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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442540/Sindikati-iz-regiona-slozni-u-zastiti-prava-radnika 

Синдикати из региона сложни у заштити права радника 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Представници синдикалних организација из региона сложили су се да је измена радног 

законодавства национално питање, за које је потребан општи консензус како би се дошло до 

решења којим би били задовољне све стране које учествују у томе. 

Председница конфедерације синдиката БиХ и Савеза синдиката Републике Српске Ранка 

Мишић рекла је на дводневном Међународном синдикалном скупу у Београду да је доношење 

Закона о раду национално питање будући да је тај закон суштински најважнији закон у свакој 

земљи и посредно утиче на одрживост њене економије. 

  

-Потребан је општи консензус свих радника, грађана како се не би доносили закони који су 

против радника - казала је Мишић додајући да је за преговоре у вези тог закона потребно да 

постоје услови, односно мирна атмосфера како би се дошло до најбољих решења за све стране 

које учествују у социјалном дијалогу. 

 

Према њеним речима, често постоје индиције влада и послодаваца да наметну посесиван став 

да је неопходно деловање према радном законодавству . 

  

Преседник УГС Независност Бранислав Чанак истакао је да измене закона о раду онако како 

су предложене погађају сваког грађанина и да су синдикати из Србије солидарни са колегама 

из Хрватске. 

  

Он је навео да се права радника у Србији не поштују, да измене Закона о раду нису биле 

нужне и да су недавним предложеним решењима нарушене бројне међународне конвенције. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442540/Sindikati-iz-regiona-slozni-u-zastiti-prava-radnika
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Осврћући се на дешавања у Тузили, она је рекла да је то показатељ да грађани више не могу да 

трпе да буду обесправљени "будући да годинама нису били ничија брига". 

  

Протести су како је казала почели као израз незадовољства радника који раде у предузећима у 

Тузили, односно као социјални бунт и представљају опомену влади да више нема стрпљењења, 

а да су им се онда прикључили и други незадовољни радници. 

  

- То је последица лоших политичких одлука, великог јаза између веома богатих и оних који се 

буквално боре за своју егзистенцију - навела је она. 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је 

незадовољство радника у Босни социјалне природе подсећајући да у Србији такође ових дана 

има доста радничких протеста који су резултирали нагомиланим незадовољством радника. 

  

Он је навео и да очекује да ће током данашњег састанка у вези измена закона о раду бити 

разумевања свих страна како се не би донеле одлуке које ће бити на уштрб права радника. 

  

Подсетио је да су на међународни скуп синдиката у Београду били позвани и представници 

синдиката у Хрватској али да се они припремају на генерални штрајк због измена Закона о 

раду. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442571/Na-danasnjem-sastanku-opet-o-procedurama-i-ovlascenjima 

На данашњем састанку опет о процедурама и овлашћењима 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Данашњи састанак Радне групе за измене Закона о раду био је посвећен углавном дефинисању 

потребних процедура и овлашћења пре него што се присупи самим изменама закона, изјавио је 

данас потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) Зоран Михајловић. 

Он је након састанка рекао да су синдикати очекивали да ће од представника владе који чцине 

Радну групу добити уверавања да ће остати у њој и након формирања нове владе чиме би се 

гарантовао несметан рад чланова групе, али се то није догодило. 

 

Како је казао, добили су обећања да ће то моћи да обезбеде за недељу дана, када ће се чланови 

Радне групе поново састати. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442571/Na-danasnjem-sastanku-opet-o-procedurama-i-ovlascenjima


4 

 

 

- Сада је техничка влада и незгодан је тренутак за преговоре, хоћемо да се постигне договор да 

ће овлашћени чланови Радне групе из владе наставити да раде и након формирања нове владе 

и да ће се он поштовати - рекао је Михајловић. 

  

Он је додао да представници синдиката очекују од представника Министарства рада да изнесу 

став о томе шта је циљ и који су конкретни разлози мењања закона како би се утврдило које 

одредбе треба променити. 

