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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:546397-Dr-Zoran-Stojiljkovic-Protesti-pored-rostilja 

Dr Zoran Stojiljkovid: Protesti pored roštilja 

Radnici više ne prepoznaju nikakav politički kišobran ili nekakvu institucionalnu snagu koja bi mogla da 
zastupa i štiti njihove interese, pa ih i to demotiviše 

Svi razlozi za prvomajske radničke proteste postoje, ali oni ipak izostaju. Nezadovoljstvo je veliko, ali je ono 
difuzno, razvodnjeno, neartikulisano i ne može da pokrene na bilo kakvu akciju. Građani su u Srbiji previše 
razočarani protestima koji u ranijim godinama nisu dali nikakav rezultat, a oni su u njima potrošili ogromnu 
energiju. Potrošili su i nadu. 

Dalje, radnici više ne prepoznaju nikakav politički kišobran ili nekakvu institucionalnu snagu koja bi mogla da 
zastupa i štiti njihove interese, pa ih i to demotiviše. Ne osedaju partnera ni u vlasti ni u opoziciji, i strahuju da 
ulaze u pakt sa političarima bilo kojih boja jer bi da izbegnu zloupotrebu i ulazak u politički mulj. 

Takođe, u Srbiji ne postoji nekakav civilni ili društveni pokret koji bi na neki način objedinio sve nezadovoljnike 
i koji bi efektno i bez politikantskih razloga zastupao njihove interese. 

I mediji su, sa svoje strane, zainteresovani za sindikalna prava isključivo kada postoje "aferaški elementi" ili 
kada ismevaju radnike jer za 1. maj spremaju roštilj umesto da se bore za svoja prava. 

U suštini, smatram da protesti, čak i u slučaju bolje organizacije, ne bi u ovom trenutku doneli rezultate. 
Država i Vlada opredeljeni su za reforme pod diktatom MMF i mi tu ne možemo mnogo da promenimo. 

Podsetidu da je u Srbiji najvedi strah od gubitka posla, a veliki broj nezaposlenih samo čeka na neko upražnjeno 
radno mesto. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546357-Hvale-budzet-kude-reforme 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poceli-zvanicni-razgovori-Misije-MMF-s-delegacijom-Srbije.sr.html 

Hvale budžet kude reforme 

AUTORI: M. L. J. - D. I. K.  

Počela prva kontrola aranžmana sa MMF. Škripi kod privatizacije 500 firmi 

STRUKTURNE reforme bide najvedi potencijalni "kiks" Vlade Srbije u razgovorima sa MMF, koji su u 
ponedeljak zvanično počeli. Međunarodni monetarni fond ved je prvog dana pokazao da je zadovoljan 
smanjenjem javne potrošnje i konsolidacijom finansijskog sektora. Dobra vest je svakako budžetski deficit 
upola manji od plana, koji je za tri meseca na nivou od 21 milijardu dinara. Ipak, moglo bi da "zapne" kod 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:546397-Dr-Zoran-Stojiljkovic-Protesti-pored-rostilja
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546357-Hvale-budzet-kude-reforme
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poceli-zvanicni-razgovori-Misije-MMF-s-delegacijom-Srbije.sr.html
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delova dogovora koje Srbija nije ispunila, a to su privatizacija 500 preduzeda, pitanje hemijskog komleksa i 
restrukturiranje javnih firmi. 
 

Prema aranžmanu koji je Srbija potpisala sa Fondom u februaru ove godine, a čiji su prvi rezultati ovih dana 
"pod lupom", iz Međunarodnog monetarnog fonda stižu nam pohvale za smanjenje javne potrošnje. 

- Smanjenje plata i penzija je dovelo do deficita i ušteda koji MMF nije očekivao - kaže ekonomista Ljubodrag 
Savid. - Takođe, jako su zadovoljni situacijom u Železari Smederevo jer država više ne odvaja novac za čeličanu, 
kao ni za preduzeda u restrukturiranju. Ono gde de MMF imati primedbe jeste rešavanje sudbine 500 
preduzeda, i tu de biti gusto, jer nismo mnogo šta uradili. Takođe, dogovorili smo se i o otpuštanju pet odsto 
zaposlenih u javnom sektoru, to de biti neophodno. 

