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FFoonnddaacciijjaa  „„FFiieeddrriicchh  EEbbeerrtt““  ffiinnaannssiijjsskkii  jjee  ppooddrržžaallaa  nniizz  oodd  ppeett  sseemmiinnaarraa  uu  
ookkvviirruu  pprroojjeekkttaa  ““KKoorraakk  ppoo  kkoorraakk  ddoo  mmoojjiihh  pprraavvaa””..  PPrrvvii  sseemmiinnaarr  ooddrržžaann  jjee  66..  
mmaajjaa,,  kkaaddaa  jjee  oorrggaanniizzoovvaannaa  ii  uulliiččnnaa  mmaanniiffeessttaacciijjaa  uu  KKnneezz  MMiihhaaiilloovvoojj  uulliiccii  kkoojjaa  
jjee  zzaa  cciilljj  iimmaallaa  aaffiirrmmaacciijjuu  ssiinnddiikkaallnnoogg  oorrggaanniizzoovvaannjjaa  kkrroozz  ppooddeelluu  ffllaajjeerraa  SSSS  
BBOOFFOOSS--aa..    
FFoonnddaacciijjaa  „„FFiieeddrriicchh  EEbbeerrtt““  oossnnoovvaannaa  jjee  11992255..  ggooddiinnee  kkaaoo  ppoolliittiiččkkoo  nnaasslleeđđee  
pprrvvoogg  ddeemmookkrraattsskkii  iizzaabbrraannoogg  pprreeddsseeddnniikkaa  NNeemmaaččkkee,,  FFrriieeddrriicchhaa  EEbbeerrttaa..    

RReeaalliizzoovvaallii  
pprroojjeekkaatt  

KKoorraakk  ppoo  kkoorraakk  
ddoo  mmoojjiihh  pprraavvaa  

 

  

PPaalliićć  77..  sseepptteemmbbaarr  
NNoovvii  SSaadd  99..  sseepptteemmbbaarr  

ZZrreennjjaanniinn  1133..  sseepptteemmbbaarr  
NNiišš  1166..  sseepptteemmbbaarr  

 

  

SSaammoossttaallnnii  ssiinnddiikkaatt  zzaappoosslleenniihh  uu  bbaannkkaammaa,,  oossiigguurraavvaajjuuććiimm  
ddrruuššttvviimmaa  ii  

      ddrruuggiimm  ffiinnaannssiijjsskkiimm  oorrggaanniizzaacciijjaammaa  SSrrbbiijjee  --  SSSS  BBOOFFOOSS  
ii  

FFoonnddaacciijjaa  „„FFrriieeddrriicchh  EEbbeerrtt““  



                              JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć  
                                IInnssppeekkttoorr  rraaddaa  PPrrvvoogg  ooddeelljjeennjjaa  
                                                  iinnssppeekkcciijjee  rraaddaa  uu  ggrraadduu  BBeeooggrraadduu  

  
KKaaoo  ddoobbrruu  ssttrraannuu  oovvddaaššnnjjee  ssuuddsskkee  pprraakkssee  MMaarriiččiiććeevvaa  jjee  nnaavveellaa  ččiinnjjeenniiccuu  ddaa  ssee  ssuuddiijjee  
ii  uu  SSrrbbiijjii  ppoozziivvaajjuu  nnaa  mmeeđđuunnaarrooddnnee  pprraavvnnee  aakkttee,,  kkoojjii  ssuu  ssaassttaavvnnii  ddeeoo  ddoommaaććeegg  
pprraavvnnoogg  ssiisstteemmaa..  OOnnaa  jjee  ppoosseebbnnoo  iissttaakkllaa  ooddrreeddbbuu  UUssttaavvaa,,  ooddnnoossnnoo  ččllaann  1166  uu  kkoojjeemm  ssee  
nnaavvooddii  ddaa  ssuu  ooppšštteepprriihhvvaaććeennaa  pprraavviillaa  mmeeđđuunnaarrooddnnoogg  pprraavvaa  ii  ppoottvvrrđđeennii  mmeeđđuunnaarrooddnnii  
uuggoovvoorrii  ssaassttaavvnnii  ddeeoo  pprraavvnnoogg  ppoorreettkkaa  RReeppuubblliikkee  SSrrbbiijjee  ii  ddaa  ssee  nneeppoossrreeddnnoo  
pprriimmeennjjuujjuu..  
--  SSvvee  mmeeđđuunnaarrooddnnee  kkoonnvveenncciijjee  kkoojjee  ssmmoo  ppoottppiissaallii  nneeppoossrreeddnnoo  ssee  pprriimmeennjjuujjuu..  
PPoottppiissaannaa  jjee  ii  EEvvrrooppsskkaa  ssoocciijjaallnnaa  ppoovveelljjaa,,  mmeeđđuuttiimm  nniijjee  ppoottppiissaann  ddooddaattnnii  PPrroottookkooll  kkoojjii  
ddaajjee  mmoogguuććnnoosstt  kkoolleekkttiivvnnee  žžaallbbee..  KKoonnkkrreettnnoo,,  kkoodd  nnaass  ssiinnddiikkaattii  nneemmaajjuu  mmoogguuććnnoosstt  ddaa  
tteelliimmaa  uu  ookkvviirruu  SSaavveettaa  EEvvrrooppee  ((KKoommiitteettuu  nneezzaavviissnniihh  eekkssppeerraattaa,,  KKoommiitteettuu  mmiinniissttaarraa))  
ppooddnneessuu  kkoolleekkttiivvnnuu  žžaallbbuu  uu  ppoossttuuppkkuu  zzaaššiittee  pprraavvaa  uuttvvrrđđeenniihh  EEvvrrooppsskkoomm  ssoocciijjaallnnoomm  
ppoovveelljjoomm,,  oobbjjaassnniillaa  jjee  MMaarriiččiiććeevvaa..  

