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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:488616-Prosvetni-radnici-zapretili-strajkom 

Просветни радници запретили штрајком 
И. М.  

Синдикати у просвети неће пристати на најављено смањење плата у јавном 
сектору 

ПРОСВЕТАРИ неће прихватити могуће смањење плата од десет одсто и ако се то догоди, могли 
би да одговоре штрајком. Представници четири репрезентативна синдиката у школству 
формирали су у среду радну групу која ће од будућих министара затражити да спрече даље 
сиромашење просветних радника.  
- Чланству смо дали рок до краја месеца да се изјасни о моделу будућег протеста - рекао је 
Драган Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника. - Пред нама су три 
могућности, штрајк од 30 минута, велики фронтални штрајк, или једнодневни али веома чести 
штрајкови, како бисмо јавности указали у каквом се проблему налазимо. 
Његов колега Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања Србије, напоменуо је да 
неће дозволити смањење плате без преговора са синдикатима. Он је додао да би, ако будућа 
влада Србије зараде умањи у школству, просечна плата наставника са 43.000 била смањена на 
39.000 динара, колико су примали пре пет година. 
- Александар Вучић најавио је да Закон о зарадама у јавном сектору треба до 1. јула да буде 
усвојен у Скупштини. Према нашем мишљењу, то је апсолутно немогуће, али ако се буде 
радило на том закону у наредном периоду, тражимо да представници синдиката учествују у том 
послу - рекао је Павловић на заједничкој конференцији за новинаре. 
НИШТА ОД СТРАТЕГИЈЕ 
СА овим мерама смешно делује и Стратегија развоја образовања до 2020. године, према којој 
издвајање за просвету треба да буде повећано на шест одсто БДП. Овим смањењем зарада, оно 
ће заправо да „падне“ на 3,3 процента БДП - тврди Бранислав Павловић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/459924/Duguje-11-plata-radnicima-a-sponzorise-pevacice 

Дугује 11 плата радницима, а спонзорише 
певачице 

С. Лакић  

Власник “Фармакома” Мирослав Богићевић, који радницима дугује четири милиона евра, 

платио је 50.000 евра рекламу на концерту Цеце Ражнатовић. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:488616-Prosvetni-radnici-zapretili-strajkom
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/459924/Duguje-11-plata-radnicima-a-sponzorise-pevacice
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Ова необична пословна одлука фактурисана је 17. јуна прошле године у време када је 

Богићевић држави за порезе дуговао осам милиона евра. Због девет неисплаћених зарада и 

неповезаног стажа, тада су радници Богићевићеве “Зајаче” блокирали пут Лозница - Шабац. 

Штрајковали су и радници његове Фабрике акумулатора у Сомбору, а наплату дугова од 

“Фармакома” тражили су и произвођачи млека из Мачванског округа. 

 

Извор “Блица” каже да је Богићевић платио рекламу на Цецином концерту у време када укупно 

3.500 његових радника није редовно примало плате. 

 

Тачно 50.000 евра за рекламу “Фармакома” исплаћено је преко фирме “МБ ритејл група” коју је 

Богићевић основао у новембру 2010. 

 

Рачуни Концерна “Фармаком” замрзнути су од 16. априла 2013, а дуг је достигао 80 милиона 

евра. Фабрика акумулатора Сомбор дугује 40 милиона, Млекара Шабац 30, Индустријски 

комбинат Гуча десет милиона... Мирослав Богићевић јуче није био доступан за коментар, али 

нам је недавно потврдио да банкама дугује око 250 милиона евра, добављачима 50 милиона, а 

запосленима за 11 плата четири милиона евра. Незванично се процењује да је дуг његових 13 

компанија достигао пола милијарде евра. 

