
 

SSEEMMIINNAARR  
  

““ZZAAŠŠTTOO  BBAAŠŠ  JJAA””  
  

0011..  ––  0044..  SSEEPPTTEEMMBBAARR;;  
  

ZZLLAATTIIBBOORR  
 



OOddrržžaann  sseemmiinnaarr  ppoodd  nnaazziivvoomm  --  ZZaaššttoo  bbaašš  jjaa??  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
uu  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaammoossttaallnnoogg  ssiinnddiikkaattaa  

zzaappoosslleenniihh  uu  bbaannkkaammaa,,  

oossiigguurraavvaajjuuććiimm  ddrruuššttvviimmaa  ii  

ddrruuggiimm  ffiinnaannssiijjsskkiimm  oorrggaanniizzaacciijjaammaa  SSrrbbiijjee  

uuzz  ppooddrršškkuu  FFoonnddaacciijjee  FFrriieeddrriicchh--EEbbeerrtt  



MMaarraa  EErrddeelljj  

PPrreeddsseeddnniiccaa  SSSS  BBOOFFOOSS--aa  
  

--  BBOOFFOOSS  jjee  oozzbbiilljjnnaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  kkoojjaa  jjee  uuvveekk  sspprreemmnnaa  ddaa  

pprreeuuzzmmee  ooddggoovvoorrnnoosstt  ii  ddaa  ddeelluujjee  pprrooaakkttiivvnnoo..  NNeeććeemmoo  ččeekkaattii  ddaa  

ppoossllooddaavvaacc  pprreekkrrššii  ZZaakkoonn,,  ddaa  bbii  nnaakknnaaddnnoo  ššttiittiillii  pprraavvaa  zzaappoosslleenniihh..  

MMii  ććeemmoo  ggaa  kkoonnssttaannttnnoo  ooppoommiinnjjaattii  ddaa  ppooššttuujjee  ZZaakkoonn,,  uuzz  

ssvvaakkooddnneevvaann  rraadd  nnaa  oossnnaažžiivvaannjjuu  nnaaššiihh  ččllaannoovvaa..  OOvvoomm  pprriilliikkoomm  

žžeelleellaa  bbiihh  ddaa  vvaamm  ppoorruuččiimm  ddaa  nnee  ddoozzvvoolliittee  ddaa  vvaass  ssttrraahh  uuppllaaššii..  

KKoorriissttiittee  ssvvoojjee  lljjuuddsskkee  rreessuurrssee  ii  nnaaddooggrraaññuujjttee  ssppeecciiffiiččnnee  

kkoommppeetteennttnnoossttii  kkoojjee  ssvvaakkoo  oodd  vvaass  iimmaa..  UUpprraavvoo  zzaa  ttoo  ii  sslluužžii  oovvaajj  

sseemmiinnaarr  --  ddaa  vvaass  oojjaaččaa  ii  oohhrraabbrrii,,  rreekkllaa  jjee  MMaarraa  EErrddeelljj..  

  

SSeemmiinnaarr  „„ZZaaššttoo  bbaašš  jjaa““  zzaa  cciilljj  jjee  iimmaaoo  ddaa  

ssee  ssiinnddiikkaallnnii  pprreeddssttaavvnniiccii  uuppoozznnaajjuu  ssaa  

nnaajjbbiittnniijjiimm  eelleemmeennttiimmaa  ZZaakkoonnaa  oo  

sspprreeččaavvaannjjuu  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraadduu  kkoojjii  jjee  

uussvvoojjeenn  2266..  mmaajjaa  22001100..  ggooddiinnee,,  aa  ssttuuppiioo  

nnaa  ssnnaagguu  44..  sseepptteemmbbrraa,,  kkaaddaa  jjee  ppoottppiissaann  ii  

PPrraavviillnniikk  oo  pprraavviilliimmaa  ppoonnaaššaannjjaa  

ppoossllooddaavvaaccaa  ii  zzaappoosslleenniihh  uu  vveezzii  ssaa  

pprreevveenncciijjoomm  ii  zzaaššttiittoomm  oodd  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  

rraadduu..  OOrraaggaanniizzoovvaannjjee  sseemmiinnaarraa  uu  ttrreennuuttkkuu  

ssttuuppaannjjaa  nnaa  ssnnaagguu  ppoommeennuuttoogg  ZZaakkoonnaa,,  

ddookkaazzuujjee  ddaa  SSSS  BBOOFFOOSS  ddeelluujjee  pprrooaakkttiivvnnoo  

ii  ddaa  jjee  jjeeddnnaa  oodd  nnaajjbbiittnniijjiihh  ssttvvaarrii  kkoojjiimmaa  ssee  

SSiinnddiikkaatt  bbaavvii  pprraavvoovvrreemmeennoo  iinnffoorrmmiissaannjjee  

ččllaannssttvvaa  kkaaoo  ii  kkvvaalliitteettnnaa,,  kkoorriissnnaa  

eedduukkaacciijjaa..  