 
 

 

Palić 7. septembar 
MMaarraa  EErrddeelljj  

PPrreeddsseeddnniiccaa  SSSS  BBOOFFOOSS--aa  
 

--  ZZbboogg  ppaaddaa  pprrooffiittaabbiillnnoossttii  ffiinnaannssiijjsskkoogg  sseekkttoorraa  oodd  ppooččeettkkaa  
ssvveettsskkee  eekkoonnoommsskkee  kkrriizzee,,  ppaa  ddoo  ddaannaass,,  ppoossllooddaavvccii  ssmmaannjjuujjuu  
ttrroošškkoovvee,,  nnaarrooččiittoo  ttrroošškkoovvee  rraaddnnee  ssnnaaggee  ii  ppookkuuššaavvaajjuu  ddaa  
uummaannjjee  pprraavvaa  zzaappoosslleenniihh..  SS  ddrruuggee  ssttrraannee,,  zzaappoosslleennii  pprriihhvvaattaajjuu  
ddaa  rraaddee  ““ppoodd  ssvviimm  uusslloovviimmaa““,,  jjeerr  ssee  bboojjee  gguubbiittkkaa  ppoossllaa,,  ššttoo  ssee  
nnaajjččeeššććee  oogglleeddaa  uu  pprriihhvvaattaannjjuu  nneeppllaaććeennoogg  ii  nneeeevviiddeennttiirraannoogg  
pprreekkoovvrreemmeennoogg  rraaddaa..  NNaašš  ppoossaaoo  ddaannaass  jjee  ddaa  vvaamm  uukkaažžeemmoo  kkaakkoo  
ddaa  ssee  nnoossiittee  ssaa  tteennddeenncciijjoomm  ppoossllooddaavvaaccaa  ddaa  uummaannjjuujjuu  rraaddnnaa  
pprraavvaa,,  aa  cciilljj  oovvoogg  nniizzaa  oodd  ppeett  sseemmiinnaarraa  jjeessttee  ddaa  ššttoo  vveeććii  bbrroojj  
lljjuuddii  nnaauuččii  nneeššttoo  nnoovvoo  iillii  ddaa,,  ppaakk,,  ““uuttvvrrddii  ggrraaddiivvoo““,,  kkaazzaallaa  jjee  
MMaarraa  EErrddeelljj,,  pprreeddsseeddnniiccaa  BBOOFFOOSS--aa,,  iissttiiččuuććii  ddaa  jjee  jjeeddnnaa  oodd  
bbiittnniihh  mmoogguuććnnoossttii  kkoojjee  ččllaannoovvii  ssiinnddiikkaattaa  iimmaajjuu  uu  zzaaššttiittii  rraaddnniihh  
pprraavvaa  --  mmoogguuććnnoosstt  oobbrraaććaannjjaa  pprraavvnnoojj  sslluužžbbii  nnaa  nniivvoouu  tteerriittoorriijjee  
nnaa  kkoojjoojj  ččllaann  ssiinnddiikkaattaa  žžiivvii..    
  

OOnnaa  jjee  ddooddaallaa  ddaa  ssuu  nnaajjzznnaaččaajjnniijjee  ffuunnkkcciijjee  BBOOFFOOSS--aa,,  kkaaoo  ggrraannsskkoogg  ssiinnddiikkaattaa  --  pprruužžaannjjee  ppoommooććii  ssiinnddiikkaallnniimm  
oorrggaanniizzaacciijjaammaa,,  zzaassttuuppaannjjee  iinntteerreessaa  ččllaannssttvvaa  kkrroozz  ssaarraaddnnjjuu  ssaa  ssiinnddiikkaattiimmaa  ddrruuggiihh  zzeemmaalljjaa  kkaaoo  ii  uuttiiccaajj  nnaa  
ddrržžaavvnnee  iinnssttiittuucciijjee  uu  cciilljjuu  ooččuuvvaannjjaa  ii  zzaaššttiittee  vveećć  ddoossttiiggnnuuttiihh  rraaddnniihh  ii  ssoocciijjaallnniihh  pprraavvaa..   
--  NNaašš  ggrraannsskkii  ssiinnddiikkaatt  ppoosseebbnnoo  jjee  aakkttiivvaann  kkaaddaa  ssuu  uu  ppiittaannjjuu  rraazznnii  vviiddoovvii  eedduukkaacciijjee  ii  iinnffoorrmmiissaannjjaa  ččllaannssttvvaa,,  
aannttiimmoobbiinngg  zzaaššttiittaa  ii  nnaarraavvnnoo  oorrggaanniizzaacciijjaa  ssppoorrttsskkiihh  aakkttiivvnnoossttii  ppooppuutt  ““BBooffoossiijjaaddee””,,  kkoojjaa  ććee  ssee  22001122..  ggooddiinnee  
ooddrržžaattii  ddeesseettii,,  jjuubbiillaarrnnii,,  ppuutt..  TToomm  pprriilliikkoomm  pprroossllaavviiććeemmoo  ii  ddeesseett  ggooddiinnaa  oodd  oossiinniivvaannjjaa  BBOOFFOOSS--aa,,  nnaaggllaassiillaa  jjee  
MMaarraa  EErrddeelljj..  OOnnaa  jjee  kkaaoo  nnaajjbbiittnniijjuu  aakkttiivvnnoosstt  ssiinnddiikkaallnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  uu  ookkvviirruu  BBOOFFOOSS--aa  nnaavveellaa  zzaakklljjuuččiivvaannjjee  
kkoolleekkttiivvnniihh  uuggoovvoorraa  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa..  
--  KKaaddaa  jjee  kkoolleekkttiivvnnoo  pprreeggoovvaarraannjjee  uu  ppiittaannjjuu  ttuu  vvaažžii  pprraavviilloo  ddoobbrroovvoolljjnnoossttii..  ZZaakkoonnoomm  oo  rraadduu  pprreeggoovvaarraattii  ssee  
mmoorraa,,  ooddnnoossnnoo  oobbaavveezzaa  ppoossllooddaavvccaa  jjee  ddaa  pprreeggoovvaarraa  ssaa  ssiinnddiikkaattoomm,,  aallii  ssaammoo  zzaakklljjuuččiivvaannjjee  kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa  
nniijjee  oobbaavveezznnoo..  ZZbboogg  ttooggaa  uu  pprraakkssii  iimmaammoo  sslluuččaajjeevvee  ddaa  ssee  kkoolleekkttiivvnnii  uuggoovvoorrii  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa  jjeeddnnoossttrraannoo  
oottkkaazzuujjuu,,  aa  ddaa  ssee  pprreeggoovvoorrii  nnaassttaavvlljjaajjuu  uu  nneeddoogglleedd  ddookk  uu  mmeeđđuuvvrreemmeennuu  pprraavvaa  ii  oobbaavveezzee  zzaappoosslleenniihh  rreegguulliiššee  
PPrraavviillnniikk  oo  rraadduu,,  ooddnnoossnnoo  aakktt  kkoojjii  ppoossllooddaavvaacc  jjeeddnnoossttrraannoo  ddoonnoossii,,  rreekkllaa  jjee  pprreeddsseeddnniiccaa  BBOOFFOOSS--aa..  