 

Радна група, коју би требало да чине представници владе, синдиката и послодаваца, требало би 

да одлучи да ли ће се ићи на измене Закона о раду или ће бити донет нови закон. Циљ је да се 

до 1. маја припреми нацрт закона, а да се он донесе до 30. јуна. 

 

То је договорено на састанку представника синдиката и Уније послодаваца Србије са првим 

потпредседником владе Александром Вучићем и министром Расимом Љајићем пре две недеље. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442723/Vlada-Srbije-raspravlja-o-zakonima-o-stecaju-i-privatizaciji 

Влада Србије расправља о законима о стечају и 
приватизацији 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

У Влади Србије данас ће бити одржана сединица Социјално-економског савета, на којој би, 

према ранијим најавама, требало да буде речи о решењима у закону о приватизацији и закону о 

стечају. 

Канцеларија за сарадњу с медијима најавила је да ће данашњој седници Социјално-економског 

савета председавати премијер Ивица Дачић, не прецизирајући шта је тема седнице. 

 

На претходном заседању Социјално-економског савета, одржаном 20. јануара, саопштено је да 

би на наредној седници требало да буде речи о решењима у закону о приватизацији и закону о 

стечају. 

 

На тој седници Социјално - економског савета, премијер Дачић и први потпредседник Владе 

Александар Вучућ су се договорили са члановима колегијума Социјално-економског савета да 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442723/Vlada-Srbije-raspravlja-o-zakonima-o-stecaju-i-privatizaciji
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се сва спорна питања везана за законе о раду, приватизацији и стечају решавају путем 

социјалног дијалога између Владе, синдиката и послодаваца. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/442605/Ivica-Dacic-obecao-tekstilcima-jednu-platu 

РАДНИЦИ „ЈУМКА" НАСТАВЉАЈУ ШТРАЈК 

Ивица Дачић обећао текстилцима једну плату 

АУТОР: Матеја Бељан  

Више од 1700 радника „Јумка” настављају штрајк у фабрици и за сада неће поново блокирати 

аутопут, рекла је Снежана Величковић, главни повереник Асоцијације слободних и независних 

синдиката у „Јумку”, непосредно након састанка са премијером Ивицом Дачићем и вршиоцем 

функције министра привреде Игором Мировићем. 

- Радници ће до уторка добити једну од осам неисплаћених зарада, а за десет дана биће им 

оверене и здравствене књижице. Обећали су нам и да ће следеће недеље бити смењен надзорни 

одбор, а то тело мења руководство које је одговорно за стање у којем се фирма налази. 

Премијер је предложио и да се реализује посао производње униформи за припаднике МУП, а 

имамо и обећање да ће се истражити досадашње пословање „Јумка”- рекла је Величковић и 

додала да ће сутра разговарати са радницима који би требало да се изјасне о педлозима Владе. 

  

Председник Самосталног синдиката „Јумка” Слађан Митић који је такође учествовао у 

разговорима, каже да је резервисан и да очекује наставак разговора представницима власти. 

Митић додаје и да ће се о свим корацима консултовати са чланством. 

  

Представници синдиката су премијеру Србије Ивици Дачићу предали 31 захтев, а међу 

најважнијима истичу исплату осам зарада од јула месеца, оверу здравствених књижица, смену 

менаџмента, надзорног и управног одбора, повезивање радног стажа, социјални програм и 

истрагу пословања протеклих 9 година. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442577/Vlada-ce-pomoci-Jumku-nema-blokade-saobracajnica 

Влада ће помоћи Јумку, нема блокаде саобраћајница 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/442605/Ivica-Dacic-obecao-tekstilcima-jednu-platu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/442577/Vlada-ce-pomoci-Jumku-nema-blokade-saobracajnica
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Влада Србије и радници Јумка из Врања постигли су данас договор да се прекине блокада 

саобраћајница, као и да влада помогне у решавању проблема здравствене заштите радника и 

исплате зарада. 

