реструктурирање треба спровести и у 
„Коридорима Србије”, а потврда за то јесте то што касни изградња аутопутева. И комунална 
предузећа ће наредних година морати да реализују велике инвестиције у пречишћавање воде, 
заштиту животне средине и друге комуналне делатности. 
– Влада Србије може да доведе те реформе до краја, а доказ је то што је смањила плате и 
пензије, а није изгубила на популарности – каже Арсић. 
Као лоше оцењено је и то што држава планира да настави да узима дивиденде од јавних 
предузећа и што фискална политика не подстиче унапређење ефикасности јавног сектора. 
Аутори „Кварталног монитора” очекују да ће у првој половини наредне године Народна банка 
задржати референтну камату на мање више сличном нивоу и да се у истом периоду у Србији не 
очекују промене каматних стопа у Србији. Тек крајем наредне и у 2020. години могућ је раст 
камата у ЕУ које ће се пренети на Србију. 
Што се тиче оцена за ову годину Арсић је рекао да је привреда остварила солидне резултате, да 
је раст БДП-а достигао просек земаља централне и источне Европе (ЦИЕ), да запосленост 
расте, да је инфлација ниска и стабилна, да је држава имала суфицит... 

http://www.politika.rs/
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Српски судови почели да пресуђују по тужбама пензионера 

Држави прете судске пресуде од милијарду евра 
 
Пише: М. Обрадовић 

 
Иако је у новембру укинут закон о смањењу пензија, његове последице могле би 
пратити државу још дуго. 
     
Фото: Стефана СавиПрекјуче је објављена пресуда Основног суда у Бачкој Паланци по којој 
ПИО фонд има да исплати тужиоцу 351.478 динара колико износи разлика у обрачунатој 
(према решењу ПИО) и исплаћеној (након примене закона о смањењу пензија) пензији од 
децембра 2015. до децембра 2017. године плус још 53.676 динара на име законске затезне 
камате и све то увећано за судске трошкове од 73.403 динара. У образложењу пресуде се наводи 
да је тужени (ПИО фонд) био дужан да свим корисницима којима је умањио пензију, 
претходно донесе решење о умањењу пензије са поуком о правном леку, посебно зато што 
према Закону о ПИО жалба не задржава извршење решења. Такође се наводи и да је 
умањивањем пензије без решења о умањењу пензионер лишен не само дела пензије као 
стеченог права већ је лишен и правом на правни лек. Судија је одбио и приговор ПИО фонда да 
није надлежан за утврђивање уставности закона о смањењу пензија, тврдећи да се тиме суд 
није ни бавио нити је тужилац то тражио, већ да је тражио исплату износа који је утврђен 
правоснажним решењем управо ПИО фонда. 
Некадашњи судија Врховног суда Зоран Ивошевић истакао је да ако се у пресуди не спомиње 
Закон о привременом уређењу начина исплате пензија онда су велике шансе да пресуда падне 
на другом степену, јер га није узео у обзир. 
„У Италији, Бугарској и Словенији фондови су донели решења о умањењу пензија, па су се 
пензионери на то жалили. Код нас је посебан случај, јер нема решења о умањењу пензија, па се 
људи нису могли ни жалити. Зато је потребно у претходном поступку да суд утврди неуставност 
одређене одредбе закона да би пресудио да се врате паре. Та пресуда важи само за тај случај, 
док Уставни суд утврђује неуставност неког закона“, објашњава Ивошевић. 
Ово пак није прва пресуда основних судова у Србији по тужбама због смањења пензија. 
Михајло Радовић, председник Удружења синдиката пензионера Србије, истиче да су два члана 
овог удружења добила извршне пресуде, што значи да их је потврдио и Апелациони суд. 
„Полако се врата отварају. Криво ми је што нас нису на време консултовали, јер ми смо 
сагледали шта ће се дешавати када судови почну да раде како треба. Али морам рећи да је 
Уставни суд основни кривац за економску и правну анархију у земљи, јер пет година не 
решавају иницијативу коју смо поднели“, каже Радовић. Према његовој процени, између 
50.000 и 70.000 пензионера у Србији је поднело тужбе, мада је тешко утврдити колико јер 
свако подноси у надлежним судовима за своје општине. „Мислим да ће после овога свих 
700.000 пензионера поднети тужбе“, оцењује Радовић. 
Уколико би се ово десило, државу би смањење пензија које је 2014. године било темељ 
фискалне консолидације могло коштати и целих милијарду евра. 
Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката пензионера војних лица Србије (УСПВЛС), 
истиче да је смањење пензија већих од 25.000 динара донето 2014. године погодило око 
850.000 људи и њихових наследника с обзиром да је око 150.000 њих умрло током ове четири 
године, али узевши у обзир и нове пензионере током овог периода. 
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„Власти су у више наврата рекле да су ефекти смањења пензија око 210 милиона евра, па је за 
четири године то 840 милиона евра или око 1.000 евра по човеку. Међутим, није то све. Од 
2012. године пензије нису усклађиване са растом цена на мало, а уштеда по том основу износи 
око 600 милиона евра. Овим се угрожава финансијска стабилност државе, јер милијарду евра 
није мало. Очигледно је да држава рачуна на то да су пензионери неинформисани како да 
заштите своја права на суду“, тврди Тамбурић додајући да и наследници у оставинским 
расправама могу да унесу потраживања по основу мање исплаћених пензија. 
Он упозорава и да постоји опасност да Уставни суд донесе одлуку да застаревање наступи након 
три године, што би значило да су сви који нису поднели тужбе већ закаснили. 
„Неки правници тврде да рок за застару наступа од укидања закона, док је Уставни суд у једном 
случају невезаном за ово утврдио да је рок за застаревање три године од настанка штете, а 
наводи се да је то и став Европског суда за људска права. Зато ћемо ми кренути у кампању 
информисања пензионера да што пре поднесу тужбе, јер осим тога већи број тужби шаље 
поруку држави да озбиљно размотри ситуацију“, напомиње он. 
У случају правоснажних и извршних пресуда адвокат Десимир Мрдовић каже да би било боље 
да држава одмах исплаћује досуђене суме него да чека да извршитељи закуцају на врата. 
„Правоснажне пресуде су најбоље решење и уколико држава не исплаћује новац по пресудама, 
онда се може блокирати буџет. Боље је одмах плаћати јер ће у супротном морати да плаћа и 
трошкове извршења који нису мали“, упозорава Мрдовић. 
Светска пракса 
Румунски Уставни суд је 2010. прогласио неуставном одлуку о смањењу пензија од 15 одсто у 
склопу фискалне консолидације. При томе је румунски суд чак проучавао и праксу уставних 
судова у другим земљама у сличним случајевима. 
С друге стране, португалски Уставни суд је 2011. смањење пензија прогласио уставним, а 
Европски суд за људска права у Стразбуру је 2015. одбацио тужбу једне Португалке иако је 
утврдио да је одлука државе омела уживање у својој имовини, али и да је то прихватљиво јер је 
обезбеђено законом који је Уставни суд прогласио уставним. У Србији се Уставни суд прогласио 
ненадлежним за оцену уставности закона о смањењу пензија, а о другој иницијативи удружења 
пензионера још није донео одлуку ни након три године. Да би стекли право за подношење 
тужби у Стразбуру прво мора да постоји одлука Уставног суда матичне земље. 
Експерти не гаје велике наде 
 

