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Правосудни синдикат Србије поднео кривичну пријаву против бившег управника Казнено-

поправног завода Београд због несавесног рада 

Синдикалци чувају буџет 

* Милошевић: Сви би требало да будемо против функционера који се играју са јавним 

средствима 

Синдикат правосуђа Србије поднео је кривичну пријаву против бившег управника Казнено-
поправног завода Београд Милана Павловића због тога што је, како наводе, одбијајући да 
исплаћује трошкове превоза запосленима, починио кривично дело несавестан рад у служби. 

Пише: В. Ј. 
Окидач за кривичну пријаву синдиката била је недавна пресуда у корист једног од запослених 
који је КПЗ Београд тужио за накнаду штете. Запослени је у спору добио мало мање од 800.000 
динара без затезних камата, притом не рачунајући 165.000 динара судских трошкова. Како је 
укупно 90 запослених поднело идентичне тужбе, према речима Слађанке Милошевић, 
председнице Синдиката правосуђа, штета коју је бивши управник Павловић нанео државном 
буџету би могла да достигне цифру од 200.000 евра. 

- Ми не можемо да утичемо на тужилаштво, али смо рекли да се противимо да се на Павловића 
примени начело опортунитета, односно опрост казне уколико уплати одређени износ у буџет 
Србије. Сматрамо да таквом одлуком не би била надокнађена штета, јер износ који би 
тужилаштво наложило окривљеном не би био сразмеран насталој и будућој штети - казала је 
Милошевић. 

Она је на јучерашњој конференцији за медије критиковала и јавно правобранилаштво, 
сматрајући да и они, тиме што нису признали тужбене захтеве запослених, сносе део 
одговорности за штету коју ће претрпети буџет. 

- Сви би требало да будемо против функционера који се играју са јавним средствима. Када 
бисмо се решили овако немарних људи са јавних функција, мислим да онда држава не би 
морала да прибегава неким другим мерама штедње, као што је смањене плата и пензија. Сваки 
пут када тражимо повећање зарада сачека нас одговор да нема пара. Ево, сада видимо да пара 
има за расипање - навела је Милошевић. 

Иначе ово није први пут да ће се правосудни органи бавити Миланом Павловићем. Око 130 
запослених у КПЗ Београд поднело је против њега тужбу за мобинг и тај предмет се тренутно 
налази пред Вишим судом у Београду. Павловић је недуго након тужбе смењен са позиције 
управника КПЗ Београд, а тренутно обавља функцију заменика начелника у Затворској 
болници. 

Управа: Поштоваћемо правоснажне пресуде 

Из Управе за извршење кривичних санкција су, поводом кривичне пријаве против бившег 
управника КПЗ Београд, рекли да сви за које се испостави да су повредили закон треба да 
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одговарају. "Управа ће поштовати правоснажне пресуде и по њима ће поступати", речено нам је 
у Управи, додајући да, свако ко сматра да су му повређена права, треба да се обрати 
правосудним органима. 

 

 

 

За споразумни одлазак из просвете до 964.354 динара 
Исплаћене прве четири отпремнине сад већ бившим радницима образовног система. – 

Социјални програм намењен технолошким вишковима са две или више година до пензије и 

онима који испуњавају услове за превремену старосну пензију 

Аутор: Миленија Симић-Миладиновић     

Прве четири отпремнине на основу споразумног прекида радног односа исплаћене су сад већ 
бившим просветним радницима, а највећа сума новчане накнаде за одлазак са радног места у 
просвети је 964.354 динара. То је јуче потврђено за наш лист у Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја. За запослене у образовању спремно је 1.200 отпремнина, како је 
просветни врх обзнанио пре месец дана. Процена министра просвете Младена Шарчевића да 
ће просветарима који се определе за социјални програм бити понуђено највише 8.000 евра, 
исказана у разговору за „Политику” пре две недеље, сада се испоставила тачном. Министар је 
тада казао да договор о суми и условима за споразумни раскид уговора о раду није званично 
био постигнут. До јуче су исплаћене четири отпремнине. 

 

ПРЕД ПРИВАТИЗАЦИЈУ „ГАЛЕНИКЕ” 

Непознати купац нуди отпремнине радницима 

Држава, по закону, не може да им да више од 200 евра, колико добијају радници у другим 

предузећима, па ће остатак до 400 евра додати будући газда 

Аутор: Јована Рабреновић   

„Галеника” ће у септембру окушати срећу у још једној приватизацији. Ресорно министарство 
привреде најавило је расписивање тендера на коме ће овога пута бити понуђено на продају 
више од 90 одсто капитала ове фармацеутске индустрије. Држава ће до толиког удела доћи 
конверзијом својих потраживања. 

 

http://www.politika.rs/scc/autor/920/Milenija-Simic-Miladinovic
http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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“Крушик” обара рекорд у производњи 

Аутор: Б. П.  

Министар одбране Александар Вулин обишао фабрику одбрамбене индустрије у 
Ваљеву и похвалио њено пословање као и однос према радницима 

ВАЉЕВО – Фабрику “Крушик” посетио сам, јер послује веома добро и запошљава велики број 

радника. Када неко запошљава скоро 2.700 радника, који имају просечну плату од 50.000 

динара и уговорене послове, не треба посебан повод да се у ту фабрику дође. У овом случају, 

задовољни су сви, и радници, и држава, јер се велики део новца слива у државни буџет. 

Ово је рекао министар одбране Александар Вулин, приликом посете Холдинг корпорацији 

“Крушик” у Ваљеву. Након разговора са руководством и синдикалцима “Крушика”, Вулин је 

обишао погон “упаљачнице”. 

- Одбрамбена индустрија Србије ове године уговорила је послове вредне 754 милиона долара, 

што је значајно повећање, за око 20 процената више него лане – рекао је Вулин. 

Директор “Крушика” Младен Петковић рекао је да фабрика има обезбеђене послове до 2019. 

године, те да је са 2.640 радника на првом месту по броју запослених у војној индустрији 

Србије. 

- Од 2014. године запослили смо око 1.500 нових радника, да бисмо испоштовали рокове за све 

уговорене послове – рекао је Петковић. - Тренутно, имамо уговорене послове вредне 276 

милиона долара и упослене капацитете до 2019. године. “Крушик” ће ове године оборити 

историјски рекорд у обиму производње и извоза. 
 


