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НОВОСТИ“ САЗНАЈУУ првом кругу има хиљаду 

прекобројних 
Д. И. КРАСИЋ  

Припрема се одлука којом од 15. децембра започиње смањење вишка запослених у јавној 

служби. У области финансија вишак 808 радника. Очекује се да се број запослених 

највише смањи пензионисањем 

ДО 15. децембра без посла ће остати 1.060 запослених у систему државних органа и јавних 
служби у Србији. На ово треба додати и прекобројне у области просвете и културе. Вишак 
радника на буџету биће прецизно утврђен одлуком о максималном броју запослених у систему 
државних органа и служби коју, према сазнањима "Новости", припрема Влада Србије. Судећи 
према претходним најавама надлежних, у овом "првом кругу" рационализације, очекује се да 
се број запослених највише смањи управо одласком у пензију. У сваком случају, свако 
министарство, управа, дирекција... ускоро ће добити тачно утврђен број запослених за које ће 
бити обезбеђене плате у државној каси. Сви преко тог броја од 16. децембра више неће имати 
посао. 

Губитак посла највише ће погодити запослене у области финансија, где је утврђен вишак од 

чак 808 радника. Овај делокруг је прилично широк, јер осим Министарства финансија, у коме 

ради 370 људи, обухвата још 14 управа, дирекција и агенција. Ту спада Пореска управа са 

5.850 запослених, Управа царина са 2.560 радника, али и Републички завод за статистику, 

Дирекција за имовину РС... 

Ако занемаримо чињеницу да вишак у области просвете још није утврђен, следећи на листи са 

највише прекобројних је делокруг здравља. Ту је вишак 110 запослених. Тако ће од 15. 

децембра у Министарству здравља радити две особе мање, док ће на платном списку 

Републичког фонда за здравствено осигурање бити 88 радника мање. У овом "кругу" смањења 

броја запослених, судећи према листи у коју су "Новости" имале увид, ниједан радник из 

мреже задравствених установа неће бити отпуштен. 

У делокругу правде у Србији запослено је укупно 15.258 радника. Од средине децембра посао 

ће овде изгубити укупно 45 људи, али још није прецизирано у којим судовима, установама и 

институцијама. 

Број радника биће мањи и у рударству и енергетици, и то за 35. У овој области запослено је 

130 људи у ресорном министарству и још 10 у Управи за резерве енергената. Одакле ће 

конкретно одлазити у пензију или бити отпуштани, тек треба да се види. 

Коначан број прекобројних у "првом кругу рационализације" до 15. децембра, зависиће од 

утврђеног вишка у области просвете, науке и технолошког развоја. У овој области плату из 

буџета прима укупно 136.884 запослених. Највише их је, што се подразумева, у области 

основног, средњег и високог образовања, заједно више од 127.000. Међутим, само 
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министарство упошљава 420 људи, за студентски стандард задужена су 2.424 запослена, у 

домовима ученика ради 1.352, док је у области науке укупно 4.581 запослених на буџету. 

 

У ВЛАДИНИМ СЛУЖБАМА 62 МАЊЕ 

У пензију или на биро рада у децембру ће отићи и 62 запослена у разним службама Владе 

Србије. Према документима у које су "Новости" имале увид, највеће смањење биће у 

Канцеларији за Косово и Метохију: са 99 на 71 радника. Из Канцеларије за координационе 

послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини 

отићи ће 10 људи, док ће смањење осетити још четири Владине службе, односно канцеларије, 

одакле ће отићи по мање од 10 запослених. Из Авио-службе отићи ће троје, из Службе 

координационог тела за Прешево, Бујановац и Медвеђу петоро, из Канцеларије за равизију 

система управљања средствима ЕУ деветоро и из Канцеларије за људска и мањинска права 

седморо људи. 
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Научници изашли на улицу 
И. М.  

Неколико стотина научника протестовало је у понедељак у Београду тражећи, између 

осталог, оставку министра Срђана Вербића, повећање плате од два одсто и једнократну 

помоћ од 7.000 динара 

НЕКОЛИКО стотина научника протестовало је у понедељак у Београду тражећи, између 
осталог, оставку министра Срђана Вербића, повећање плате од два одсто и једнократну помоћ 
од 7.000 динара. Научници, предвођени челницима Синдиката запослених у науци, окупили су 
се на Тргу Николе Пашића, а потом прошетали до Владе Србије и Министарства просвете, где 
су предали листу захтева. 
 