Стручњаци о пресуди по којој држава мора да врати умањени део 
пензије 
 
Пише: Г. Влаовић 

 
Основни суд у Бачкој Паланци недавно је пресудио у корист пензионера Ј. М. 
наложивши Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да му 
надокнади све оно што му је узето применом Закона о привременом уређивању 
начина исплате пензија, међутим држава ће са своје стране учинити све да 
избегне ту обавезу, сматра стручна јавност. 
Према одлуци Основног суда у Бачкој Паланци, Покрајински фонд, филијала Бачка Паланка 
дужан је да тужиоцу исплати износ од 351.478 динара у року од осам дана. У случају да ПИО 
фонд не испуни одлуку суда у предвиђеном року, запрећено је принудним извршењем. 
Експерти које је контактирао Данас не доводе у сумњу праведност и оправданост те судске 
одлуке, али не гаје велике наде да ће држава тек тако пристати да пензионерима надокнади 
трошкове настале због смањења пензија од 10 одсто из 2014. а окончане ове године. Правник 
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Бранко Павловић сматра да држава неће покушати да опструише конкретну одлуку суда, али 
да ће највероватније затражити њену ревизију. 
– Оно што је извесно је то да су надлежни у ПИО фонду дужни да на основу правоснажне 
судске одлуке надокнаде штету пензионеру који је тужио државу због смањења пензије. Уверен 
сам да ће ПИО фонд то урадити не чекајући да дође до принудног извршења. Али, мора се 
узети у обзир да држава има законско право да покрене ванредна правна средства, односно 
затражи ревизију одлуке суда. С друге стране, без обзира што надлежни имају право да 
покрену одговарајућу правну процедуру којом би покушали да докажу да суд није био у праву, 
то не мења чињеницу да је конкретна судска одлука правоснажна и ништа не може зауставити 
њено извршење. Другим речима пензионеру који је тужио ПИО новчана надокнада коју је 
одредио надлежни суд мора бити исплаћена – објашњава наш саговорник. 
Према његовом мишљењу, држава ће сасвим сигурно покренути процес пред одговарајућим 
судским органима како би оборила ту конкретну судску одлуку. 
Данијел Цвјетићанин, професор Универзитета Сингидунум, такође сматра да се надлежни неће 
тек тако помирити са чињеницом да је ПИО дужан да исплати одштету пензионеру. 
– Чињеница да је суд пресудио у корист пензионера је велика и важна вест којој ће медији 
посветити пажњу а исход тог судског поступка може да наведе бројне пензионере да и они туже 
ПИО. Сасвим је јасно да је одлука о смањењу пензија била неуставна и незаконита. Истини за 
вољу мора се рећи и то да је успостављена једна врста консензуса између власти и пензионера 
да до тога у пракси и дође. Држава, као што је већ речено, неће са радошћу гледати на овакву 
пресуду. Тешко је рећи да ли судски извршитељи имају ту снагу и моћ да у случају да држава не 
поступи по одлуци суда примене исту процедуру као када је случај о грађанима. Такође се 
поставља питање да ли држава поседује довољно новчаних средстава за исплаћивање одштете у 
случају да се пресуде у корист пензионера, по овом питању, наставе доносити – наглашава наш 
саговорник. 
Покушали смо јуче да добијемо и коментар надлежних у Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање али до закључења овог издања нашег листа нисмо добили одговор. 
 