SSttaanniiccaa  ŠŠaarrččaannsskkii    
ppoottpprreeddsseeddnniiccaa  BBOOFFOOSS--aa  ii    

pprreeddsseeddnniiccaa  SSiinnddiikkaallnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  ssaammoossttaallnnoogg  ssiinnddiikkaattaa  EErrssttee  BBaannkk  
  

SSttaanniiccaa  ŠŠaarrččaannsskkii  ppooddeelliillaa  jjee  ssvvoojjaa  iisskkuussttvvaa  vveezzaannaa  zzaa  pprroocceess  
kkoolleekkttiivvnnoogg  pprreeggoovvaarraannjjaa  ii  nnaaggllaassiillaa  vvaažžnnoosstt,,  uuvvooddnnee  ffaazzee  uu  
ppoossttuuppkkuu  pprreeggoovvoorraa,,  kkoojjaa  oobbuuhhvvaattaa  iizzllaaggaannjjee  pprreeddllooggaa  oobbee  ssttrraannee  
ii  ppoossttaavvlljjaannjjee  ppiittaannjjaa..    
--  PPrree  ppooččeettkkaa  pprreeggoovvoorraa  ppoossllooddaavvaacc  ddoossttaavvii  ssvvoojj  PPrreeddlloogg  
kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa,,  nnaakkoonn  ččeeggaa  SSiinnddiikkaatt  ddaajjee  mmiiššlljjeennjjee  iillii  ppaakk  
ssvvoojj  pprroottiivvpprreeddlloogg..  SSlleeddeeććaa,,  iissttrraažžiivvaaččkkaa,,  ffaazzaa  pprreeddssttaavvlljjaa  ssrržž  
pprroocceessaa,,  jjeerr  ssee  uu  nnjjoojj  rraasspprraavvlljjaa  oo  nnaajjvvaažžnniijjiimm  ppiittaannjjiimmaa..  PPrrvvoo,,  
nnaarraavvnnoo,,  pprreeđđeemmoo  oonnoo  ššttoo  nniijjee  ssppoorrnnoo,,  ddaa  bbii  nnaakknnaaddnnoo  ttrraažžiillii  
rreeššeennjjee  zzaa  ppiittaannjjaa  uu  vveezzii  kkoojjiihh  iimmaammoo  ssuupprroottnnee  iinntteerreessee..  KKaaddaa  ddoo  
rreeššeennjjaa  ddoođđeemmoo,,  nnaassttuuppaa  zzaavvrrššnnaa  ffaazzaa,,  ooddnnoossnnoo  ppoottppiissiivvaannjjee  
kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa,,  iisspprriiččaallaa  jjee  ŠŠaarrččaannsskkii..  

  
  
  
  

  
  
  
  