Са делегацијом радника Јумка, који су месец дана у генералном штрајку, састали су се премијер 

Ивица Дачић и вршилац функције министра привреде Игор Мировић. 

Како су новинарима пренели представници синдиката те компаније, договорена је овера 

здравствених књижица у наредних десетак дана и исплата једне плате до уторка, 18. фебруара. 

 

У разговору је, такође, наглашено да Влада Србије има исти приступ решавању проблема у 

свим предузећима у реструктурирању и да ће помоћи да се унапреди пословање компаније 

Јумко, саопштено је из владе. 

 

Главни повереник АСНС-а у том предузећу Снежана Величковић рекла је новинарима да је 

премијер Дачић предложио и реализацију послова са полицијом и војском, како би се 

покренула производња у Јумку. 

 

Следећа зарада би требало да буде исплаћена у марту, навела је Величковић, подсетивши да 

треба да им се исплати укупно осам заосталих зарада. 

 

Договорено је и да следеће недеље буде именован нови Надзорни одбор, а радници траже и да 

се преиспита одговорност оних који су управљали предузећем, као и пословање Јумка за девет 

година, навела је Величковић. 

 

Она је рекла и да су их представници владе замолили за разумевање и да ће учинити све да 

помогну Јумку, али да то није једино предузеће у реструктурирању, којих има 153, па треба 

времена да се исправе све грешке из претходног периода. 

 

Представници АСНС и Самосталног синдиката су изразили задовољство што их је најзад 

саслушао неко из владе, додајући да верују да ће доћи до релизације договореног. 

 

Они су рекли да за сада неће бити блокаде аутопута, а да ће о наставку штрајка одлучити 

радници којима ће пренети резултате данашњег састанка у влади. 

 

Радници Јумка месец дана су у генералном штрајку због лосег материјаног положаја, а јуче су 

блокирали магистрални пут код Врања на правцу Коридора 10, према Македонији, који је 
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одблокиран после доласка Мировића и разговора са радницима. Штрајк је настављен и данас у 

оквиру фабрике. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=13&nav_id=811911 

Данас није било говора о ЗОР 
 
ИЗВОР: БЕТА 
 

Београд -- На првом састанку Радне групе о изменама Закона о раду разговарало се 

само о процедурама у даљем раду и овлашћењима.ото:ц.ху) 

"Није било никаквих конкретних договора о Закону о раду, већ се разговарало о начину даљег 

рада у тој групи", каже извршни секретар Уједињених гранских синдиката Независност Злата 

Зец. 

На састанку су учествовали представници два репрезентативна синдиката Србије - УГС 

Независност и Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С), Уније послодаваца Србије, као и 

министарства финансија, рада и привреде. 

Потпредседник С С С С Зоран Михајловић казао је Бети да у Радној групи "нису још ни почели 

са конкретним радом, јер се још не зна ко су стални чланови те групе". Синдикати су према 

његовим речима, тражили од Министарства рада спискове чланова Владе који ће учествовати у 

Радној групи, али им на данашњем састанку нису достављени.  

 

"Тражили смо спискове, јер је тренутно влада техничка и како би и после успостављања 

нове владе важило оно што се сада договоримо", рекао је Михајловић.  

 

Он је додао да би на следећем састанку све три преговарачке стране и чланице Радне групе 

требало да потпишу Протокол, којим се прецизира број чланова, "како се не би дошло у 

ситуацију да се чланови у сред преговора мењају". Михајловић је рекао да ће се на следећем 

састанку расправљати о постојећем Закону о раду и његовим евентуалним изменама, а не о 

спорном предлогу новог Закона о раду, због кога су синдикати изашли из преговора.  

 

Према његовим речима, синдикати су предложили да се нови састанак одржи сутра, али је 

ипак договорено да се састанак Радне групе одржи следећег четвртка.  