Вучић: Држава ће наставити да повећава плате медицинским 
радницима 
Пише: Бета 

 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је улагање у здравствени 
систем пре свега улагање у људе, због чега ће држава наставити да увећава 
примања лекара и медицинских радника у складу са привредним растом. 
Након свечаности поводом уручења уговора о раду за 60 најбољих студената медицинских 
факултета, Вучић је рекао да лекари и медицински радници из Србије не могу да буду 
најслабије плаћени, јер се ради о људима од којих свима и буквално зависи будућност, па ће 
држава морати да нађе начин да настави са повећањем плата. 
„Плате медицинског особља и лекара су ниске, и зато смо тражили да буду веће. Али знајте да и 
тих 12 одсто повећања за медицинске сестре и 10 одсто за лекаре неко мора да заради. 
Трудићемо се да то у будућности буде још више и да останете у нашој земљи. Без вас нема 
будућности и зато ћемо улагати у вас. И моћи ћете да пристојно живите од свог тешког рада“, 
рекао је Вучић. 
Он је додао да здравље, за које су доскорашњи студенти од данас и формално задужени, нема 
цену и да је то разлог због којег је држава почела да улаже више новца. 
„Зато је важно да овакве мере предузимамо са најбољим дипломцима. И зато молим Владу 
Србије да то настави да ради. Да прати рад вредне деце у средњим и вишим медицинским 
школама и да их на исти начин ангажујемо и да им покажемо да држава има и економски а не 
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само социјални потенцијал. Да смо у стању да изградимо друштво задовољних грађана“, рекао 
је он. 
Вучић је рекао да, упркос одређеним побољшањима, и даље постоји много проблема у 
здравству. 
„Данас стање није добро, али је боље. И клинички центар у Нишу смо направили, надам се за 
пар година да ћемо направити и у Београду, Новом Саду и Крагујевцу. Посебно смо спремни да 
уложимо у Косовску Митровицу у оно што ће бити Клинички центар, као и у Здравствени 
центар у Грачаници“, рекао је он и додао да ће Србија наставити са економским јачањем. 
Вучић је најавио да ће у суботу у Врању присуствовати отварању реконструисаној болници у 
Врању, у шта је уложено 3,5 милиона евра. 
Он је будућим лекарима пожелео да раде једнако вредно и квалитетно као што су и студирали. 
 

Синдикати предали нови предлог споразума Влади 
Пише: Бета 

 
 
Јединствена организација синдиката и синдикат „Независност“ саопштили су 
данас да је њихов преговарачки тим предао нови предлог споразума Влади Србије и упутио 
захтев премијерки Ани Брнабић да се хитно укључи у решавање кризе у Републичком 
геодетском заводу (РГЗ). 
     
Они су навели и да је трећег дана штрајка инициран још један круг разговора са 
представницима послодаваца уз учешће миритеља Агенције за мирно решавање радних 
спорова. 
„Указавши на бројне случајеве кршења закона од руководства РГЗ-а у односу на учеснике у 
штрајку као и према члановима штрајкачког одбора затражено је да у предлог споразума удје и 
одредба којом се поништавају све одлуке донете за време штрајка према учесницима у 
штрајку“, наводи се у саопштењу. 
Синдикати су се извинили градјанима који су због штрајка остали ускраћени за тражене услуге 
у службама катастра и упозорили да се против организатора и учесника штрајка води 
„отворена тортура и мобинг“ и да се намеће потреба ангажовања надлежних управних 
инспекција. 
„Изазивање страха и панике медју запосленима и учесницима у штрајку је најјачи аргумент 
послодавца и поред констатације изнете у медијима да је адреса која треба да реши проблеме 
Влада“, казали су синдикалци. 
Запослени у више од 100 Служби за катастар ступили су у штрајк у понедељак, 24. децембра, 
пре свега незадовољни мањком кадрова и увећањем обима посла, као и примањима која су у 
односу на 2012. годину нижа за скоро 20 одсто. 
 
 