      Novi Sad 9. septembar  
MMaarraa  EErrddeelljj  

PPrreeddsseeddnniiccaa  SSSS  BBOOFFOOSS--aa  
 

MMaarraa  EErrddeelljj  jjee  ppoorruuččiillaa  uuččeessnniicciimmaa  ddaa  mmoottiivviiššuu  ssvvoojjee  kkoolleeggee  uu  
ffiinnaannssiijjsskkiimm  iinnssttiittuucciijjaammaa  uu  kkoojjiimmaa  ssiinnddiikkaatt  nnee  ppoossttoojjii  ddaa  ssee  
ssiinnddiikkaallnnoo  oorrggaanniizzuujjuu..  
--  JJaakkoo  jjee  bbiittnnoo  lljjuuddiimmaa  uu  ffiinnaannssiijjsskkoomm  sseekkttoorruu  nnaaggllaassiittii  ddaa  nneemmaa  
ppoottrreebbee  ddaa  ssee  ppllaaššee  ssiinnddiikkaallnnoogg  oorrggaanniizzoovvaannjjaa..  SSvvaakkii  ppooččeettaakk  jjee,,  
nnaarraavvnnoo,,  tteežžaakk,,  aallii  nnaaššaa  pprraakkssaa  ppookkaazzuujjee  ddaa  nnaakkoonn  oommaassoovvlljjeennjjaa,,  ssvvee  
ddoođđee  nnaa  ssvvoojjee  mmeessttoo..  TTaakkoo  jjee  bbiilloo  ii  kkoodd  ssiinnddiikkaallnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  uu  
KKoommeerrcciijjaallnnoojj  bbaannccii  ii  uu  KKBBCC  bbaannccii,,  kkaazzaallaa  jjee  MMaarraa  EErrddeelljj..  OOnnaa  jjee  
ddooddaallaa  ddaa  jjee  kkrruunnaa  ssiinnddiikkaallnnoogg  rraaddaa  pprreeggoovvaarraannjjee  ii  zzaakklljjuuččiivvaannjjee  
kkoolleekkttiivvnniihh  uuggoovvoorraa,,  kkaaoo  ii  ddaa  ččllaanniiccee,,  kkoojjee  ssuu  uu  BBOOFFOOSS--uu  oodd  ppooččeettkkaa,,  
iimmaajjuu  ddoobbrree  kkoolleekkttiivvnnee  uuggoovvoorree..  
--KKoodd  ssiinnddiikkaallnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  kkoojjee  ssuu  ssee  sskkoorroo  pprriikklljjuuččiillee  nnaaššeemm  
ggrraannsskkoomm  SSiinnddiikkaattuu  pprraavvaa  ii  oobbaavveezzee  zzaappoosslleenniihh  rreegguulliiššuu  ssee  PPrraavviillnniikkoomm  
oo  rraadduu,,  aallii  ssvvaakkaakkoo  ttrreebbaa  iissttaaććii  ddaa  ssee  ii  kkoodd  nnjjiihh  vveećć  pprriipprreemmaa  pprroocceess  
kkoolleekkttiivvnnoogg  pprreeggoovvaarraannjjaa,,  ooddnnoossnnoo  ddaa  ppoossttoojjii  iinniicciijjaattiivvaa  nnoovviihh  
ssiinnddiikkaallnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  zzaa  zzaakklljjuuččeennjjee  kkoolleekkttiivvnniihh  uuggoovvoorraa,,  rreekkllaa  jjee  
pprreeddsseeddnniiccaa  BBOOFFOOSS--aa..    
TTookkoomm  ssvvoogg  iizzllaaggaannjjaa  oo  uulloozzii  ssiinnddiikkaattaa  MMaarraa  EErrddeelljj  jjee  iissttaakkllaa  oossnniivvaannjjee  pprrvvoogg  AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttaa  zzaa  žžrrttvvee  
mmoobbiinnggaa  uu  ffiinnaannssiijjsskkoomm  sseekkttoorruu,,  kkaaoo  bbiittnnuu  ččiinnjjeenniiccuu  kkoojjaa  ggoovvoorrii  uu  pprriilloogg  ttoommee  ddaa  jjee  BBOOFFOOSS  pprrooaakkttiivvaann  ssiinnddiikkaatt,,  
bbuudduuććii  ddaa  jjee  ssaavveettoovvaalliiššttee  oossnnoovvaannoo  pprree  44..  sseepptteemmbbrraa  22001100..  ggooddiinnee,,  ooddnnoossnnoo  pprree  ddaannaa  kkaaddaa  jjee  ZZaakkoonn  oo  sspprreeččaavvaannjjuu  
zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraaddnnoomm  mmeessttuu  ssttuuppiioo  nnaa  ssnnaagguu..  
--  OOvvaajj  ZZaakkoonn  oocceenniillaa  bbiihh  kkaaoo  vveeoommaa  bbiittaann,,  jjeerr  jjee  uunneeoo  jjeeddnnuu  nnoovviinnuu  uu  nnaaššee  zzaakkoonnooddaavvssttvvoo..  ZZaakkoonn  oo  sspprreeččaavvaannjjuu  
zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraaddnnoomm  mmeessttuu  jjee  pprrvvii  zzaakkoonn  kkoojjii  kkaaddaa  ssee  rraaddii  oo  ddookkaazziivvaannjjuu  uu  ttookkuu  ppoossttuuppkkaa,,  tteerreett  ddookkaazziivvaannjjaa  
ssttaavvlljjaa  nnaa  ppoossllooddaavvccaa,,  ooddnnoossnnoo  kkaaddaa  zzaappoosslleennii  ttrraažžii  zzaaššttiittuu  oodd  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  oonnddaa  jjee  nnaa  ppoossllooddaavvccuu  tteerreett  
ddookkaazziivvaannjjaa  ddaa  nniijjee  bbiilloo  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraadduu,,  kkoonnssttaattoovvaallaa  jjee  MMaarraa  EErrddeelljj..  