  

Маричић дао отказ 

 

Иван Маричић, бивши руководилац Српске банке, престао 

је да ради за Мирослава Богићевића. Маричић је окончао 

функцију саветника у “Фармакому” само дан након сазнања 

“Блица” о његовом ангажовању у овом шабачкој фирми. У 

јуну 2013. “Фармаком” се налазио међу 22 највећа дужника 

које је ова банка кредитирала са 70 милиона евра. Кредите 

у овој државној банци Богићевић је гарантовао јаловином 

из рудника. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/460237/Ukupno-21-kompanija-obecala-posao-mladima 

Укупно 21 компанија обећала посао младима 

Тањуг  

Укупно 21 компанија која послује у региону, међу којима и Нафтна индустрија Србије (НИС), 

МК група, Нестле, НЛБ банка, и Агрокор потписале су вечерас повељу о сарадњи којом се 

обавезују да ће у наредном наредном периоду запошљавати младе. 

Повеља је потписана у Дубровнику на међународној конференцији ХР Бусинесс Арена 2014, 

коју већ 12. пут организује Инфоарена. 

 

- Највеће компаније су пришле овој иницијативи и дале су обећање да ће у следечхе три године 

заједничким снагама радити на томе, кроз заједничке програме запошљавања, едукацију - 

рекла је након потписивања програмска директорка конференције и власница компаније 

Тагорас Кармен Мајетић Павић. 

 

Ова повеља о сарадњи настала је због великог проблема незапослености младих у свету а 

нарочито код нас у региону, рекла је она. Мајетић Павић је навела да млади који заврше 

средњу школу или факултет обично нису спремни за тржиште рада. 

  

- Циљ је да компаније потписнице сарађују. Свако је, на пример, задужен да да представника и 

оформићемо мало друштво. То друштво ће међусобно размењивати информације како 

запослити младе и како их укључити у своје програме обуке – истакла је она. 

 

Повељу су потписале МК група, НИС Гаспром њефт, Нелт група, Агрокор, А.Т.Керни, Атлантик 

група, Делта холдинг, Горење, Холдинг Словенске електране, ИБМ кроација, ИЕДЦ Блед скул 

ог менаџмент, Нестле Адријатик, НЛБ банка, Подравка, Привредна банка Загреб, С&Т, 

Теленор Србија, Теленор Монтенегро, Вип нет, Стириа Кроација и Бинго. 

 

Циљ је и да се млади информишу о томе шта се дешава у региону.  

- Наша одговорност ће бити и да им укажемо које компаније подстичу програме запошљавања. 

Планирамо да укључимо и јавни сектор, државне институције и образовни систем - навела је 

Мајетић Павић. 

 

Договориће се и конкретни начини комуницирања и рада. Крајем септембра направиће се још 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/460237/Ukupno-21-kompanija-obecala-posao-mladima
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једна ХР Арена у Хрватској, а почетком октобра и у Београду где ће се, како додаје Мајетић 

Павић, ова проблематика спустити на локални ниво и разговараће се оперативно. 

 

- Жеља нам је да на неки начин покренемо заједничку сарадњу привреде и државе, јер у 

државним институцијама нису у стању да решавају проблем незапослености младих, који су 

наша будућност - рекла је Мајетић Павић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460147/Radnici-Jumka-zatrazili-jednokratnu-pomoc-od-vlade 

Радници Јумка затражили једнократну 
помоћ од владе 

Тањуг  

Београд - Радници Јумка затражили су данас од представника Министарства привреде да им се 

што пре исплати једнократна помоћ у висини једне месечне минималне зараде, изјавила је 

Тањугу председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) у том предузећу, 

Снежана Величковић. 

Величковић је рекла да су представници синдиката разговарали са државном секретарком 

министарства Мишелом Николић и да су јој предочили своје захтеве, који се пре свега односе 

на исплате заосталих зарада, повезивање радног стажа, оверу здравствених књижица, 

систематизацију радних места, смену руководства фабрике. 

 

Представници синдиката су, према речима Величковићеве, добили уверевања да ће њихови 

захтеви бити детаљније размотрени по формирању нове владе. 

  

 - Сачекаћемо да се формира влада а до тада ћемо и даље штрајковати у кругу фабрике - рекла 

је она. 