BBoojjaann  LLaaññeevvaacc  

PPrreeddssttaavvnniikk  FFoonnddaacciijjee  FFrriieeddrriicchh--EEbbeerrtt 
  

BBoojjaann  LLaaññeevvaacc  ppoožžeelleeoo  jjee  uuččeessnniicciimmaa  uussppeeššaann  sseemmiinnaarr  

ii  ddooddaaoo  ddaa  jjee  FFoonnddaacciijjaa  FFrriieeddrriicchh--EEbbeerrtt  sspprreemmnnaa  ddaa  

ppooddrržžii  sslliiččnnee  pprroojjeekkttee  ii  uu  bbuudduuććnnoossttii..  OOnn  jjee  ddooddaaoo  ddaa    jjee  

FFrriieeddrriicchh--EEbbeerrtt  nneemmaaččkkaa  ppoolliittiiččkkaa  ffoonnddaacciijjaa,,  kkoojjuu  jjee  

oossnnoovvaallaa  SSDDPP  ––  SSoocciijjaallddeemmookkrraattsskkaa  ppaarrttiijjaa  NNeemmaaččkkee,,  

aa    ddaa  jjee  uu  SSrrbbiijjii  aakkttiivvnnaa  oodd  11999966..  ggooddiinnee.. 



OOllggaa  KKiiććaannoovviićć  ––  SSttrraahh  oodd  

oottkkaazzaa  jjee  ookkiiddaačč  zzaa  mmoobbiinngg..  

IIssttrraažžiivvaannjjaa  sspprroovveeddeennaa  uu  

SSrrbbiijjii  ppookkaazzaallaa  ssuu  ddaa  jjee  ssttrraahh  

oodd  oottkkaazzaa  nnaa  vvrrhhuu  ““rraanngg  lliissttee””,,  

jjeerr  jjee  vveeććii  ččaakk  ii  oodd  ssttrraahhaa  oodd  

bboolleessttii  ii  ssmmrrttii..  
 

JJaassmmiinnaa  MMaarriiččiićć  VVuukkoottiićć  --  

MMoobbiinngg  ssvvii  nneeggiirraajjuu  ii  žžrrttvvaa  ii  

mmoobbeerr  ii  ssiisstteemm  ii  ddrruuššttvvoo..  ZZaattoo  

jjee  nneeoopphhooddnnoo  pprriikkuupplljjaattii  

ddookkaazzee,,  jjeerr  ssaammoo  nnaa  oossnnoovvuu  

ddookkuummeennaattaa,,  ppaappiirraa  mmoožžeemmoo  

ssee  zzaaššttiittiittii..  BBiittnnoo  jjee  kkrreennuuttii  uu  

zzaaššttiittuu  bbeezz  ssttrraahhaa,,  mmaa  kkoolliikkoo  

bbiioo  oonn  rreeaallaann  ii  ttaaččaann..  

AAlleekkssaannddaarr  MMaarrkkoovviićć  --  ZZbboogg  

ooppššttee  pprreeddrraassuuddee  ddaa  jjee  llaakkoo  

ddoobbiittii  oottkkaazz,,  lljjuuddii  ssee  ssttrraaššnnoo  

ppllaaššee  ddaa  nnee  oossttaannuu  bbeezz  rraaddnniihh  

mmeessttaa..  TTrreebbaa  nnaaggllaassiittii  ddaa  ssaammoo  

uu  sslluuččaajjuu  kkrrššeennjjaa  rraaddnniihh  

oobbaavveezzaa  mmoožžee  ddaa  ssee  ddoobbiijjee  

oottkkaazz,,  aa  uukkoolliikkoo  jjee  oottkkaazz  ddaatt  

nneeoopprraavvddaannoo  zzaappoosslleennii  ssee  

vvrraaććaa  nnaa  rraadd.. 