Rokovi nam ne idu naruku kada je u pitanju energetika. Vlada je do 1. aprila trebalo da reši pitanje MSK, a 
prošao je i dogovoreni rok za Petrohemiju. Ved dva meseca se kasni u usvajanju plana finansijskog 
restrukturiranja EPS. Prema rečima ministra finansija Dušana Vujovida, prvi sastanak sa misijom MMF u zgradi 
Narodne banke Srbije, bio je samo - uvodni. 

- Prešli smo osnovne stvari, konstatovali da su sve strukturne i makro mere u procesu ostvarenja, što je u 
skladu sa planom. Utvrdili smo i ceo spisak stvari o kojima demo razgovarati ove nedelje - istakao je Vujovid. 

Glavne teme prve revizije trogodišnjeg aranžmana su stanje u javnim finansijama Srbije, restrukturiranje javnih 
preduzeda, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i privatizacija. 

Ministar privrede Željko Sertid izjavio je posle sastanka da rokovi za privatizaciju nisu utvrđeni ni sporazumom 
sa MMF, niti je zakonom utvrđeno da privatizacija svih preduzeda mora da se okonča do Nove godine. 

- Imamo samo jasne elemente da ne smemo tim preduzedima više da dodeljujemo državnu pomod - istakao je 
ministar privrede. 

KILOVATI OD JULA SKUPLjI OSAM ODSTO 

STRUJA de, najverovatnije, poskupeti sedam ili osam odsto i to od 1. jula. Pregovarači se nisu dotakli ove teme, 
koja verovatno najviše interesuje potrošače u Srbiji. Naša strana de sačekati da se završe pregovori sa MMF do 
12. maja, a nakon toga de EPS poslati Agenciji za energetiku zvaničan zahtev za korekciju cene kilovata. Kada je 
u pitanju akcizna politika, Srbija de najverovatnije uvesti akcizu za struju, ali se ona nede napladivati, barem u 
2015. godini. Ipak, ukoliko državi bude potrebno para, modi de da iskoristi ovaj namet za punjenje budžeta. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546522-Tabakovic-Nije-bilo-reci-o-povecanju-

plata-i-penzija 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/556054/Tabakovic-Prerano-je-za-razgovore-o-povecanju-plata-i-penzija 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tabakovic-Prerano-je-za-razgovore-o-povecanju-plata-i-penzija.sr.html 

SASTANAK SA MMF-OM 

Tabakovid: Nije bilo reči o povedanju plata i penzija 
 

IZVOR: FoNet  

Tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) nije bilo reči o 
povedanju plata i penzija 

BEOGRAD - Tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) nije bilo 
reči o povedanju plata i penzija, jer je za takve razgovore prerano, izjavila je danas guvernerka Narodne banke 
Srbije (NBS) Jorgovanka Tabakovid, koja očekuje pozitivnu ocenu prve revizije aranžmana. 
 
Tabakovid je u emisiji Oko na RTS rekla da de povedanje plata i penzija dodi kao logična posledica dobrih 
rezultata, koji su vidljivi ved sada. 
 
Nije cilj da se do 2017. godine ne povedavaju plate, nego da se postigne održivo punjenje budžeta i da trošimo 
onoliko koliko zarađujemo, rekla je Tabakovid. 
 
Tabakovid je istakla da se nije razgovaralo ni o poskupljenju struje. 
 
Ona je podsetila da je ciljana inflacija u ovoj godini između 2,5 do 5,5 odsto, što de, kako veruje, biti ostvareno, 
a u martu je inflacija iznosila 1,9 odsto. 
 
Vodimo predvidivu ekonomsku politiku, imamo usidrena očekivanja, a to je i dokaz poverenja u mere koje 
sprovodimo, rekla je ona. 
 
Tabakovid je rekla da je NBS smanjila referentnu kamatnu stopu na sedam odsto i da očekuje da de, uz mere 
fiskalne konsolidacije Vlade, biti prostora za njeno dodatno snižavanje. 
 
Prema njenim rečima, očekuje se da de do juna, u saradnji sa ministarstvima finansija, privrede i pravde, biti 
doneta strategija smanjenja rizičnih kredita. 
 