 

Радници Јумка планирали су да јуче крену у протестну шетњу ка Београду и блокирају једну 

траку ауто-пута Ниш-Скопље, али је полиција забранила такав начин протеста. 

 

Око 1.700 радника компаније Јумко штрајкује од половине јануара ове године, а 12. фебруара 

код Врања су блокирали пут ка Македонији, да би након више сати прихватили да се повуку 

када је на лице места стигао вршилац функције министра привреде Игор Мировић, који је 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460147/Radnici-Jumka-zatrazili-jednokratnu-pomoc-od-vlade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459726/Policija-zabranila-strajkacima-iz-Jumka-izlazak-na-autoput
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459726/Policija-zabranila-strajkacima-iz-Jumka-izlazak-na-autoput
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/459726/Policija-zabranila-strajkacima-iz-Jumka-izlazak-na-autoput
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разговарао са учесницима протеста. 

 

Блокада управне зграде 

Пре две недеље блокирали су управну зграду фабрике, а један мањи број радника отпочео је 

штрајк глађу који је одмах потом замрзнут. 

  

Свим радницима је уочи празника уплаћено по пет хиљада динара а стигла су и обећања да ће 

свима који одлазе у пензију бити повезан радни стаж. 

 

Уговорне обавезе Јумка према домаћим и страним партнерима износе око 400 милиона 

динара. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460079/Zavrsen-protest--neizvesna-sudbina-Precizne-mehanike 

Завршен протест - неизвесна судбина 
Прецизне механике 

Тањуг  

Београд - Око 200 радника Прецизне механике завршило је данас протест испред компаније 

ИТМ - већинског власника после неформалног обећања да ће у наредном периоду постепено 

бити обновљена производња у том предузећу и исплаћене заостале зараде. 

Главни повереник синдиката Индустрије прецизне механике Независност Милорад Мацут је 

изјавио Тањугу да је на састанку с представницима ИТМ - а договорено да Надзорни одбор што 

пре одржи седницу како би се изјаснио о судбини Прецизне механике, где је ИТМ без икаквих 

разлога 14. марта обуставио производњу. 

Мацут је казао да ће Удружење малих акционара Индустрије прецизне механике и синдикат 

Независност у том предузећу после 1. маја донети одлуку да ли ће испред Владе Србије бити 

настављени протести, као и да ће у међувремену видети да ли ће радници, који су на 

принудном одмору, бити постепено враћени на посао. 

 

Према његовим речима, представници ИТМ - а су обећали да ће у току дана бити одблокиран 

рачун Прецизне механике, који је у блокади због дугова према добављачима и неизмирених 

пореза. 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/458876/Strajk-gladju-u-Jumku-zamrznut-do-kraj-uskrsnjih-praznika
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/458876/Strajk-gladju-u-Jumku-zamrznut-do-kraj-uskrsnjih-praznika
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/458876/Strajk-gladju-u-Jumku-zamrznut-do-kraj-uskrsnjih-praznika
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/458876/Strajk-gladju-u-Jumku-zamrznut-do-kraj-uskrsnjih-praznika
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/458779/Radnicima-Jumka-uplaceno-po-5000-dinara-prekinuli-blokadu-upravne-zgrade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/458779/Radnicima-Jumka-uplaceno-po-5000-dinara-prekinuli-blokadu-upravne-zgrade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/458779/Radnicima-Jumka-uplaceno-po-5000-dinara-prekinuli-blokadu-upravne-zgrade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460079/Zavrsen-protest--neizvesna-sudbina-Precizne-mehanike
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Радници су данас започели протест у 12 часова испред Прецизне механике у Улици Војислава 

Илића и затим, без блокаде саобраћаја, наставили протест испред седишта компаније ИТМ на 

Новом Београду противећи се пословној политици директора ИТМ групе Топлице Спасојевића. 

 

Мацут је рекао да је компанија ИТМ у Прецизној механици обуставила производњу 14. марта 

ове године без икаквог разлога, с обзиром на то да је радила пуним капацитетом за познатог 

купца који је за део робе већ дао аванс. 