MMaajjddaa  SSiikkooššeekk  ––  SSttrraahh  oodd  

gguubbiittkkaa  ppoossllaa  uu  ssuuššttiinnii  jjee  ssttrraahh  

oodd  nneeiizzvveessnnoossttii..  SSvvaakkoo  oodd  nnaass  

mmoožžee  bbiittii  mmeettaa  mmoobbiinnggaa,,  aallii  

iinnffoorrmmiissaannooššććuu,,  zznnaannjjeemm,,  

mmoožžeemmoo  ssee  pprroottiivv  nnjjeeggaa  bboorriittii..  
 

AANNKKEETTAA  

  

UUččeessnniiccii  sseemmiinnaarraa  ((3322  iissppiittaanniikkaa))  

ppooppuunnjjaavvaallii  ssuu  aannoonniimmnnuu  aannkkeettuu  

kkoojjaa  jjee  ppookkaazzaallaa  sslleeddeeććee::  
 

--  22//33  iissppiittaanniikkaa  ssmmaattrraajjuu  ddaa  ssuu  

žžrrttvvee  mmoobbiinnggaa  

--  22//33  iissppiittaanniikkaa  bbiillii  ssuu  ssvveeddooccii  

zzlloossttaavvlljjaannjjaa  ssvvoojjiihh  kkoolleeggaa  

..  

SSvvii  iissppiittaanniiccii  kkoojjii  ssmmaattrraajjuu  ddaa  ssuu  

žžrrttvvee  mmoobbiinnggaa  iimmaajjuu  ooddrreeññeennee  

ppoosslleeddiiccee::  

aa))  ssaa  ppssiihhiiččkkiimm  ppoosslleeddiiccaammaa  1177  

iissppiittaanniikkaa  

bb))  ssaa  mmeeddiicciinnsskkiimm  ppoosslleeddiiccaammaa  66  

iissppiittaanniikkaa  

cc))  ssaa  ssoocciijjaallnniimm  ppoosslleeddiiccaammaa  44  

iissppiittaanniikkaa  
 

KKaaoo  mmoobbeerraa  iissppiittaanniiccii  ssuu  

iiddeennttiiffiikkoovvaallii  sslleeddeeććee  oossoobbee  uu  

nnjjiihhoovvoojj  rraaddnnoojj  ssrreeddiinnii::  

aa))  SSrreeddnnjjii  nniivvoo  mmeennaaddžžmmeennttaa  ––  

oodd  3322  iissppiittaanniikkaa  2244  jjee  ooddaabbrraalloo  

oovvuu  ooppcciijjuu;;  

bb))  66  iissppiittaanniikkaa  jjee  ooddggoovvoorriilloo  ddaa  

ssuu  mmoobbeerrii  nnjjiihhoovvee  kkoolleeggee;;  

cc))  44  iissppiittaanniikkaa  ssuu  kkaaoo  mmoobbeerraa  

iiddeennttiiffiikkoovvaallii  ppoossllooddaavvccaa  nnaa  

nnaajjvviiššoojj  ffuunnkkcciijjii..  
 

PPrreeddaavvaaččii  --  oo  ssttrraahhuu  oodd  gguubbiittkkaa  ppoossllaa,,  kkoojjii  jjee  nnaajjččeeššććii  ookkiiddaačč  zzaa  mmoobbiinngg    

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDuušškkoo  MMiilljjaanniićć  

RRaazzvvoojjnnaa  bbaannkkaa  VVoojjvvooddiinnee  

((bbiivvššaa  MMeettaallss  bbaannkkaa))  

  

SSvvaa  mmoojjaa  ooččeekkiivvaannjjaa  ssuu  iissppuunnjjeennaa,,  aa  bbiillaa  ssuu  vveeoommaa  

ppoozziittiivvnnaa..  SSeemmiinnaarr  jjee  uurraaññeenn  vvrrlloo  kkvvaalliitteettnnoo,,  aa  

aattmmoossffeerraa  jjee  bbiillaa  rraaddnnaa..  SSvviiddeelloo  mmii  ssee  ttoo  ššttoo  

pprreeddaavvaannjjaa  nniissuu  sstteerreeoottiippnnaa  ii  ssuuvvooppaarrnnaa,,  vveećć  ssuu  

ppoottkkrreepplljjeennaa  pprriimmeerriimmaa  iizz  pprraakkssee..  PPrriimmeettiioo  ssaamm  ddaa  

ssee  vveelliikkii  bbrroojj  lljjuuddii  ooddaazzvvaaoo  ii  ddooššaaoo  nnaa  oovvaajj  sskkuupp..  