Један од кључних проблема, према речима председнице синдиката др  

Један од кључних проблема, према речима председнице синдиката др Ђурђице Јововић, 

представља нерешен статус запослених у институтима, где ради око 3.500 истраживача и исто 

толико ненаучног особља. Њихове плате се у републичком буџету воде као посебни трошкови, 

а не као зараде свих осталих у јавном сектору. Због тога, али и недовољног залагања 

министра Вербића их је, сматрају, заобишло повећање плата од два одсто, које је добило 

високо образовање, као и једнократна помоћ од 7.000, која ће припасти целој просвети. Али их 

смањивање плата за десет одсто, наводе незадовољни научници, није заобишло. Они траже и 

да се изједначе са колегама из високог образовања, па да им део плате буде фиксни, а 

остатак зависно од пројекта. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/608536/VUJOVIC-STEZE-KAIS-Ovo-je-plan-ministra-finansija-za-2016-godinu 

ВУЈОВИЋ СТЕЖЕ КАИШ Ово је план министра 
финансија за 2016. годину 

Слађана Вукашиновић  

Министар финансија Душан Вујовић почео је консултације са ресорним колегама око нацрта 

буџета за 2016. годину, сазнаје “Блиц”. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:578176-Naucnici-izasli-na-ulicu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/608536/VUJOVIC-STEZE-KAIS-Ovo-je-plan-ministra-finansija-za-2016-godinu


5 

 

Први на разговорима о расподели пара из државне касе нашли су се министар енергетике 

Александар Антић и први човек српске културе Иван Тасовац, који су у четвртак изложили 

своје финансијске потребе за наредну годину, док су у петак исто то урадиле и министарке 

пољопривреде и државне управе Снежана Богосављевић Бошковић и Кори Удовички. 

Извор “Блица” из Владе Србије тврди да су сва четири министра из Вујовићевог кабинета 

изашла незадовољна јер им није у потпуности прихваћена радна верзија потребних пара за 

2016.  

Трећа ревизија ММФ 

 

Из Министарства финансија индиректно су потврђена сазнања “Блица”. 

 

- Консултације око буџета су почеле с ресорним министрима, а очекујемо да до краја наредне 

недеље радна верзија буде пред Владом Србије. Трећа ревизија ММФ би требало да се одобри 

19. децембра и до тада би буџет требало да је усвојен - речено нам је у Министарству 

финансија. 

  

- Министар Вујовић има оквирни план прихода и расхода за наредну годину и у складу са тим, 

али и са обавезама преузетим од ММФ тражио је од својих колега да обавезе прилагоде 

таквим пројекцијама. Зато су им упућене детаљне инструкције у које морају да се уклопе, а 

које подразумевају да трошкови морају да се смање или да остану на нивоу ове године. 

Посебно је инсистирао на смањењу издатака за 

запослене, који морају у буџету за наредну годину да буду мањи од један до три посто. 

Тај део највише је заболео министре Антића, Тасовца, а посебно министарку Бошковић, која је 

тражила да јој се одобре средства за запошљавање бар 50 људи у Управи за аграрна плаћања - 

каже наш извор. 

 

 Он додаје да је министар Вујовић чврст и да неће попустити пред појединачним захтевима 

министара који имају на уму само своје ресоре, јер не жели да се поремети целокупна 

финансијска пројекција за наредну годину. 

 

 - У петак је Вујовић примио и Кори Удовички, која је у јавности изнела оптужбу да се 

министар финансија не придржава стандарда о смањењу броја запослених у свом ресору, о 

чему се само успут разговарало. Вујовић је и њој, као и тројици њених колега тражио 

корекције у трошковима и упозорио их да уколико то не ураде, да ће им он скресати све 

трошкове који нису у складу са инструкцијама које су дефинисане - објашњава наш 

саговорник. 