 

- Не можемо да схватимо зашто је онда прекинута производња, јер имамо тржиште и купце и 

извозимо 80 одсто производње - казао је Мацут. 

 

Према његовим речима, вероватно је циљ такве одлуке да се Прецизна механика отера у стечај, 

да би се већински власник ослободио малих акционара и радника, и добављача којима дугује 

новац. 

  

Мацут, ипак, сматра да иза свега тога стоји намера да се затвори Прецизна механика како би се 

на њеном земљиште, које се налази на атрактивној локацији у Улици Војислава Илића, градио 

стамбено - пословни комплекс. 

  

Прецизна механика у Денковој башти поседује 4,9 хектара земљишта, за које се процењује да 

вреди најмање 50 милиона евра. 

  

- У тој фирми је тренутно запослено 375 радника и има око 2.500 малих акционара. 

Радницима се дугују три плате за које постоји новац, с обзиром на то да је роба из тог периода 

извезена и наплаћена - каже Мацут. 

  

Радници су поручили да неће одустати од тог предуезећа и да ће се борити за своја радна места. 

 

Индусутрија прецизне механике продата је у децембру 2007. фирми ИТМ индустрокомерц у 

Београду, по цени од 470 милиона динара. ИТМ тренутно има 78 одсто власничког удела, а 

мали акционари оспораваја око 10 одсто тог удела. 

Прецизна механика је у последње време највише производила опрему за пољопривредна и 

транспортна возила. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460006/Predstavnici-PIO-fonda-u-Vladi-nastavljaju-protest 

Представници ПИО фонда у Влади, 
настављају протест 

Тањуг  

Београд - Представници синдиката Републичког ПИО фонда данас су новинарима изјавили да 

им је после краћих преговора у влади Србије обећано да ће покушати да реше њихов проблем 

који се тиче смањења плата запослених који су и данас протестовали испред зграде владе. 

 Неколико стотина запослених у ПИО фонду окупило се у Немањиној улици у знак протеста, да 

би представнике синдиката нешто касније примио саветник првог потпредседника Владе, 

Драган Ђоковић. 

 

Према речима председнице јединственог синдиката Републичког ПИО фонда Љиљане Кремић, 

након преговора, представници Владе "показали су разумевање за њихове захтеве". 

  

- Објаснили смо им да не тражимо додатна средства из бужета, нити повећање плата, већ само 

да нам се плата врати на ниво на коме је била пре смањења  рекла је Кремић Тањугу. 

 

Зараде запослених у ПИО фонду смањење су после препоруке Државне ревизорске институције 

(ДРИ) да се плате радницима у том Фонду смање до 30 одсто, почев од 21. марта. Запослени су 

ступили у генерални штрајк 8. априла. 

 

Кремић је рекла да су представници Владе данас затражили да им током дана представници 

синдиката ПИО фонда пошаљу своје директне захтеве, и обећали су да ће покушати да реше 

њихов проблем у сарадњи са надлежним министарствима. 

 

Запослени у фонду ПИО и даље ће бити у генералном штраку, додала је Кремић, и најавила да 

ће се и сутра окупити на истом месту испред Владе Србије, како би сазнали шта се догодило са 

њиховим захтевима. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460006/Predstavnici-PIO-fonda-u-Vladi-nastavljaju-protest
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_preti_radikalnijim_protestima.4.html?news_id=280377 

Синдикат запослених у Фонду ПИО наставља штрајк због зарада које су смањене јер је 

ревизор утврдио да су претходно биле незаконито повећане 

Синдикат прети радикалнијим протестима 

АУТОР: А. М. 

Београд - Синдикат запослених у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање 

најавио је да ће данас наставити да протестује испред Владе Србије, пошто јучерашњи штрајк 

није донео никакво разрешење њихових проблема. Радници Фонда ПИО штрајкују јер су им 

плате смањене за 30 одсто, пошто је Државна ревизорска институција утврдила да су за тај 

износ претходно незаконито повећане. 
 