DDoobbrroo  jjee  ddaa  nnaass  iimmaa  ššttoo  vviiššee  nnaa  sslliiččnniimm  sseemmiinnaarriimmaa,,  

jjeerr  ššttoo  ssmmoo  kkoommppeetteennttnniijjii,,  mmooććiiććeemmoo  nnaa  aaddeekkvvaattaann  

nnaaččiinn  ddaa  kkrroozz  rraazzggoovvoorr  ssaa  ppoossllooddaavvcceemm  rreeššaavvaammoo  

pprroobblleemm  mmoobbiinnggaa..  

GGoorraann  IIkkooddiinnoovviićć  

KKoommeerrcciijjaallnnaa  bbaannkkaa  

  

DDaattee  ssuu  nneeoopphhooddnnee  iinnffoorrmmaacciijjee,,  kkoojjee  ććee,,  ssiigguurraann  

ssaamm,,  ppoosslluužžiittii  mmoojjiimm  kkoolleeggaammaa,,  uukkoolliikkoo  iimm  ppoommooćć  

ppoo  ppiittaannjjuu  mmoobbiinnggaa  bbuuddee  nneeoopphhooddnnaa..  PPrreeddaavvaaččii  ssuu  

aappssoolluuttnnoo  kkoommppeetteennttnnii  zzaa  oobbllaasstt  kkoojjaa  jjee  bbiillaa  tteemmaa  

sseemmiinnaarraa,,  ii  kkoojjuu  ssuu  oobbrraaddiillii  ssvvaakkoo  iizz  ssvvoogg  uuggllaa..  

PPrroobblleemm  mmoobbiinnggaa  jjeessttee  pprriissuuttaann,,  aa  ssaazznnaannjjaa  

sstteeččeennaa  nnaa  sseemmiinnaarruu  ppoommooććiiććee  uu  nnjjeeggoovvoomm  

rreeššaavvaannjjuu..  

UUččeessnniiccii  
  

SSeemmiinnaarruu  jjee  pprriissuussttvvoovvaalloo  3366  pprreeddssttaavvnniikkaa  VVoojjvvooññaannsskkee  bbaannkkee,,  

DDDDOORR--  aa,,  RRaazzvvoojjnnee  bbaannkkee  VVoojjvvooddiinnee,,  EErrssttee  bbaannkkee,,  SSrrppsskkee  bbaannkkee,,  

KKoommeerrcciijjaallnnee  bbaannkkee  ii  KKBBCC  bbaannkkee..  UUččeessnniiccii  ssuu  oocceenniillii  sseemmiinnaarr  kkaaoo  

kkoorriissttaann,,  aa  vveeććiinnaa  jjee  iissttaakkllaa  ddaa  ssuu  pprreeddaavvaaččii  bbiillii  vveeoommaa  

kkoommppeetteennttnnii..  



MMaarriijjaa  SSttoojjmmeennoovviićć  

DDDDOORR  aaddoo  NNoovvii  SSaadd    

  

DDooččeekk  uuččeessnniikkaa,,  ppooččeettaakk  sseemmiinnaarraa  ii  nnjjeeggoovv  ttookk  ssvvee  ttoo  

jjee  uurraaññeennoo  ttaakkoo  ddaa  pprreevvaazziillaazzii  ssvvaa  mmoojjaa  ooččeekkiivvaannjjaa..  

OOvvddee  ssaamm  uuppoozznnaallaa  ppuunnoo  nnoovviihh  kkoolleeggaa,,  ddiivvnniihh  oossoobbaa..  

PPrriimmeeććuujjeemm  ddaa  jjee  nnaa  oovvoomm  sskkuuppuu  pprriissuuttnnoo  ddoossttaa  lljjuuddii  

kkoojjii  ssuu  ttrrppeellii  mmoobbiinngg..  SSvvaakkoo  oodd  nnjjiihh  iimmaa  jjeeddnnoo  bboollnnoo  

iisskkuussttvvoo,,  kkoojjee  kkaaddaa  ssee  iisspprriiččaa  mmoožžee  ddaa  ppoommooggnnee  

ddrruuggiimmaa,,  ddaa  pprreeppoozznnaajjuu  mmoobbiinngg..    

