
 
 
 
 
 
 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Београд, Немањина 22-26 
 
- Н/р г-дину Златибору Лончару, министру здравља 
     
 
 Поштовани, 
 
        Ових дана читамо и слушамо у бројним медијима да ће запослени у полицији, војсци и службама 
безбедности добити бонус од 10.000 динара до краја године. Исто поздрављамо, заслужиле су то наше 
колеге, и треба да добију! Али шта је са здравственим, просветним и другим јавним посленицима? 

        Претпостављам да не треба да Вас подсећамо да су плате запослених у здравству испод 
републичког просека, иако су, уз просвету, убедљиво, по квалификационој структури и по друштвеном  
значају, запослени изнад републичког просека. Шта више, право на Новогодишњу награду које је 
дефинисано и колективним уговором нам је оспорено. И тако, по једном општем акту имамо право, а по 
другом то право не можемо остварити, јер нам је суспендовано Законом о буџету, па Вас стога и овом 
приликом подсећамо на Ваше речи да Вам је наш статус и материјални положај на првом месту. И стога 
од Вас очекујемо да све учините као први човек у једној од две највеће јавне делатности – да се ово 
право врати здравственим радницима. Тиме би потврдили да сте човек од речи, а у супротном, можемо 
само да констатујемо да је између Ваших речи и Ваших дела огроман јаз! 

         Још једном апелујемо на Вас, урадите бар нешто за здравствене раднике у години у којој сте 
игнорисали све досадашње синдикалне апеле и оглушили се на све оправдане захтеве... Учините бар 
нешто! Поражавајуће је што смо у позицији да Вам ово и пишемо, пошто не поштујете  ни оно што сте 
потписали, било Ви, било Ваши претходници. 

 Како је у току поступак доношења Закона о буџету и пратећих закона, ово је права прилика да се 
суспендовано право на Новогодишњу награду врати запосленима у сектору здравства изменом само 
једног става у једном од чланова поменутог закона. 
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