Штрајкаче је јуче примио само Драган Ђоковић, саветник првог потпредседника Владе 
Александра Вучића, који им је препоручио да саставе допис са захтевима и упуте га Влади 
Србије „како би га он проследио даље“. 

Како за Данас каже Љиљана Кремић, председница синдиката у Фонду ПИО, синдикат је тај 
допис већ послао. 

- Требало је да имамо преговоре са Агенцијом за мирно решавање спорова, али су они отказани 
и ми мислимо да је менаџмент Фонда ПИО, којем уопште не верујемо, имао везе с тим. 
Преговоре са Владом требало би да наставимо данас у 10 часова у Фонду ПИО, а за 12 часова је 
предвиђен нови протест. Миритељ је звао Министарство финансија на преговоре, али се они 
том позиву нису одазвали, већ су тражили да преговорима присуствује и државни ревизор - 
каже Кремићева, која додаје да ће, ако им захтеви не буду испуњени, „радикализовати протесте 
и тражити смену менаџмента Фонда ПИО и Министарства рада“. 

На помен тога да су до сада примали незаконито повећане плате, Кремићева одговара да је 
„исти проблем имала и Национална служба за запошљавање“ и да је он одмах решен тако што 
је Влада донела посебну уредбу којом је легализовала статус њихових примања. Синдикалци 
Фонда ПИО сада желе да добију исту такву уредбу. 

Кремићева каже да од нове Владе Србије очекује разумевање, а да актуелна влада вероватно 
није била добро обавештена о овом случају.Запослени у Фонду траже да им држава не смањује 
зараде све до момента када ће у јавном сектору бити уведени платни разреди, према којима ће 
се одређивати плате у свим државним институцијама. То би, према најавама из Министарства 
финансија, требало да се догоди у јулу. 

Јучерашњем протесту присуствовало је око 600 незадовољних радника Фонда ПИО. 

Добар просек 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_preti_radikalnijim_protestima.4.html?news_id=280377
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Просечна нето плата запослених у Фонду ПИО у марту је износила чак 53.769 динара, што је 
приметно изнад републичког просека, али је смањењем на основу препоруке државног 
ревизора дошла до 39.000 динара, што је нешто испод републичког просека. Плата директора 
Фонда прошле године била је 156.067 динара, заменика 133.320 динара, директора сектора 
113.775, самосталног стручног сарадника 57.628 динара, а вишег референта 29.960 динара. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_ujedinjeni_pred_vladu.55.html?news_id=280349 

Након најављеног смањења плата у јавном сектору 

Синдикати просветара уједињени пред 
Владу 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Сва четири репрезентативна синдиката просветних радника склопила су споразум о 
заједничком наступу у преговорима са будућом владом, саопштено је на јучерашњој 
конференцији за новинаре, којој су присуствовали председници Синдиката образовања Србије, 
ГСПРС „Независност“, Уније синдиката просветних радника и Синдиката радника у просвети 
Србије. 
 
„Синдикати образовања неће прихватити никакво смањење плата запосленима у образовању, 
поготово без донетог социјалног дијалога и предузеће све мере синдикалне борбе у циљу 
спречавања даљег осиромашења просветних радника“, наводи се у споразуму. 

Синдикати захтевају од будуће владе и министра просвете да се што пре формира заједничка 
комисија од представника министарстава просвете, финансија и репрезентативних синдиката 
образовања, која ће почети израду закона о платама у јавном сектору. Због тешке материјалне 
ситуације и евентуалних корака будуће владе формирана је радна група, која ће пратити 
ситуацију и предлагати активности потписницима споразума, истакнуто је на јучерашњој 
конференцији за медије. 

Лидери сва четири синдиката су поновили да ће сигурно ступити у штрајк уколико се обистини 
најављено смањење плата за 10 одсто. Председник Уније синдиката просветних радника 
Драган Матијевић каже да чланови тог синдиката имају рок до краја месеца да се изјасне о 
модалитету будућег протеста и да су „у игри“ три опције - законски штрајк са часовима од 30 
минута, дуготрајан протест или такозвани грчки сценарио са краћим и честим протестима. 