 

http://www.blic.rs/data/images/2015-11-23/696572_1213_lb.jpg?ver=1448282165.jpg
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Према његовим речима, Вујовић, наиме, има на уму шта се мора урадити у наредној години, 

али и у 2017. када би требало да се смањи удео плата са девет на седам одсто БДП. Поред 

тога, министар финансија сматра да дефицит у наредној години не сме да пређе четири одсто 

БДП. 

  

- Данас би требало да своје планове изнесе министарка саобраћаја Зорана Михајловић, а 

наредних дана и остали. Радна верзија би на Влади требало да се појави после 28. новембра, а 

у Скупштини би требало да се пројекција буџета појави 9. или 11. децембра - облодани оје наш 

саговорник упућен у поступак "конструкције" буџета. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/608493/Naucnici-u-protestnoj-setnji-gradom-porucili-Necete-nas-oterati-kao-Teslu 

Научници у протестној шетњи градом поручили: 
"Нећете нас отерати као Теслу" 

М.К., И.Н., С.Ђ.  

Неколико стотина до хиљаду људи окупило се на протестној шетњи научника кроз центар 

Београда. Они су уз пратњу полиције кренули ка згради Министарства просвете. 

Протестном шетњом кроз Трг Николе Пашића и Кнеза Милоша, научници су изразили 

незадовољство поступања државе према њима. 

 

Окупљени у протестној шетњи са собом носе транспаренте са ликом Николе Тесле и 

реченицама попут "Нећете нас отерати са ових простора као Николу Теслу"  и "Научник сам, 

дакле преживљавам". 

 

Протест и обраћање поборника скупа наставио се испред зграде Министарства просвете. 

  

- Нама који вредимо не одаје се признање које заслужујемо. Није ствар у новцу, већ у статусу 

који је нерешен за све научнике у Србији, јер се наше плате воде као хонорари - каже 

члан Републичког одбора Синдиката науке др Александра Милутиновић. 

 

Окупљени научници затражили су састанак са министром просвете Срђаном Вербићем, али се 

он није одазвао позиву. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/608493/Naucnici-u-protestnoj-setnji-gradom-porucili-Necete-nas-oterati-kao-Teslu
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http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/608611/Sindikat-Zaposleni-u-kulturi-vise-nisu-ni-statisticka-greska-u-budzetu 

Синдикат: Запослени у култури више нису ни 
статистичка грешка у буџету 

Блиц  

Представници Самосталног синдиката културе Србије су на састанку, оџаном 20.новембра са 

министром културе Иваном Тасовцем изразили велико незадовољство односом владе према 

запосленима у култури Србије. 

Са министром Тасовцем разговарано о положају запослених у култури  

"Запослени у култури не само да нису добили повећење, већ нису ни споменути. До пре неки 

дан, запослени у култури су били статистичка грешка у буџету, а сада више нису ни то", 

наводи се у саопштењу Самосталног синдиката културе Србије. 

 

Са министром Тасовцем је договорено да у наредних 10 дана организује састанак са 

председником Владе Србије, на којем би се разговарало о положају запослених у култури. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posrednici-zgrcu-milione-radnici-im-ne-trebaju 

Посредници згрћу милионе, а радници им не 
требају 

 

За само годину број фирми које имају само оснивача и ниједног запосленог радника у 
Србији увећао се за чак 562 у односу на 2013, тако да их је прошле године, по подацима 
Агенције за 

привредне регистре, било чак 27.617. То је готово трећина од свих регистрованих привредних 
друштава у Србији. Те фирме располажу имовином од 550 милијарди динара. И не само то, 
део фирми без иједног запосленог прошлу годину завршио је са зарадом од по неколико 
стотина милиона динара па су тако постали милионери који, ако је веровати ономе што пише 
АПР, сав приход остављају себи јер немају с ким да га деле. Чак 24 такве фирме прошле 

http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/608611/Sindikat-Zaposleni-u-kulturi-vise-nisu-ni-statisticka-greska-u-budzetu
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posrednici-zgrcu-milione-radnici-im-ne-trebaju
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године имале су приход већи од 4,4 милиона евра, а међу њима предњаче енергетичари, оне 
које се баве грађевинским пројектима и истраживачи нафте и гаса. Укупно су ти „милионери” 
прошле године приходовали готово 200 милијарди динара. 