  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć    
IInnssppeekkttoorr  rraaddaa  PPrrvvoogg  ooddeelljjeennjjaa  

iinnssppeekkcciijjee  rraaddaa  uu  ggrraadduu  BBeeooggrraadduu  
  

JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć  oobbjjaassnniillaa  jjee  
uuččeessnniicciimmaa  nnaa  kkoojjii  nnaaččiinn  IInnssppeekkcciijjaa  rraaddaa  
ddeelluujjee  uu  sslluuččaajjuu  ddaa  jjee  pprraavvoo  zzaappoosslleennoogg  
uuggrroožžeennoo,,  aa  uu  sskkllaadduu  ssaa  oovvllaaššććeennjjiimmaa  kkoojjaa  
oovvoojj  iinnssttiittuucciijjii  ddaajjee  ZZaakkoonn  oo  rraadduu..  OOnnaa  jjee  
nnaavveellaa  ddaa  ččllaann  226699..  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu  
oovvllaaššććuujjee  IInnssppeekkcciijjuu  rraaddaa  ddaa  ddoonnoossii  rreeššeennjjaa  
kkoojjiimmaa  ssee  nnaallaažžee  oottkkllaannjjaannjjee  nneepprraavviillnnoossttii  
uusslleedd  ppoovvrreeddee  oovvoogg  ZZaakkoonnaa,,  kkoolleekkttiivvnnoogg  
uuggoovvoorraa  iillii  ppaakk  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
--  IInnssppeekkttoorr  rraaddaa  ddoonnoossii  RReeššeennjjee  kkoojjiimm  ssee  
nnaallaažžee  ddaa  ssee  nneepprraavviillnnoosstt  oottkklloonnii  ii  ddaajjee  rrookk  
zzaa  oottkkllaannjjaannjjee  nneepprraavviillnnoossttii  kkoojjii  jjee  uuvveekk  
pprriimmeerreenn,,  ooddnnoossnnoo  kkoojjii  zzaavviissii  oodd  ssiittuuaacciijjee  
nnaa  tteerreennuu..    
  
TTaajj  rrookk,,  ss  jjeeddnnee  ssttrraannee,,  nniikkaaddaa  nniijjee  pprreedduuggaaččaakk,,  ddookk  ssaa  ddrruuggee  ssttrraannee,,  nniijjee  nnii  kkrraaććii  oodd  rreeaallnnoogg  vvrreemmeennaa  kkoojjee  
jjee  nneeoopphhooddnnoo  ppoossllooddaavvccuu  ddaa  iizzvvrrššii  nnaalloogg  iinnssppeekkttoorraa  rraaddaa..  NNeeiissppuunnjjeennjjee  nnaallooggaa  jjee  pprreekkrrššaajjnnoo  kkaažžnnjjiivvoo  
nnoovvččaannoomm  kkaazznnoomm  oodd  880000..000000  ddoo  11..000000..000000  ddiinnaarraa,,  kkaazzaallaa  jjee  JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć..  OOnnaa  jjee  nnaaggllaassiillaa  ddaa  
ppoossttoojjii  jjeeddnnoo  bbiittnnoo  ooggrraanniiččeennjjee  uu  zzaaššttiittii  pprraavvaa  oodd  ssttrraannee  iinnssppeekkttoorraa  rraaddaa  --  aa  ttoo  jjee  ddaa  iinnssppeekkttoorr  rraaddaa  nnee  
mmoožžee  ddaa  zzaaššttiittii  oossoobbuu  kkoojjoojj  jjee  rraaddnnii  ooddnnooss  pprreessttaaoo,,  aa  ppoossllooddaavvaacc  jjoojj  nniijjee  iissppllaattiioo  dduuggoovvaannoo  ((zzaarraaddee,,  
nnaakknnaaddee  ii  ddrruuggaa  pprriimmaannjjaa))..  
--  UU  vveezzii  oovvooggaa  ppoossttoojjii  jjeeddaann  iizzuuzzeettaakk,,  aa  oonn  ssee  ooddnnoossii  ssaammoo  nnaa  sslluuččaajj  kkaaddaa  jjee  uu  ppiittaannjjuu  nneezzaakkoonniitt  oottkkaazz  
uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  NNaaiimmee,,  ččllaann  227711..  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu  ddaajjee  iinnssppeekkttoorruu  rraaddaa  oovvllaaššććeennjjee  ddaa  zzaappoosslleennoogg  vvrraattii  nnaa  rraadd  
ddoo  pprraavvoossnnaažžnnoogg  ookkoonnččaannjjaa  ssppoorraa  pprreedd  ssuuddoomm,,  uukkoolliikkoo  jjee  rreeššeennjjeemm  ppoossllooddaavvccaa  oo  oottkkaazzuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  
ooččiigglleeddnnoo  ppoovvrreeđđeennoo  pprraavvoo  zzaappoosslleennoogg,,  rreekkllaa  jjee  MMaarriiččiiććeevvaa..  
--  KKaaddaa  jjee  uu  ppiittaannjjuu  ppoovvrreeddaa  pprraavvaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  bbiittnnoo  rraazzlliikkoovvaattii  iinnddiivviidduuaallnnoo  ii  kkoolleekkttiivvnnoo  pprraavvoo..  PPoovvrreeddaa  
iinnddiivviidduuaallnnoogg  pprraavvaa  ooddnnoossii  ssee  nnaa  uuggrroožžaavvaannjjee  pprraavvaa  ppoojjeeddiinnaaččnnoogg  zzaappoosslleennoogg,,  nneekkoomm  rraaddnnjjoomm  iillii  aakkttoomm  
ppoossllooddaavvccaa,,  ddookk  kkaaddaa  ggoovvoorriimmoo  oo  ppoovvrreeddii  kkoolleekkttiivvnniihh  pprraavvaa  mmiisslliimmoo  nnaa  uuggrroožžaavvaannjjee  pprraavvaa  nnaa  kkoolleekkttiivvnnoo  
pprreeggoovvaarraannjjee  ii  pprraavvaa  nnaa  ssiinnddiikkaallnnoo  oorrggaanniizzoovvaannjjee..  KKaaddaa  jjee  rreečč  oo  aalltteerrnnaattiivvnniimm  nnaaččiinniimmaa  rreeššaavvaannjjaa  rraaddnniihh  
ssppoorroovvaa  oovvaa  rraazzlliikkaa  jjee  vveeoommaa  bbiittnnaa..  UUkkoolliikkoo  ssuu  ppoovvrreeđđeennaa  iinnddiivviidduuaallnnaa  pprraavvaa  ssppoorroovvii  nnaassttaallii  nnaa  ttaajj  nnaaččiinn  
rreeššaavvaajjuu  ssee  aarrbbiittrraažžoomm,,  ddookk  jjee  zzaa  rreeššaavvaannjjee  kkoolleekkttiivvnniihh  ssppoorroovvaa  pprreeddvviiđđeennoo  mmiirreennjjee  ii  aarrbbiittrraažžaa,,  aallii  ppoo  
kkoolleekkttiivvnnoomm  uuggoovvoorruu..  MMiirriitteelljj  jjee  lliiccee  kkoojjee  pprruužžaa  ppoommooćć  ssttrraannaammaa  uu  ssppoorruu  ssaa  cciilljjeemm  ddaa  zzaakklljjuuččee  ssppoorraazzuumm  oo  
rreeššeennjjuu  ssppoorraa  ii  nniijjeeddnnaa  ssttrraannaa  uu  ssppoorruu  nniijjee  uu  oobbaavveezzii  ddaa  pprriihhvvaattii  nnjjeeggoovvee  ooddlluukkee..  IInnssttiittuucciijjaa  mmiirriitteelljjaa  
zzaažžiivveellaa  jjee  uu  rraazzvviijjeenniimm  zzeemmlljjaammaa,,  uu  kkoojjiimmaa  ppoossllooddaavvccii  ddrržžee  ddoo  ssvvoogg  rreejjttiinnggaa,,  jjeerr  uupprraavvoo  mmiirriitteelljj  iimmaa  
mmoogguuććnnoosstt  ddaa  bbaahhaattoomm  ppoossllooddaavvccuu  nnaarruuššii  uugglleedd  ffiirrmmee..  AArrbbiittaarr  jjee  oossoobbaa  kkoojjaa  ooddlluuččuujjee  oo  pprreeddmmeettuu  
iinnddiivviidduuaallnnoogg  ssppoorraa..  KKoodd  iinnddiivviidduuaallnniihh  ssppoorroovvaa  ooddlluukkee  aarrbbiittrraa  ssuu  oobbaavveezzuujjuuććee  zzaa  oobbee  ssttrraannee,,  nnaavveellaa  jjee  
JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