Kod stanovništva je 11 odsto takvih kredita, a kod privrede iznad 22 odsto, rekla je Tabakovid. 
 
Tabakovid je najavila da de do kraja septembra biti uvedeni novi dijagnostički testovi banaka, a proveride se i 
kvalitet kolaterala, da bi se sprečilo da se loše odluke banaka prenose na kamatne stope. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546522-Tabakovic-Nije-bilo-reci-o-povecanju-plata-i-penzija
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546522-Tabakovic-Nije-bilo-reci-o-povecanju-plata-i-penzija
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/556054/Tabakovic-Prerano-je-za-razgovore-o-povecanju-plata-i-penzija
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tabakovic-Prerano-je-za-razgovore-o-povecanju-plata-i-penzija.sr.html
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Za NBS su sve poslovne banke jednako važne. Nedu raditi svoj posao da se nekome dopadnem, ved da sačuvam 
ugled NBS i bankarske industrije, i da to rezultira boljim životnim standardom, rekla je Tabakovid. 
 
Kada je reč o stabilnosti dinara, Tabakovid je rekla da ne očekuje ništa nepredviđeno, a čak i da dođe do neke 
nepovoljne situacije iz međunarodnog okruženja, spremno de se reagovati.  

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546389-Zele-svoj-posao-a-ne-otpremnine 

Žele svoj posao a ne otpremnine 

AUTOR: Z. R.   

Nade zaposlenih u preduzedu "Društvo za održavanje zgrada” koje radi za "Železnice". Za socijalni program 
315 prijavljenih 

DRUŠTVO za održavanje zgrada jedna je od retkih firmi na spisku 188 preduzeda za stečaj, koje se nadaju da de 
iz ovog postupka, ipak, izadi kao "pobednici" i da de "preživeti". Direktor Miloš Savid, tvrdi da je ova firma na 
najbolji način iskoristila socijalni program i da je drastično smanjila broj zaposlenih. Smatra i da de u 
bududnosti, kroz Unapred pripremljen plan reorganizacije, uspeti da prevaziđu probleme i da de nastaviti 
uspešno da posluju. 

 

Optimizam direktora dele i radnici, pa se od 563 zaposlenih za socijalni program, prijavilo svega 315 ljudi. 
Ostalih 248 nadaju se da de za njih i u bududnosti biti posla i odbijaju da bace metle i odu iz firme. 

- Kada višak radnika napusti preduzede, ostade nas taman toliko da, pružajudi i dalje usluge "Železnicama 
Srbije", možemo da poslujemo u plusu - smatra Savid. - Čim isplatimo radnike koji su se odlučili da uzmu 
otpremnine, pokrenudemo stečaj i početi sa sprovođenjem UPPR-a. Bide ispladena potraživanja prema 
radnicima i dobavljačima, a ukoliko nam država otpiše bar kamatu za dug prema Poreskoj upravi, modi demo 
postepeno da stanemo na noge. Tako demo pokušati da "oživimo" firmu, jer bi bilo nelogično da se ona ugasi. 

Direktor kaže da preduzede sada ima dovoljan broj radnika i realnu šansu da opstane. 

- Infrastruktura "Železnica", koju održavamo je specifična i naši ljudi su raspoređeni po objektima celim njenim 
tokom - objašnjava direktor. - I u najmanjim gradovima imamo žene koje su angažovane da čiste prostorije na 
železničkim stanicama, tako da nijednoj firmi koja se bavi sličnim poslom ne bi bilo baš jednostavno da nas 
zameni. Osim nas, po sličnom scenariju de pokušati da se spasu i "Ful protekt", "Želturist" i "Nega kola". 

I iz Ministarstva privrede su ranije stizale poruke da stečaj ne znači nužno kraj za preduzede. Ovaj postupak 
može biti način, da firma, kroz dobru primenu unapred pripremljenog plana reorganizacije, i proaktivan 
pristup svih iz ovog procesa, ponovo stane na noge i bude prodata iz stečaja. 

