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Nastavljeno suđenje lideru sindikata u Zastava oružju po tužbi predsednika Nadzornog odbora 

Veštaci različito o povredama 
 
U Osnovnom sudu u Kragujevcu danas je, saslušanjem svedoka Slaviše Stefanovića, lekara 
Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu, nastavljen postupak protiv lidera Samostalnog 
sindikata u Zastavi oružju Dragana Ilića, i to po krivičnoj prijavi predsednika fabričkog Nadzornog 
odbora pukovnika Ivice Marjanovića. 
 
Piše: Z. R. 

Samostalni sindikat kragujevačke fabrike oružja, uoči jučerašnjeg ročišta podsetio je javnost da je, pre 
više od dve godine, 18. maja. 2018, pukovnik Marjanović podneo krivičnu prijavu jer mu je bila 
ugrožena bezbednost ulaskom predsednika tog sindikata (Dragana Ilića – prim. Z.R.) u službene 
prostorije Upravne zgrade. 

Kako je, prema navodima u krivičnoj prijavi, Ilić, navodno, „zauzeo stav za borbu“, to se Marjanović 
uznemirio, pa je, u povlačenju, udario u štok vrata pri čemu je, kako je naveo, zadobio povrede leđa, te 
je kasnije tražio lekarsku pomoć na VMA u Beogradu. 

Doktor Stefanović je, prema navodima u zapisniku sa jučerašnjeg ročišta u koji je naš list imao uvid, 
izneo suprotno mišljenje od nadležnog veštaka koji je sudu ranije predstavio rezultate svog sudsko-
medicinskog veštačenja, te će u nastavku postupka, zakazanom za 11. novembar, dvojica stručnjaka da 
sučele mišljenja, stavove i nalaze. 

Današnji svedok, Stefanović, rekao je da je Marjanoviću, po prijemu na VMA, određena terapija i data 
pošteda, te snimljena kičma, dok je veštak ustanovio da sudsko-medicinskim veštačenjem, povrede 
nisu konstatovane. 

Umesto komentara suđenja, Marjanović nam je u SMS poruci uzvratio da u poruci koja mu je poslata 
„ima mnogo slovnih i gramatičkih grešaka“, te da „ne zna o čemu pišemo i zbog čega mu se 
obraćamo“. Potom nije odgovorio ni na, od „slovnih i gramatičkih grešaka“, iščišćenu poruku. 

Mali: Budžetom za 2021. godinu više novca za povećanje plata u javnom 
sektoru i penzija 
 
Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će budžetom za 2021. godinu 
više novca biti izdvojeno za povećanja plata u javnom sektoru i penzija, kao i za 
kapitalne investicije, a najavio je i povoljne kredite za mala i srednja preduzeća kako bi 
lakše prošla kroz korona krizu. 
 
Piše: FoNet 
     

Mali je za televiziju Pink podsetio da programe podrške privrede tokom epidemije korona virusa, uz 
napomenu da je u uslovima krize bilo prirodno da teret podnese država. 
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Povećaćemo penzije po švajcarskoj formuli, što je 5,9 odsto od 1. januara, kao što je povećana i 
minimalna zarada za 6,6 odsto, pa očekujemo da to utiče na rast svih plata od 1. januara, rekao je 
Mali. 

Imaćete povećanje plata u javnom sektoru, to će sve naš budžet moći da izdrži i građani će videti 
povećanje životnog standarda, a održaćemo makroekonomsku stabilnost, jer vodimo odgovornu 
ekonomsku politiku, poručio je Mali u jutarnjem programu TV Pink. 

Očekujem da formiranjem nove vlade i rebalansom budžeta krajem novembra ili početkom decembra, 
potom odredimo i budžet za narednu godinu, rekao je on. 

Mali je rekao da Srbija za devet meseci ove godine ima 1,9 milijardi evra stranih direktnih investicija, 
što nije ostvarila nijedna zemlja u okruženju. 

On je najavio da će biti obezneđeni „veoma povoljni krediti na duži rok otplate kako bi se malim i 
srednim preduzećima omogućila likvidnost” da bi mogla da investiraju i prežive korona krizu. 

„Imao sam razgovor sa DFC pre dva dana i narednih dana ćemo izaći pred privredu i građane sa 
povoljnim kreditima sa dužim rokom otplate za mala i srednja preduzeća, ali i velika”, najavio je Mali. 

Predsednik Vučić je rekao da se u Srbiji radi da „bude nula ili malo iznad nule, da budemo jedina 
zemlja na svetu sa pozitivnim rastom bruto domaćeg proizvoda”. Borićemo se do 31. decembra u 
ponoć za svaki dinar, poručio je on. 

Počela je isplata za hotelijere u gradskim sredinama, više od 300 hotela se javilo, u dinar ćemo sve 
isplatiti, istakao je Mali. 