 

Како је раније речено, нова радна група требало би да до 1. маја припреми нацрт нове верзије 

закона који ће уредити тржиште рада и капитала, а да до 30. маја буде спроведена јавна 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=13&nav_id=811911
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расправа, како би до 30. јуна закон био усвојен. Претходна радна група је, без учешћа 

репрезентативних синдиката, припремила Нацрт измена и допуна Закона о раду који је био у 

јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара.  

 

Предложеним изменама Закона о раду нису били задовољни скоро сви синдикати у Србији, па 

је 20. јануара на састанку премијера Србије Ивице Дачића и првог протпредседника 

Александара Вучића с представницима репрезентативих синдиката и Уније послодаваца 

одлучено да се поново разматрају измене радног законодавства.  

 

Синдикати су 23. јануара организовали у предузећима и установама у Србији једносатни 

штрајк као упозорење да се убудуће ниједан закон који се односи на услове рада и права 

радника не може мењати без договора с њима 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:478229-Pregovori-o-Zakonu-o-radu-Ministarstvo-

nema-tim 

Преговори о Закону о раду: Министарство нема тим 

АУТОР: Ј. Ж. С.  

Преговора о изменама Закон о раду нема јер Министарство рада још није 
одредило тим који ће преговарати са послодавцима и 

МИНИСТАРСТВО рада још није именовало сталан преговарачки тим који ће у оквиру Радне 

групе преговарати са послодавцима и синдикатима о изменама Закона о раду. Синдикалци су 

тражили да се успостави и протокол по коме ће се радити. 

 

- Не пристајемо да разговарамо о нацрту који је повучен, већ само о важећем Закону о раду - 

рекао је Зоран Михајловић из СССС. - Не знам да ли је властима уопште стало до ових 

преговора, јер нас већ оптужују да их ми опструирамо. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:478155-Jumko-se-dogovorio-vagondzije-ne-odustaju 

“Јумко“ се договорио, “вагонџије“ не одустају 

АУТОРИ: Ј. С. - Г. Ћ.  

Влада је са два „минималца“ санирала проблеме у Смедереву и Врању, али не и у 
Краљеву. Текстилцима са југа Србије обећано шивење униформи за полицију 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:478229-Pregovori-o-Zakonu-o-radu-Ministarstvo-nema-tim
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:478229-Pregovori-o-Zakonu-o-radu-Ministarstvo-nema-tim
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:478155-Jumko-se-dogovorio-vagondzije-ne-odustaju
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Председник Владе Ивица Дачић и вршилац функције министра привреде Игор Мировић после 
двоипочасовног састанка са представницима синдиката „Јумка“ и пословодством компаније 
постигли су договор, потврђено је „Новостима“. 
 

Представници синдиката кажу да је састанак био конструктиван и да су сви показали добру 
вољу. 
- Обећано нам је да ћемо најкасније до среде сви примити по једну минималну зараду, а онда у 
марту још једну. Проблем здравствених књижица је мало комплекснији, мада нам је обећано 
да ће се разматрати. На наше инсистирање биће промењен надзорни одбор и испитане наше 
сумње о злоупотреби у руковођењу компанијом - каже Снежана Величковић, председница 
Асоцијације слободних и независних синдиката у „Јумку“. 
Сличан договор је постигнут пре два дана са радницима „Желвоза“ из Смедерева. 
Као и Смедеревци, радници „Јумка“ одлучили да држави пруже руку помирења и одустану од 
блокаде ауто-пута, али да ће тек представници синдиката изаћи пред раднике и саопштити им 
предлог Владе, након чега ће донети олуку о евентуалном прекиду штрајка који траје од 14. 
јануара. 
Градоначелник Врања Зоран Антић каже да је можда један од најважнијих сегмената разговора 
обећање премијера да ће „Јумко“ добити посао шивења униформи за полицију, што је гарант да 
машине у „Јумку“ неће стати заувек. 
С друге стране, радници краљевачке Фабрике вагона који штрајкују осам месеци, захтевајући 
исплату 20 заосталих зарада, наставили су даноноћну блокаду пруге ка Чачку и Пожеги, као и 
пруге према Рашки. Тако је већ четири дана железнички саобраћај на тим правцима потпуно 
обустављен. 
 