Ипак, подаци говоре да та привредна друштва, и поред милионских прихода и непостојећих 
радника, на крају године бележе и минус, а таквих је било пет. Закон, дакако, не брани 
оснивање таквих фирми, а основни проблем лежи у чињеници да тиме што предузеће нема 
запослених за њих оснивач не мора да гарантује комплетном имовином, оне послују без 
икакве одговорности и стварне контроле. Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку 
објашњава да су то заправо оне фирме које имају проблеме с дуговима или страх од стечаја те 
оснивају нове без запослених као резервну варијанту у случају стечаја главног предузећа. 
Председник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић пак такве фирме назива 
„памперсима” за једнократну употребу. 

– Очигледно је да су да те „памперс” фирме за једнократну употребу: да се на њих раздужи 
роба која нестаје без трага после увоза и тако омогући незаконито пословање матичних фирми 
– оценио је Кнежевић. 

За професора Миодрага Зеца један од разлога за огроман број фирми без запослених је свако 
концепција српског друштва. 

– Када постоји друштво које је заснована на стварању, постојање фирми без радника је просто 
немогуће јер радници су ти који стварају, праве робу – каже за наш лист професор Зец. – 
Међутим, ако имамо друштво у којем је могућа велика прерасподела вредности кроз трговину, 
посредовање, финансије, онда су могућа и предузећа без иједног запосленог. Они су, заправо, 
полуга преко које се прерасподељује оно што постоји у друштву. 

Њега не изненађује ни податак да фирме без запослених остварују добит јер је, како истиче, 
добијају прерасподелом пореске вредности, тако што узимају део колача који им, заправо, не 
припада јер немају раднике који нешто стварају. 

– Они су убачени између увозника и државе, убачени су између свега и свачега и преко њих се 
само фиктивно нешто обавља. Њима се додаје, али им се ништа не одузима. Они у разлици у 
цени остварују добит и за то им заиста и не треба радник. Када је Мирко Марјановић био 
директор „Прометгаса”, то је било предузећа с највећом добити у Србији и имало је само пет 
запослених – преводилац, секретарица и још троје. Добит је једно, а креирање вредности 
друго. То што те фирме немају запослених нема везе с великом стопом незапослености у 
Србији. То је карактеристика система у којем је дозвољено таквим фирмама да раде и 
постоје. Систем јесте проблем државе, али ако оне проистичу из самог карактера друштва, 
онда је јасно да му она ни не стаје на пут. Када постоји модел редистрибуције вредности онда 
су овакве фирме нормална појава – указује професор Зец. 

Љ. Малешевић 
  

Као на Девичанским острвима 
Тамо где је друштво окренуто конкуретној привреди, нагласава професор Зец, овакве фирме 
нису могуће додајући да када постоји држава која се појављује као велики купац, онда су 
овакве фирме могуће. 

-То је проблем, али он проистиче из модела друштва . Свако државно предузеће има 
посредника преко којег набавља одређену робу. Посредници су заправо те фирме без 
запослених  и ту се јавља та добит. Офшор компаније у целом свету немају ни једног 
запосленог. Нема ни једног запосленог на Девичанском оствру или на Кипру.  Није забрањено 
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оснивање таквих фирми, у свету се то ради глобално - зато и постоје оф шор компаније, а 
овде код нас то се дешава кроз фирме без запослених. То је питање карактера друштва и 
привреде, а не законске регулативе . Може он имати 50 запослених ако нема зараду, а може 
радити и без иједног запосленог ,а зарађивати, вођен логиком да ни на Девичанском острву 
нема запослених нема радника, нема ништа.Од тих фирми без запослених  неке су оф шор 
компаније, а неке су унутра и раде само посредничке послове – закључује професор Зец. 

 

Н1 

http://rs.n1info.com/a111780/Vesti/Sindikat-kulture-trazi-vece-plate.html 

Синдикат културе: Шта је с нашим повећањем 
плата 

Извор: Фрееимагес 

Самостални синдикат културе Србије саопштио је да су незадовољни односом Владе 

Србије према запосленима у култури, подсећајући да нису добили повећање плата и да у 

тој причи нису ни споменути. 

Представници синдиката пренели су, на састанку одржаном 20. новембра, своје 

незадовољство министру културе Ивану Тасовцу, са којим је договорено да се у наредних 10 

дана организује и састанак са премијером Србије. 