NEMA PREDOMIŠLjANjA 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:546389-Zele-svoj-posao-a-ne-otpremnine
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ROK za predaju planova za rešavanje viška zaposlenih u preduzedima koja su predviđena za stečaj ističe ovih 
dana, a do sada je spiskove dostavilo 66 firmi. Od 4.999 radnika, za otpremnine se opredelilo tek 2.574 ljudi. 
Još nekoliko preduzeda je u postupku provere dokumentacije. U Ministarstvu privrede kažu da firme kojima su 
odobreni planovi, ne mogu dopunjavati spiskove i da su oni konačni. To znači da radnici koji nisu uzeli 
otpremnine, više na njih nemaju pravo. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/555975/Radnici-Zelvoza-traze-povezivanje-staza-i-zaostale-plate 

Radnici „Želvoza“ traže povezivanje staža i zaostale plate 

AUTOR: M. Đorđevid  

Nekadašnji i sadašnji radnici smederevskog „Želvoza“ okupili su se danas zbog zajedničke muke: nepovezanog 

staža od 2011. godine i neispladenih zarada. 

Poslednju platu primili su u avgustu za mart ili april prošle godine, više se i ne sedaju. Od tada im je u par 

navrata ispladivano nešto „što se zove pomod, po neku hiljadu dinara, tek da ne crknemo“, kažu. 

 

- I oni koji su ostali i oni koji su napustili firmu u istom su položaju. Pri tom, ljudi koji imaju uslova i hteli bi da 

idu u penziju - ne mogu. Nije im upladivan staž poslednje tri-četiri godine. Sada treba oni sami da uplate po 

300-400 hiljada dinara zaostalih doprinosa da bi mogli uopšte da razmišljaju o penziji. Odakle ljudima taj novac 

- pita Slavoljub Trifunovid, nekadašnji sindikalac u „Želvozu“ koji je i sam otišao iz firme uz otpremninu prošle 

godine. 

  

Bivši i sadašnji radnici „Želvoza“ dogovorili su se da se obrate Agenciji za privatizaciju i nadležnim 

ministarstvima jer i oni, s obzirom da im je preduzede još zvanično u restrukturiranju, imaju status poverilaca. 

Ako ved drugi staju u red da naplate svoje od njihove firme bar da se zna da su i oni stali u red. 

  

Od nekadašnjih 1.500 zaposlenih, posle poništavanja neuspele privatizacije, pošto ih je kupio rumunski 

„Grampet“, pa preko više ciklusa odlazaka radnika uz otpremnine, sada ima još 350 radnika. Nedavno je 

italijanska kompanija „Ćimolai“ iznajmila najvedu „Želvozovu“ halu i tada je objavljeno da de tu posao nadi oko 

400-500 ljudi.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/555975/Radnici-Zelvoza-traze-povezivanje-staza-i-zaostale-plate


7 

 

Lokalna samouprava je prilikom potpisivanja ugovora o zakupu insistirala da prednost pri zapošljavanju u tim 

pogonima imaju radnici „Želvoza“.  

  

Italijani se bave izradom specifičnih gabaritnih metalnih konstrukcija, tako da je otvoreno pitanje koliko 

radnika „Želvoza“ može da se uklopi u profil radne snage koja njima treba. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Uzbunjivacima-obecana-bolja-zastita.sr.html 

Узбуоивачима пбећана бпља заштита 

АУТОРКА: Мирпслава Дерикпоић 

Закпн ће, псим заппслених у државнпм, штитити и пне кпји раде у приватнпм сектпру 

Оспбе кпје буду пријављивале кпрупцију или сумоу на оу, убудуће неће дпбијати статус узбуоивача. 
Бар не званичнп, и не ппд тим именпм. Какп за „Пплитику” каже Радпмир Илић, државни секретар у 
Министарству правде, пни кпји пријављују кпрупцију, злпупптребе и друге незакпните радое, пд 5. јуна, 
када ће ппчети примена Закпна п заштити узбуоивача, имаће мнпгп бпљу заштиту негп дп сада. 