 

Nova 

Mobing i strah u školi “Bora Stanković” u Jelašnici 

 Autor:Daniela Ilić Krasić 

 

U želji da zaštitimo naše kolege i u nadi da ćemo uspeti da vratimo novog v.d. direktora 
u zakonske okvire, organizovali smo i štrajk upozorenja u školi, ali nažalost jedino što 
smo dobili su kaznene mere i nova otpuštanja. Ovim putem želim da se obratim i 
republičkom inspektoru i ministru prosvete i da ih pozovem da nam pomognu i da nas 
zaštite, izjavio je Nikola Mihajlović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika 
Srbije Osnovne škole "Bora Stanković“ u Jelašnici, kod Surdulice. 

“Tražimo da se i zaposleni i đaci u našoj školi osećaju bezbedno. Tražimo da se poštuju zakoni i da se 
zaustavi mobing, maltretiranje i zastrašivanje. Ova situacija nanosi veliku štetu zaposlenima, ali i 
njihovim porodicama, a pre svega učenicima. Učenici su ti koji trpe najveću štetu i moramo da se 

https://nova.rs/vesti/drustvo/mobing-i-strah-u-skoli-bora-stankovic-u-jelasnici/
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zapitamo kakav im primer dajemo, koju poruku im šaljemo i kojim životnim vrednostima ih učimo”, 
rekao je Nikola Mihajlović. 

 
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) organizovala je danas konferenciju za medije na 
temu mobinga, atmosfere straha i disciplinskih postupaka u Osnovnoj školi “Bora Stanković” u 
Jelašnici. 

Osim Nikole Mihajlovića, medijima se obratio i Dušan Mladenović, predsednik USPRS Vranje i 
Dragana Lazić, predsednica USPRS Leskovac. 

Problemi su se, kako se navodi, javili nakon što je v.d. direktor OŠ “Bora Stanković” u Jelašnici, 
opština Surdulica, Miloš Stojanović, protivzakonito poništio odavno završen konkurs za radna mesta i 
ugovore zaposlenih na neodređeno, a protiv onih koji su se zakonskim štrajkom upozorenja pobunili 
pokrenuo je disciplinski postupak. 

“Od kada je postavljen na mesto v.d. direktora gospodin Stojanović nije sproveo nijednu odluku 
školskog odbora i nastavlja sa bahatim, svojevoljnim i protivzakonitim ponašanjem. U školi vlada 
atmosfera straha i nezadovoljctva, međuljudski odnosi u kolektivu su ozbiljno narušeni. Na 
upražnjena radna mesta u školi ne zbrinjavaju se radom u školi dokazani ljudi, već se dovode nova 
nestručna lica. Zaposleni su izloženi pritiscima i ucenama kako ne bi dobili otkaze. Veliki broj njih je 
već ostao bez posla, a one koji se pobune očekuju disciplinski postupci”, ističe se u saopštenju 
sindikata. 

Miloš Stojanović je, kako se navodi, zauzeo direktorsku funkciju nakon što je krajem avgusta 
neosnovano i po hitnom postupku smenjen bivši direktor Zoran Petković. 

“U roku od samo tri meseca u vreme pandemije i školskih raspusta smenjeno je čak pet direktora 
osnovnih i srednjih škola u Surdulici. Sve je počelo kada je tokom trajanja završnih ispita smenjen 
direktor OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Vladica Nikolić. Ubrzo nakon toga smenjena je i direktorka 
Doma učenika srenjih škola u Surdulici, Maja Mitić. Usledilo je razrešenje dužnosti direktora Vladice 
Gavrilova iz poljoprivredno-šumarske škole “Josif Pančić” i Danila Bulatovića, direktora OŠ “Vuk 
Karadžić”. Svima njima je poslata vanredna prosvetna inspekcija iz Beograda koja je došla na osnovu 
anonimnih prijava u Ministarstvu prosvete, a kako bi ispitala rad direktora”, navodi se u saopštenju 
sindikata USPRS. 
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VEĆE PLATE U JAVNOM SEKTORU JEDINO U SRBIJI Vučić: Pitali smo 
MMF i ne znaju ni jednu zemlju u Evropi koja to može 

 S. L. 
 

Nakon sastaka sa MMF predsednik Aleksandar Vučić je preneo da je sa Misijom insistirao da se ide na 
rast plata u Srbiji i istakao da ćemo mi biti jedina zemlja, ne samo u okruženju već i u Evropi, koja će 
povećati plate uprkos krizi izazvanoj korona virusa. 

"MMF je rekao da da ne bi trebalo da se povećavaju plate, penzije i sve drugo, oni su oprezni i ja volim 
takav njihov pristup. Mi smo juče prvi put krenuli u razgovore oko plata, oni su skeptični, ali mi smo 
insistirali i pokazali smo dovoljno prostora za povećanje plata u javnom sektoru", rekao je Vučić juče u 
izjavi za RTS. 

"Pitali smo ljude iz MMF-a i oni ne poznaju nijednu zemlju, ne u okruženju već u Evropi, koja će ići na 
povećanje plata, jer za to kod njih ne postoji mogućnost", istakao je predsednik. 

Na pitanje da li postoji srpskom budžetu prostor za to, Vučić je rekao da postoji i da on 
uvek ide na to da se ne sme preći nivo javnog druga od 60 odsto, što je kriterijum 
Mastrihta. 

Istakao je da će povećanje plata biti takvo da ne ugrozi javni dug, na šta, navodi, upozorava i MMF. 