  

MMiirrjjaannaa  BBrraajjkkoovviićć  

EErrssttee  bbaannkkaa  

  

SSeemmiinnaarr  jjee  iissppuunniioo  ssvvaa  mmoojjaa  ooččeekkiivvaannjjaa..  ZZaaddoovvoolljjnnaa  

ssaamm  iizzbboorroomm  pprreeddaavvaaččaa..  SS  oobbzziirroomm  nnaa  ttoo  ddaa  jjee  ZZaakkoonn  

nnoovv,,  bbiilloo  iihh  jjee  vvrrlloo  kkoorriissnnoo  ččuuttii..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDrraaggaannaa  MMiirriićć  

VVoojjvvooññaannsskkaa  bbaannkkaa  

  

KKaaoo  ii  uuvveekk,,  oorrggaanniizzaacciijjaa  BBOOFFOOSS--aa  ppookkaazzaallaa  jjee  

mmaakkssiimmuumm  aannggaažžmmaannaa..  DDooppaaddaa  mmii  ssee  ttoo  ššttoo  

ssuu  pprreeddaavvaaččii  nnaa  vvrrlloo  jjeeddnnoossttaavvaann  nnaaččiinn  

oobbjjaassnniillii  ssuuššttiinnuu  pprroobblleemmaa  mmoobbiinnggaa..  PPoosseebbnnuu  

zzaahhvvaallnnoosstt  dduugguujjeemm  MMaarrii  EErrddeelljj,,  kkoojjaa  ssee  zzaaiissttaa  

ppoottrruuddiillaa  ddaa  uusslluuggee  kkoojjee  BBOOFFOOSS  pprruužžaa  ssvvoomm  

ččllaannssttvvuu  bbuudduu  nnaa  vviissookkoomm  nniivvoouu..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDoobbrriillaa  SSaavviićć  

SSrrppsskkaa  bbaannkkaa  

  

DDooppaalloo  mmii  ssee  ttoo  ššttoo  ssuu  nnaa  sseemmiinnaarruu  mmooggllee  ddaa  

ssee  ččuujjuu  nnoovvee  ssttvvaarrii,,  kkoojjee  ććee  nnaass  pprriipprreemmiittii  nnaa  

bboolljjuu  kkoommuunniikkaacciijjuu  ssaa  ppoossllooddaavvcciimmaa..  IImmaamm  

uuttiissaakk  ddaa  ssee  vveeććiinnaa  nnaass  ppllaaššii  ddaa  pprreeppoozznnaa  

mmoobbiinngg  ii  ddaa  oo  nnjjeemmuu  ggllaassnnoo  pprriiččaa..  CCiilljj  oovvoogg  

sseemmiinnaarraa  jjee,,  ppoo  mmoomm  vviiññeennjjuu,,  ddaa  nnaass  oohhrraabbrrii  

ddaa  ggoovvoorriimmoo  oo  oonnoommee  ššttoo  ssmmoo  ttrrppeellii  ggooddiinnaammaa..  

NNaajjvviiššee  ssuu  mmii  ssee  ddooppaallee  rraaddiioonniiccee,,  jjeerr  ssuu  

ssttvvoorriillee  jjaassnnuu  sslliikkuu  nnaaččiinnaa  rreeššaavvaannjjaa  pprroobblleemmaa  

mmoobbiinnggaa..  

SSllaaññaannaa  MMiijjoovviićć  

KKBBCC  bbaannkkaa  

  

OOvvoo  jjee  pprrvvii  ppuutt  ddaa  pprriissuussttvvuujjeemm  jjeeddnnoomm  oovvaakkvvoomm  

sskkuuppuu..  MMaalloo  jjee  rreeććii  ddaa  ssaamm  oodduuššeevvlljjeennaa..  DDoossttaa  

ssaamm  nnaauuččiillaa,,  ii  rraadduujjeemm  ssee  ššttoo  ććuu  nnoovvaa  ssaazznnaannjjaa  

mmooććii  ddaa  pprriimmeenniimm  uu  ssvvoomm  ddaalljjeemm  rraadduu..  BBuudduuććii  ddaa  

ssmmoo  tteekk  oossnnoovvaallii  SSiinnddiikkaallnnuu  oorrggaanniizzaacciijjuu,,  bbiiććee  

vvrrlloo  kkoorriissnnoo  ddaa  kkoolleeggaammaa  pprreenneesseemm  ssvvoojjee  uuttiisskkee..  

MMiisslliimm  ddaa  jjee  zzaa  nnoovvee  ččllaanniiccee  oodd  nneepprroocceennjjiivvee  

vvaažžnnoossttii  uuččeeššććee  nnaa  sslliiččnniimm  sseemmiinnaarriimmaa,,  kkoojjii  ććee,,  

nnaaddaamm  ssee,,  bbiittii  oorrggaanniizzoovvaannii  ii  uu  nnaarreeddnnoomm  

ppeerriioodduu..    

  