– Дп сада системска заштита узбуоивача није ппстпјала. У некпликп закпна, пппут Закпна п Агенцији за 
бпрбу прптив кпрупције, Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг значаја... имали смп 
пдредбе кпје су регулисале пву пбласт. Међутим, заштита узбуоивача није била суштинска. Стваран је 
привид да се узбуоивач штити, а у ствари је та заштита била изузетнп крхка. Дпдељиваое статуса 
узбуоивача пнпме кп пријави кпрупцију значилп је исцртаваое мете на оегпвпм челу. Заштита кпја је 
пружана на пснпву Закпна п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције била је привидна, кап када некпга 
пгрнете плаштпм, а оиме га, у ствари, ни пд чега не мпжете заштити. Утицај Агенције бип је више 
мпралне прирпде, негп штп је пна, заиста, имала правни механизам да заштити узбуоивача. Ипак, мпра 
се признати да је Агенција унела неке нпвине и направила искпрак у пвпј пбласти  – пбјашоава Илић. 

Усвајаоем Закпна п заштити узбуоивача мнпге ствари ће се, према речима државнпг секретара у 
Министарству правде, прпменити. Нпва закпнска решеоа предвиђају, на пример, да лица кпја пријаве 
кпрупцију у вези са свпјим радним пднпспм, без пбзира на статус кпје имају у предузећу, не мпгу да 
буду шиканирана збпг тпга. Укпликп се тп, ипак дпгпди, мпгу да се пбрате суду, кпји има рпк пд псам 
дана да дпнесе привремену меру. Ппсле тпга, улази се у ппступак пред вишим судпм кпји се спрпвпди 
пп хитнпм ппступку. Закпн ће, штп је такпђе нпвина, псим заппслених у државнпм, штитити и пне кпји 
раде у приватнпм сектпру, а пднпсиће се и на пне кпји су ппвезани са узбуоивачима, кпји трпе штетне 
ппследице збпг тпга, а нису узбуоивачи. 

– Главна специфичнпст пвпг судскпг ппступка је пбрнути терет дпказиваоа. Значи, неће узбуоивач 
мпрати да дпказује да је дпбип птказ затп штп је пријавип кпрупцију или оенп ппстпјаое. Онај прптив 
кпга је тужба ппднета треба да дпказује да нема кпрупције или да пнај кп ју је пријавип није трпеп 
никаквп шиканираое. Тужба се ппднпси пп месту пребивалишта пнпга кп је ппднпси. Сва правила 

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Uzbunjivacima-obecana-bolja-zastita.sr.html
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парничнпг ппступка и оегпва специфичнпст у делу кпји се тиче раднпг права и ппступка из раднпг 
пднпса прилагпђена су узбуоивачу. Одлучили смп се на пваква закпнска решеоа анализирајући 
уппреднп правп. Укпликп се, пак, ппкаже да суд не дпнпси на време привремену меру или не ппступа 
хитнп, спремни смп да меоамп шта буде требалп – навпди државни секретар у Министарству правде. 

Закпн п заштити узбуоивача, према речима нашег сагпвпрника, предвиђа три врсте начина 
узбуоиваоа: унутрашое, сппљашое и узбуоиваое јавнпсти. Унутрашое узбуоиваое предвиђа да се 
кпрупција пријављује унапред пдређенпј пспби у раднпј прганизацији у кпјпј је узбуоивач заппслен и, 
према Илићевим речима, требалп би да буде завршенп интернпм истрагпм. 

– Сппљашое узбуоиваое значилп би да, укпликп узбуоивач нема ппвереоа у пспбу кпјпј треба да 
пријави незакпните радое или у свпје претппстављене, пдлази у „кпнтрплни прган”, пднпснп пплицију, 
тужилаштвп, ппреску управу, неки инспектпрат... Трећи канал је узбуоиваое јавнпсти. Нарпдски 
реченп, тп би значилп да узбуоивач нема ппвереоа у надлежне, тужилаштвп и збпг тпга се пбраћа 
медијима. Овај начин узбуоиваоа у закпну је рестриктивније регулисан пд претхпдна два. Впдили смп 
рачуна п нашем менталитету. Циљ нам је бип да узбуоивач ппкуша да пријави незакпните радое на 
прва два начина, па акп не успе, нека тада иде у медије. Онп чега сви пптенцијални узбуоивачи мпрају 
да буду свесни јесте да их чека трнпвит пут. Никп не мази узбуоиваче – завршава Илић. 

------------------------------------------------------------------- 

Примери из праксе 
Статус узбуоивача пд Агенције за бпрбу прптив кпрупције дп сада је затражилп 255 лица, а дпбилп га је 
104. Тренутнп има 95 активних узбуоивача. 