SSttaanniiccaa  ŠŠaarrččaannsskkii    
ppoottpprreeddsseeddnniiccaa  BBOOFFOOSS--aa  ii    

pprreeddsseeddnniiccaa  SSiinnddiikkaallnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  ssaammoossttaallnnoogg  ssiinnddiikkaattaa  EErrssttee  BBaannkk  
  

  
SSttaanniiccaa  ŠŠaarrččaannsskkii  nnaavveellaa  jjee  ddvvaa  ddoobbrraa  pprriimmeerraa  vveezzaannaa  zzaa  ssaarraaddnnjjuu  
ssaa  ppoossllooddaavvcceemm  uu  EErrssttee  bbaannccii,,  ooddnnoossnnoo  ssaarraaddnnjjuu  uu  „„ookkvviirruu  kkuuććee““..  
--  TTrreennuuttnnoo  iimmaammoo  pprreekkoovvrreemmeennoogg  rraaddaa  uu  ddvvaa  sseekkttoorraa::  sseekkttoorruu  
ssttaannoovvnniiššttvvaa  ii  sseekkttoorruu  pprroocceessssiinngg  ––aa..  UU  nnaassttoojjaannjjuu  ddaa  rreegguulliiššeemmoo  
oovvoo  ppiittaannjjee  oobbrraattiillii  ssmmoo  ssee  ppoossllooddaavvccuu  ii  uu  vveeoommaa  kkrraattkkoomm  rrookkuu,,  oodd  
ddvvaa  ddaannaa,,  ddoobbiillii  ssmmoo  oodd  kkoolleeggaa  pprrvvee  ppoozziittiivvnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  ddaa  
rruukkoovvooddiillaacc  jjeeddnnoogg  oodd  ppoommeennuuttaa  ddvvaa  sseekkttoorraa  pprree  nneeggoo  ššttoo  ddaa  nnaalloogg  
zzaa  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd  pprrvvoo  ppiittaa  zzaappoosslleennee  mmoogguu  llii  ddaa  oossttaannuu  ii  rraaddee  
dduužžee..  DDrruuggii  ppoozziittiivvnnii  pprriimmeerr  ooddnnoossii  ssee  nnaa  ddooggoovvoorr  kkoojjii  jjee  ppoossttiiggnnuutt  
ssaa  ppoossllooddaavvcceemm,,  aa  uu  vveezzii  hhiittnnee  pprriimmeennee  kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa  ggddee  
ssmmoo  ssee  ppoozzvvaallii  nnaa  uussttaavvnnuu  ooddrreeddbbuu,,  ooddnnoossnnoo  ččllaann  119966..  UUssttaavvaa  
RReeppuubblliikkee  SSrrbbiijjee  uu  kkoojjoojj  ssee  kkaažžee  ddaa  ooppššttii  aakkttii,,  ppooppuutt  kkoolleekkttiivvnnoogg  
uuggoovvoorraa  mmoogguu  ssttuuppiittii  nnaa  ssnnaagguu  ii  rraanniijjee  oodd  pprrooppiissaannoogg  rrookkaa  oodd  oossaamm  
ddaannaa  aakkoo  zzaa  ttoo  ppoossttoojjee  oopprraavvddaannii  rraazzlloozzii,,  uuttvvrrđđeennii  pprriilliikkoomm  
nnjjiihhoovvoogg  ddoonnooššeennjjaa,,  iissttaakkllaa  jjee  SSttaanniiccaa  ŠŠaarrččaannsskkii..  
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