- Држава ништа неће постићи смањењем плата у образовању, јер би се уштедело око пет 
милијарди динара до краја године, а буџетски дефицит износи 174 милијарде. Држава која 
годишње губи 200 милијарди динара у сивој економији неће бити спашена ако приштеди на 
образовању и здравству - поручио је Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања 
Србије. 

Он је навео да око 20.000 запослених у образовању прима минималан лични доходак, а ако би 
се плате смањиле за 10 одсто, на минималац би пало још 5.000 људи. Павловић каже да је 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_ujedinjeni_pred_vladu.55.html?news_id=280349
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просечна плата у просвети 43.000 динара, а још нижа ако се посматра само основно и средње 
образовање, тачније испод 40.000 динара. 

- Нећемо почети наредну школску годину без уведених платних разреда у образовање. Доста су 
нас лагали - каже Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије. 

Драган Матијевић, лидер Уније синдиката просветних радника, додаје да се Србија налази у 
„шизофреној ситуацији, у којој се не зна ни шта ће бити за 15 дана, а камоли у септембру“. 

- Министар финансија Лазар Крстић је пре два месеца обећао да ће увести платне разреде до 
краја јуна и да ће однос најниже и највише плате у образовању бити враћен на један према три. 
Сада се, међутим, прича о смањењу плата. Све то показује да нема никаквог система већ да 
свако ради шта хоће - каже Матијевић. 

Смањење плата 

Лидери сва четири репрезентативна синдиката тврде да евентуално смањење зарада није 
једини разлог за штрајк и да ће њихови даљи потези зависити од понашања будуће владе. 

Годину дана затвора за крађу тестова 

Београд - Други основни суд у Београду осудио је Зорицу Матић на годину дана затвора због 
злоупотребе службеног положаја, јер је као радница Службеног гласника изнела тајне тестове 
за полагање мале матуре јуна 2013. године, што је довело до поништавања тог теста. Суд је 
осудио Жељка Цветковића и Ненада Мијалковића на шест месеци условно, са роком провере 
од две године, због прикривања. 

Како је суд утврдио, Зорица Матић је јуна прошле године, док је радила на паковању тестова у 
ЈП Службени гласник, украла три комбинације тестова из српског и три из математике, које је 
потом предала осталим осуђенима. Због крађе тестова, резултати полагања мале матуре 2013. 
године се нису вредновали за упис у средње школе. У пресуди се наводи да је тиме нанета 
огромна штета једном генерацији и да то дело не може да прође без осуде. Бета 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/protest-vrtici-zatvoreni-do-8-30/133793.phtml 

Протест: Вртићи затворени до 8.30 

 

Новосадски васпитачи, огорчени дешавањима у Предшколској установи „Радосно 

детињство“, решили су да данас, првог дана рада након пролећног распуста, врата 

вртића оставе затворена све до 8.30 сати. Овај протест није најављен управи, нити 

је организован од стране синдиката или неког удружења. 
 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/protest-vrtici-zatvoreni-do-8-30/133793.phtml
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ОЧАЈ - Васпитачи који месецима раде без плата и носе терет милионских дуговања установе 

решили су да самоиницијативно затворе вртиће на два и по сата не би ли родитељима 

малишана показали с каквим се проблемима боре. Договори теку искључиво преко СМС-ова и 

Фејсбук група, а до сада је затварање врата, незванично, најавило преко 20 вртића. 

Марко Гргуревић, директор „Радосног детињства“, каже да је упознат са овом иницијативом 

васпитача, али само незванично. 

- Учинићемо све што је у нашој моћи да спречимо овакву врсту протеста јер би она највише 

штете нанела деци. Званично, никакав штрајк није најављен, што овај протест чини 

незаконитим. Свако незаконито понашање спреман сам да санкционишем - каже Гргуревић. 

 

 

 