ИНВАЛИДИ НА ПРУЗИКАО и претходних дана, протесту „вагонџија“ и у четвртак су се 

придружили бивши ватросталци „Магнохрома“, као и радници „Гибењаре“ и „Пластметала“. 

Запослени у „Пластметалу“, углавном инвалиди, траже 13 плата, док бивши ватросталци 

захтевају да им коначно буде уплаћен преостали део отпремнина по социјалном програму. 

 
Од бар једног „минималца“ који им је још у понедељак обећан на састанку у Министарству 
привреде, засад није било ништа, а „вагонџије“ су уместо новца добиле ултиматум да ће уплате 
„кренути“ тек када деблокирају пруге. 
- Тако смо, уместо те цркавице која не би била довољна да запушимо све рупе и платимо бар 
део нагомиланих дажбина, добили само још једно понижење. А, ми не просимо, већ тражимо 
што је наше. Па, зар је у 21. веку нормално то што не можемо да се лечимо, што су наше 
породице гладне, што буквално немамо од чега да живимо - огорчено се пита Ненад Терзић, 
председник Штрајкачког одбора у Фабрици вагона, додајући да се размишља и о даљој 
радикализацији протеста. 
На „барикади“ недалеко од краљевачке железничке станице, у четвртак се пронела вест да су 
на састанак у Министарству привреде позвани Марија Савковић, заступник државног капитала 
у Фабрици вагона, као и доскорашњи директор Зоран Богдановић. 
- Ни мени, а ни овим радницима није јасно кога ће то они да представљају. Од наших 
представника нико није позван, а и да јесте, наш став је да било какве преговоре можемо да 
водимо само овде, међу радницима - јасан је Терзић. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:478139-Postignut-dogovor-izmedju-Vlade-i-

Sindikata-EPS-a 

Постигнут договор између Владе и Синдиката ЕПС-а 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Синдикат радника Електропривреде Србије постигао је сагласност са Владом и 
пословодством компаније и потписао споразум којим је испуњен највећи део 
захтева 
 
БЕОГРАД - Синдикат радника Електропривреде Србије (ЕПС) постигао је сагласност са Владом 
Србије и пословодством компаније и потписао споразум којим је испуњен највећи део захтева 
тог синдиката. Договор једино није постигнут о изузимању запослених у ЕПС-у из система 
умањења зарада у јавном сектору већих од 60.000 динара, речено је у том синдикату. 

С представницима Владе Србије договорено је да се побољшају услови рада неопходни за 
функционисање електроенергетског система, а биће урађене и анализе, како би ЕПС могао да 
запосли и обезбеди довољан број производних радника, кажу у том синдикату. Постигнут је и 
договор о исплати позајмице запосленима, о чијем ће се износу, како додају у синдикату ЕПС-а, 
накнадно договорити.  
 
После вишенедељних преговора, споразум је постигнут и тај синдикат је навео да се прекидају 
све активности у вези са раније најављеним штрајком. Синдикат радника ЕПС-а изборио се за 
укључење у радне тимове за израду предлога закона о раду, закона о приватизацији, закона о 
стечају и закона о штрајку. Ипак, како кажу у синдикату, нису сасвим задовољни исходом 
преговора, мада разумеју економске и политичке услове, односно чињеницу да предстоје 
парламентарни избори и да техничка Влада Србије нема услове да мења Закон о умањењу нето 
прихода у јавном сектору. 