Zrenjanin – Ečka 13. septembar 
SSvveettllaannaa  NNoovvaakkoovviićć  

ppoottpprreeddsseeddnniiccaa  SSSS  BBOOFFOOSS--aa  ii  
pprreeddsseeddnniiccaa  SSiinnddiikkaallnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  ssaammoossttaallnnoogg  ssiinnddiikkaattaa  

RRaazzvvoojjnnee  bbaannkkee  VVoojjvvooddiinnee  
  

SSvveettllaannaa  NNoovvaakkoovviićć  ppoorruuččiillaa  jjee  uuččeessnniicciimmaa  sseemmiinnaarraa  ddaa  jjee  zzaa  
ssiinnddiikkaallnnee  rruukkoovvooddiiccee  nnaajjbbiittnniijjee  ddaa  bbuudduu  „„nnaaoorruužžaannii  ssttrrpplljjeennjjeemm““  ii  ddaa  
ssee  oonnoo  uuvveekk  iissppllaattii,,  kkaaddaa  jjee  uu  ppiittaannjjuu  ddoosseezzaannjjee  cciilljjaa  kkoojjii  jjee  pprreedd  
nnjjiimmaa..  
  
JJeeddaann  oodd  nnaajjbbiittnniijjiihh  cciilljjeevvaa  ssvvaakkee  ssiinnddiikkaallnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  jjee  
zzaakklljjuuččeennjjee  kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa..  BBOOFFOOSS  kkaaoo  ggrraannsskkii  
ssiinnddiikkaatt  iimmaa  vveeoommaa  kkoommppeetteennttnnee  pprreeddssttaavvnniikkee  kkoojjii  ssuu  sspprreemmnnii  ddaa  
ppoommooggnnuu  ii  ddaa  zzaajjeeddnnoo  ssaa  ssttrruuččnnjjaacciimmaa  zzaa  rraaddnnoo  pprraavvoo  iizz  SSaavveezzaa  
ssaammoossttaallnniihh  ssiinnddiikkaattaa  SSrrbbiijjee  bbuudduu  ssaassttaavvnnii  ddeeoo  pprreeggoovvaarraaččkkoogg  ttiimmaa,,  
kkaazzaallaa  jjee  NNoovvaakkoovviiććeevvaa..  
OOnnaa  jjee  iissttaakkllaa  ddaa  jjee  mmeeđđuunnaarrooddnnaa  ssaarraaddnnjjaa  aakkttiivvnnoosstt  kkoojjoojj  BBOOFFOOSS  ppoossvveeććuujjee  ppoosseebbnnuu  ppaažžnnjjuu  ii  kkoojjaa  uu  uusslloovviimmaa  
gglloobbaalliizzaacciijjee  ffiinnaannssiijjsskkoogg  ttrržžiiššttaa  iimmaa  iizzuuzzeettaann  zznnaaččaajj  ii  ddooddaallaa  ddaa  ssee  uu  mmeeđđuunnaarrooddnnoomm  ssiinnddiikkaallnnoomm  ppookkrreettuu  
BBOOFFOOSS  aaffiirrmmiissaaoo  kkaaoo  mmooddeerraann  ii  aakkttiivvaann  ssiinnddiikkaatt,,  sspprreemmaann  ddaa  ssee  uuhhvvaattii  uu  kkooššttaacc  ssaa  iizzaazzoovviimmaa  vvrreemmeennaa  uu  kkoojjeemm  
žžiivviimmoo..  
--  NNaaššee  kkoolleeggee,,  ssiinnddiikkaallccii,,  iizz  zzeemmaalljjaa  EEvvrrooppsskkee  uunniijjee,,  ččeessttoo  ssuu  pprreeddaavvaaččii  nnaa  sseemmiinnaarriimmaa  kkoojjee  oorrggaanniizzuujjee  BBOOFFOOSS..  
BBuudduuććii  ddaa  ttuu  pprriilliikkuu  kkoorriissttiimmoo  ddaa  rraazzmmeenniimmoo  iisskkuussttvvaa,,  ddeeššaavvaa  ssee  ddaa  kkaaddaa  ččuujjuu  uu  kkoojjoojj  ssuu  mmeerrii  nnaarruuššeennaa  
ssiinnddiikkaallnnaa  pprraavvaa  uu  SSrrbbiijjii  ddaa  ii  ssaammii  pprriizznnaajjuu  ddaa  ttaakkvvuu  bboorrbbuu  nniikkaaddaa  nnee  bbii  bbiillii  sspprreemmnnii  ddaa  vvooddee,,  rreekkllaa  jjee  SSvveettllaannaa  
NNoovvaakkoovviićć..  