"To je naša suverena odluka, ali ja neću da mi nemamo podršku MMF, ja hoću da odluku donesmo uz 
podršku MMF", rekao je Vučić. 

Podsetio je da Srbiji uskoro ističe aranžman sa MMF-om, ali da će odmah sa tom međunarodnom 
institucijom napraviti novi jer je to, objašnajva, pitanje sigurnosti i dobre pozicije na svetskom 
finansijskom tržištu. 

 

Мало радили, а воде се као запослени 

Анкетом о радној снази оцењују се субјективни осећаји испитаника које анкетари 
питају да ли су, рецимо, нешто радили претходне седмице и да ли су за то време 
били плаћени, у новцу или натури 

 
Да је у Србији и те како могућ истовремени пад стопе запослености и стопе незапослености, о 
чему сведоче и најновији подаци из Анкете о радној снази, по којима је у односу на прво 

https://sport.blic.rs/autori/s-l
http://www.politika.rs/
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тромесечје 2020. запослених сада мање за 33.200 (у неформалном сектору), а незапослених за 
87.400, потврђује и Марио Рељановић, научни сарадник с Института за упоредно право. 

Иако примећује да је Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) изнео 
податак како је сада више запослених у односу на прошлу годину, то се, како објашњава, 
догодило јер је држава у радни однос примила одређени број медицинских радника, чиме је 
само „напумпан” број запослених у земљи. 

– Истовремено се дешава да се незапослени који су изгубили посао не виде у ЦРОСО регистру 
јер они и нису били формално у радном односу. То у суштини може да утиче на померање броја 
запослених, у смислу његове стагнације или благог пораста, али промене су далеко 
драстичније, што се види из Анкете о радној снази где је удео тих неформално запослених 
велик – подсећа Рељановић, додајући да је према појединим подацима чак 47 одсто 
радноспособног становништва радно неактивно. 

– Иако ти људи нису ни запослени ни незапослени, они су у ствари незапослени јер не траже 
посао преко НСЗ-а, а нису запослени јер немају посао. Из тога се види да истовремено долази 
до опадања запослености и незапослености, као и да те две категорије нису у корелацији – 
истиче он. 

Да су појмови запослености и незапослености релативни потврђују и методологије по којима се 
они дефинишу. 

Према Анкети о радној снази, подсећа Рељановић, оцењују се субјективни осећаји испитаника 
које анкетари питају да ли су, рецимо, нешто радили претходне седмице и да ли су за то време 
били плаћени, у новцу или натури. 

– Ако испитаници одговоре да јесу, онда их анкета дефинише као запослене, што је 
бесмислено. Међутим, методологија је допуњена с бројем пријављених у ЦРОСО што даје 
различите резултате јер много више људи је нешто радило према резултатима анкете у односу 
на број оних који су формално запослени и регистровани у ЦРОСО. То је само доказ да се често 
добија драматична разлика између реалног броја пријављених на обавезно социјално 
осигурање и процента запослених према Анкети о радној снази. Због тога се и може рећи да је 
број запослених у Србији релативан појам јер се у њега урачунавају и они који нису у радном 
односу, раде на црно, само повремено, који не зарађују довољно да би од тога могли да 
преживе... – набраја научни сарадник с Института за упоредно право. 

С друге стране, подсећа он, стопа незапослености је тренутно у паду и сада износи 7,3 одсто, али 
је истина да би она ускоро могла да буде и један проценат, ако се статистика буде 
злоупотребљавала. 

– Број незапослених се израчунава на основу броја оних који траже запослење и који су 
пријављени код службе за запошљавање. Њих има око 500.000, али то није реалан податак јер 
постоји велики број људи који траже посао, а нису пријављени на бироу. Има и оних који јесу 
пријављени, али пошто су закаснили да се пријаве на евиденцију, на разговор са саветником 
или су можда одбили понуду за посао, НСЗ их брише из евиденције, чиме се опет број 
незапослених смањује – примећује Рељановић, подсећајући и да на евиденцији има највише 
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оних који су изгубили посао, а који немају никакве бенефите од пријаве на биро рада, што је 
недавно приметио и Фискални савет. 

– Ти људи немају интерес да се обраћају служби за запошљавање. Паду незапослености 
доприносе и демографска кретања и миграције становиштва, па тако чим се још више буду 
отвориле границе, број исељеника биће већи, а самим тим број незапослених још мањи – 
закључује Рељановић. 

„Моја прва плата” погураће раст запослености 

Иако су, према оцени Љубодрага Савића, професора Економског факултета у 
Београду, досадашње државне мере помоћи само вештачки и привремено 
зауставиле раст незапослености, он ипак сматра да ће програм „Моја прва плата” 
погурати раст запослености у наредном периоду. Тиме ће се, додаје, у глобалу 
одржати број оних који имају посао, јер ће нову шансу добити 10.000 младих. 

– Тај програм подршке може и те како да компензује број оних који ће остати без посла у 
наредном периоду, када буду истекле све претходне економске мере подршке које је држава 
определила за привреду у доба короне – сматра Савић. 

 

 
 
 
 