У преговорима су учествовали министар финансија Лазар Крстић, министар енергетике, 
развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић, представници Синдиката радника 
ЕПС-а, председник синдиката Милан Ђорђевић и пословодство и в.д. директора ЕПС-а 
Александар Обрадовић. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Ni-kupus-radnicima-ne-pomaze.sr.html 

Ни купус радницима не помаже 

АУТОР: Бранко Пејовић 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:478139-Postignut-dogovor-izmedju-Vlade-i-Sindikata-EPS-a
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:478139-Postignut-dogovor-izmedju-Vlade-i-Sindikata-EPS-a
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Ni-kupus-radnicima-ne-pomaze.sr.html
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Некад снажна индустрија у Ужицу која је запошљавала 17.500 радника данас је потонула, па 

бившим ударницима остаје да се сналазе како знају и умеју 

Ужице – Замандаљене су капије некад познатих ужичких фабрика, па је индустрија овдашња 
лошом приватизацијом малтене покошена. Фабрички радници остали су на улици, па су 
кренули да смишљају шта им ваља чинити, да породице прехране. Где год шта започну 
могућности слабе, општа беспарица свакој идеји о улагању зачас нађе ману. Но сиромаштво их 
гони да предузму нешто: досете се тако неки да би могли шта да засаде у селима из којих су се у 
град доселили, на доскора заборављеном родитељском имању. Од пољопривреде колико-
толико да приходују. 
И, ето, минуле године поједини што остадоше без радних места засадише купус у селима 
повртарске Лужничке долине. Уложили своју цркавицу у садњу, трудили се око сваке главице и 
добар род им заиста родио. Већ су неки у рану јесен трљали руке гледајући пуна купусишта. 

Али као да им се не да: ове јесени је најнижа цена купуса. Падала из дана у дан, па се и на 10 
динара за килограм срозала. У позну јесен у мегамаркетима била и три динара, а једна 
трговина, чак, давала бесплатно џак купуса уз купљено купусно буре. „И како сад бити 
паметан“, жале се ти бивши фабрички радници, нови повртари. 

Ту своју муку, по некадашњој навици, и синдикату су поверили, али како он сад да им помогне 
кад ни раније, док су без радних места остајали, није могао. Истакнути ужички синдикалац 
Петрашин Друловић сматра да се ове радничке муке, пре свега, догађају због неуспешне 
приватизације ужичке привреде, због потонућа многих предузећа, а у недостатку нових шанси. 

– Број индустријских радника неуспешном приватизацијом сведен је у Ужицу са 17.500 на 
4.600. То зовем деиндустријализацијом ужичке привреде, јер их је управо толико било 1962. 
године, кад је почињао развој индустрије. Догодио се суноврат на почетке. Овде је у протеклих 
скоро деценију и по приватизовано 37 фирми, од којих је са 11 раскинут купопродајни уговор и 
све су, изузев једне, отишле у стечај. Десетак њих није ни доживело раскид уговора, потонуле 
су. Надали смо се да би држава могла активно да помогне у решавању невоља неуспешно 
приватизованих фирми, али она је од њих олако дигла руке. Данас само неколико предузећа 
овде добро ради: „Јединство“, „Импол Севал“, а међу успешним је и државни „Први партизан“ 
– набраја Друловић, који је председник Самосталног синдиката за Златиборски округ. 

Крах овдашње привреде, понавља, изазвао је Закон о приватизацији којим није предвиђена 
одговорност и обавеза купаца предузећа да одрже производњу. Многи су, истиче синдикалац, у 
куповини фирми видели шансу да лако дођу до капитала, а потом би купљено напуштали, 
раднике у безнађу остављали, предузеће у стечај гурали. Али не вреди њих кривити и 
оптуживати. Све је то, вели Друловић, рађено у складу с важећим законом, па кривичне 
одговорности купаца нема. 

А на наше питање због чега се синдикат није више бунио против тога, одговара да је та 
организација била усамљени критичар тих закона, па због тога каткад обележена као 
„кочничар промена“. 

По његовој оцени, одавно теже није било у ужичкој привреди. 

 – Овде још нема ниједне стране инвестиције, иако их политичари повремено најављују, 
замиру шансе да било ко дође до посла. Зато људи прибегавају разним покушајима, попут оног 
с купусом, али ни ту не иде како се очекује. Ваљда ће се ово једном окренути набоље – нада се 
Петрашин Друловић. 
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