Запослени у култури не само да нису добили повећење, већ нису ни споменути. До пре неки 

дан, запослени у култури су били статистичка грешка у буџету, а сада више нису ни то, истиче 

се у саопштењу. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/naucnik-u-srbiji-u-statusu-proke-pronalazaca_662444.html 

Научник у Србији у статусу Проке проналазача 

БЕОГРАД -  

Председница Синдиката науке Србије др Ђурђица Јововић изјавила је за Радио-телевизију 

Војводине да ће синдикат научних радника Европску комисију сутра обавестити о 

незавидном положају научника у Србији и запитати их на основу чега је у последњем 

Извештају ова област оцењена позитивно и зашто је приказано да научници добијају 

дупло више новца из буџета него што стварно добијају. Др Јововић оценила је у емисији 

http://rs.n1info.com/a111780/Vesti/Sindikat-kulture-trazi-vece-plate.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/naucnik-u-srbiji-u-statusu-proke-pronalazaca_662444.html
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"Прави угао" РТВ-а да ће научници у Србији ускоро почети да личе на стрип јунака Проку 

проналазача јер се сналазе помоћу штапа и канапа, непрепознати и непризнати од државе 

и друштва. 

"То је оно што чини праву слику науке. У буџету смо непрепознатљиви, за државу смо трошак", 

истакла је она. 

Данашњи протест научника, како је додала, уследио је после безуспешних покушаја да о 

својим проблемима разговарају са ресорним министром Срђаном Вербићем, а због опасности 

да од 1. јанура око четири хиљаде научника остане без посла и зарада, јер држава касни са 

изменама закона и расписивањем конкурса за пројекте за 2016. годину преко којих се 

финансирају научни институти. Указала је да се 31. децембра завршава важећи пројектни 

циклус, због чега је неизвесно да  ли ће и како бити настављено финансирање научника и 

истраживача. 

"Министар Вербић већ 18 месеци зна да мора да мења закон како би могао да се распише 

конкурс за науку, али ништа није урађено и то је нас извело на улицу. Жалосно је што морамо 

да тражимо своја права на улици", казале је она. 

Додала је да се издвајања за науку у буџету воде као специјализоване услуге под ставком 424, 

те да је држава научне раднике препознала кад је увођен солидарни порез и кад су смањиване 

плате десет процената, али их није препознала у последњем повећању зарада просвети и још 

неким категоријама у јавном сектору. 

"Овде је битан принцип. Желимо да имамо исти положај као и остали и да имамо део 

загарантованих средстава у буџету", рекла је она. 

Према њеним речима, нова стратегија научно-технолошког развоја, која је у јавној расправи у 

првом делу верно одсликава све мањкавост садашњег система, али у другом делу који се 

односи на развој науке од 2015. до 2020. године, проблематично је што се све ослања на 

иновативност, односно ослањање на привреду, што у нашим условима није реално. Ми ћемо се 

повезати са привредом, али оног тренутка кад привреда у Србији заживи. Данас је, нажалост, 

мали број оних који своје резултате могу да пласирају привреди и зато већи број научника 

зависи од пројектног финансирања", истакла је она. 

Због недовољних улагања, наша наука, како је оценила, није довољно конкурентна ни 

приликом аплицирања за међународне пројекте. С друге стране, суочава са великим 

проблемом одласка младих научника истраживача у иностранство јер тамо имају много боље 

услове за рад, док предложена стратегија не нуди механизме који би омогућили да се ти људи 

врате у Србију. 

"Зато ћемо сутра упутити писмо и Европској комисији са питањем на основу чега су нам дали 

позитивну оцену за ову област, и зашто у њиховом извештају пише да је улагање у науку 0.78 

процената из буџета. Јер, ако је тако, онда ми не знамо коме је тај новац прослеђен, јер је 

нама дато свега 0,3 одсто", навела је Ђурђица Јововић. 