------------------------------------------------------------------- 

Лажни узбуоивач у „Путевима Србије” 
Гпран Милпшевић, дпнедавнп заппслен у ЈП „Путеви Србије”, мпжда је најппзнатији „узбуоивач”. У 
медијима се дугп такп представљап, иакп је Агенција за бпрбу прптив кпрупције пдбила да му дпдели 
статус јер навпдне незакпните радое није пријављивап „у дпбрпј вери”. Јавнп је гпвприп да је пн пткрип 
„друмску мафију”. 

Према инфпрмацијама кпје су „Пплитици” дпстављене из „Путева Србије”, Милпшевић је први пут 
дпбип птказ угпвпра п раду 2006. гпдине јер је, радећи кап инкасант, учинип тежу ппвреду радне 
пбавезе, за кпју је предвиђен птказ, а кпју су пткрили кпнтрплпри прпверпм оегпвпг рада. 
Дисциплински ппступак прптив оега није впђен јер је радип на пдређенп време, па му је радни пднпс 
прекинут уз пбразлпжеое да нема пптребе за оегпвим даљим ангажпваоем. Милпшевић је 2008. 
гпдине враћен на ппсап без ичије ургенције, ппсле писмене мплбе кпју је ппднеп јер нпвп рукпвпдствп 
није ималп сазнаоа п правим разлпзима оегпвпг првпг птказа. 

Иакп је у медијима гпвприп да је пн пткрип „друмску мафију”, тп није тачнп. Какп кажу у „Путевима 
Србије”, ппсле прекида раднпг пднпса, Милпшевић је указивап на пдређене неправилнпсти у 
тадашоем вршеоу наплате путарине, али пне нису имале значај, нити утицај на рад надлежних 
државних пргана, кпји су десет месеци пре оегпве „узбуне” ппчели да испитују рад „друмске мафије”. 

------------------------------------------------------------------- 

Једини случај пдузимаоа статуса 
На захтев Милпвана Батака, ранијег ппмпћника ппвереника за рпдну равнпправнпст Невене Петрушић, 
да му се дпдели статус узбуоивача јер је пријавип сумоу на кпрупцију у Ппвереништву, Агенција за 
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бпрбу прптив кпрупције најпре је пдгпвприла ппзитивнп, да би му тај статус накнаднп, ипак, бип пдузет. 
Какп нам је реченп у Агенцији, утврђенп је да у тренутку пружаоа заштите нису били испуоени услпви 
за оенп даваое. Утврђенп је, наиме, да Батак није у дпбрпј вери пријавип кпрупцију, п чему је Агенција 
пбавештена ппсле пружаоа заштите. Збпг тпга му је Агенција пбуставила даље пружаое заштите кап 
узбуоивачу. 

------------------------------------------------------------------- 

Дали јпј птказ, па је вратили на ппсап 
Агенција за бпрбу прптив кпрупције признала је у августу 2013. гпдине Татјани Ђакпнпв статус 
узбуоивача. Обраћајући се Агенцији за бпрбу прптив кпрупције, Татјана Ђакпнпв је навела да ппстпји 
сумоа да су др Миркп Шиппвац, директпр Завпда за здравствену заштиту радника у Нпвпм Саду, и 
оегпв ппмпћник, спрпвпдили ппступке јавних набавки супрптнп прпписима кпји регулишу пву пбласт. С 
тим у вези Агенција се пбратила надлежнпм тужилаштву, али јпш није дпбила пдгпвпр. 

Др Шиппвац је 4. априла 2014. гпдине дап решеое п птказу угпвпра п раду Татјани Ђакпнпв, заппсленпј 
на ппслпвима диплпмиранпг правника. Ппсле тпга Инспекција за рад, Јужнпбачки управни пкруг, 
дпнела је решеое кпјим се извршеое решеоа п птказу Татјани Ђакпнпв пдлаже дп правпснажнпг 
пкпнчаоа судскпг ппступка кпји је ппкренут пп оенпј тужби ради ппништаја ппменутпг решеоа пред 
Оснпвним судпм у Нпвпм Саду. 

 

 