Она је казала да су научници Влади дали рок до петка да одговори на њихове захтеве, а 

очекују и пријем код премијера Александра Вучића, од којег, како каже, очекују више 

разумевања јер је у јавности истицао да ће наука бити један од приоритета ове Владе. 
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"Мислим да ће зато премијер моћи боље да разуме наше незадовољство. А министар нам је 

већ и сам рекао да није успео да повуче довољно средстава из буџета и фондова, ни да повећа 

улагања из привреде, као и да нема закона, нити конкурса", објаснила је она. 

Поручила је и да ће синдикат науке наставити да делује у складу са законом, па и наставком 

протеста, ако се њихови проблеми не реше. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/2113366/Sindikati+Narodnog+pozori%C5%A1ta+tra%C5%BEe+po%

C5%A1tovanje+zakona.html 

Синдикати Народног позоришта траже 
поштовање закона 
 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 
На Дан Народног позоришта, Синдикат музичких уметника послао је медијима писмо у коме 
исказује забринутост због застоја у раду те институције и непоштовања одредница Закона о 
култури који прописује обавезе управног одбора, управника и процедуру функционисања 
установа културе. 

Уметници и остали запослени Народног позоришта, окупљени око Синдиката музичких 

уметника Србије, СИНГЛУС Драма НП, Синдиката балетских играча, Самосталног синдиката НП 

и Синдиката Слога НП, обратили су се писмом Влади Србије и замолили надлежне за 

реаговање у циљу унапређења рада националног театра. 

"С обзиром на то да је именовање управе установа, чији је оснивач Република Србија, 

надлежност владе, а самим тим рад и легитимитет управног одбора и управника део њене 

одговорности, потписани синдикати очекују хитно реаговање адекватним мерама у циљу 

очувања кредибилитета и функционисања Народног позоришта као једног од главних стубова 

националне културе", наводи се у писму. 

Вршилац дужности управника НП Дејан Савић рекао је на прослави Дана Народног позоришта 

да се последњих дана у медијима води ружна кампања у вези са националним театром, 

назвавши то "делом лоше покривене политичке кампање у којој Народно позориште не може и 

не сме да учествује". 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/2113366/Sindikati+Narodnog+pozori%C5%A1ta+tra%C5%BEe+po%C5%A1tovanje+zakona.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/2113366/Sindikati+Narodnog+pozori%C5%A1ta+tra%C5%BEe+po%C5%A1tovanje+zakona.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/2113366/Sindikati+Narodnog+pozori%C5%A1ta+tra%C5%BEe+po%C5%A1tovanje+zakona.html
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Савић је нагласио да Народно позориште одлично ради, добро функционише, има своје 

ресурсе, своје позитивне билансе и резултате, са којима одскаче од сиве и лоше ситуације у 

српској култури. 

Нагласио је и да је његова законска обавеза да буде на месту управника док влада не одабере 

наследника и додао да му је циљ да води позориште најбоље што уме, и да га држи што је 

могуће даље од "политичких и политикантских утицаја, од интересних, клановских сфера и 

групација које би хтеле да позориште учине другачијим од онога какво јесте". 

"Никог не брине што в. д. стање у Београдској филхармоније траје шест месеци дуже него код 

нас", приметио је Савић. 

Медији су претходних дана објавили да се 11 угледних српских уметника обратило отвореним 

писмом Влади Србије и премијеру Александру Вучићу са захтевом да се доврши процес избора 

управника Народног позоришта, односно да се после осам месеци од завршетка конкурса и 

објављене одлуке УО, коју је подржао и ресорни министар, настави процедура и ова тема дође 

на дневни ред седнице владе. 

Писмо су потписали академици Љубомир Симовић, Исидора Жебељан и Душан Ковачевић, 

редитељи Дејан Мијач и Горан Марковић, драмски уметник Воја Брајовић, композитор Зоран 

Ерић, декани ФДУ и ФПУ – Зоран Поповић и Зоран Блажина, сценограф Герослав Зарић и 

књижевник Михајло Пантић. 

Подсећа се и да је УО НП, не желећи да подржава незаконито деловање, престао са радом 14. 

октобра. 

УО је пре више од месец дана упутио писмо јавности и надлежнима у коме је тражио да се 

незаконито стање у установи културе од највишег националног значаја, после три године и три 

неуспела конкурса, приведе крају и да се по четвртом, успелом конкурсу именује изабрани 

управник Божидар Ђуровић. 

 

 

 