SSttaanniiccaa  ŠŠaarrččaannsskkii  
ppoottpprreeddsseeddnniiccaa  BBOOFFOOSS--aa  ii  

pprreeddsseeddnniiccaa  SSiinnddiikkaallnnee  oorrggaanniizzaacciijjee    
ssaammoossttaallnnoogg  ssiinnddiikkaattaa  EErrssttee  BBaannkk  

  
SSttaanniiccaa  ŠŠaarrččaannsskkii  iizznneellaa  jjee  nneekkoolliikkoo  ssuuggeessttiijjaa  kkoojjee  ssuu,,  pprreemmaa  nnjjeenniimm  
rreeččiimmaa,,  bbiittnnee  zzaa  uussppeehh  uu  kkoolleekkttiivvnnoomm  pprreeggoovvaarraannjjuu,,  ppoosseebbnnoo  iissttiiččuuččii  ddaa  
nnaa  ssaassttaannaakk  ssaa  ppoossllooddaavvcceemm  nniikkaaddaa  nnee  ttrreebbaa  oottiiććii  ssaammoo  jjeeddaann  ssiinnddiikkaallnnii  
pprreeddssttaavvnniikk  ii  ddaa  jjee  pprreeppoorruuččlljjiivviioo  vvooddiittii  bbeelleešškkee  uu  ttookkuu  pprreeggoovvoorraa..  
--  KKoodd  kkoolleekkttiivvnnoogg  pprreeggoovvaarraannjjaa  vvrrlloo  jjee  bbiittnnaa  ddoobbrraa  pprriipprreemmaa  kkoojjaa  
ppooddrraazzuummeevvaa  ppoozznnaavvaannjjee  zzaakkoonnaa  ii  pprrooppiissaa..  PPrree  ppooččeettkkaa  pprreeggoovvoorraa  vvaažžnnoo  
jjee  uuttvvrrddiittii  pprriioorriitteettee,,  aallii  ii  ddoonnjjee  ggrraanniiccee  iissppoodd  kkoojjiihh  ssee  nnee  ttrreebbaa  iiććii,,  
kkaazzaallaa  jjee  ŠŠaarrččaannsskkii..  

 

  

  
  



JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć    
IInnssppeekkttoorr  rraaddaa  PPrrvvoogg  ooddeelljjeennjjaa  

iinnssppeekkcciijjee  rraaddaa  uu  ggrraadduu  BBeeooggrraadduu  
  

--  NNaaššaa  ddrržžaavvaa  ppooddrržžaavvaa  aalltteerrnnaattiinnoo  rreeššaavvaannjjee  ssppoorroovvaa,,  kkaaoo  bbrržžee  ii  llaakkššee,,  aa  
kkaaddaa  jjee  rreečč  oo  rreeššeenniimm  oo  ssppoorroovviimmaa,,  pprreedd  RReeppuubblliiččkkoomm  aaggeenncciijjoomm  zzaa  mmiirrnnoo  
rreeššaavvaannjjee  rraaddnniihh  ssppoorroovvaa  ssttaattiissttiikkaa  jjee  sslleeddeeććaa::  
RReeppuubblliiččkkaa  aaggeenncciijjaa  zzaa  mmiirrnnoo  rreeššaavvaannjjee  rraaddnniihh  ssppoorroovvaa  ––  zzaa  ppeerriioodd  oodd  ppeett  
ggooddiinnaa  iimmaa  rreeššeenniihh  5555  kkoolleekkttiivvnniihh  ssppoorroovvaa,,  oodd  kkoojjiihh  jjee  4477  iizz  ddeellaattnnoossttii  ppoo  
kkoojjiimmaa  ssee  ppoossttuuppaakk  pprreedd  AAggeenncciijjoomm  mmoorraa  vvooddiittii..  SSaammoo  oossaamm  ppoossllooddaavvaaccaa  
jjee  ddoobbrroovvoolljjnnoo  pprriihhvvaattiilloo  ppoossttuuppaakk  mmiirreennjjaa  pprreedd  AAggeenncciijjoomm..  KKaaddaa  ssuu  uu  
ppiittaannjjuu  iinnddiivviidduuaallnnii  ssppoorroovvii  rreeššeennoo  iihh  jjee  ookkoo  44..000000,,  nnaavveellaa  jjee  MMaarriiččiiććeevvaa..  

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      Niš 16. septembar  
SSvveettllaannaa  NNoovvaakkoovviićć  

ppoottpprreeddsseeddnniiccaa  SSSS  BBOOFFOOSS--aa  ii  
pprreeddsseeddnniiccaa  SSiinnddiikkaallnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  ssaammoossttaallnnoogg  ssiinnddiikkaattaa  

RRaazzvvoojjnnee  bbaannkkee  VVoojjvvooddiinnee  
--  PPrroobblleemm  ssaa  kkoojjiimm  ssee  vveeććiinnaa  ssiinnddiikkaallnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  uu  BBOOFFOOSS--uu  
ddaannaass  ssuuooččaavvaa  jjeessttee  pprroobblleemm  tteehhnnoolloošškkoogg  vviišškkaa..  KKaaddaa  ppoossllooddaavvaacc  
ddoonneessee  pprreeddlloogg  pprrooggrraammaa  rreeššaavvaannjjaa  vviišškkaa  zzaappoosslleenniihh,,  oonn  jjee  dduužžaann  ddaa  
ttaakkaavv  pprreeddlloogg  pprroosslleeddii  ssiinnddiikkaattuu  uu  rrookkuu  oodd  oossaamm  ddaannaa,,  ddookk  ssiinnddiikkaatt  
ttrreebbaa  ddaa  ddoossttaavvii  mmiiššlljjeennjjee  nnaa  pprreeddlloogg  pprrooggrraammaa  uu  rrookkuu  oodd  1155  ddaannaa  oodd  
ddaannaa  ddoossttaavvlljjaannjjaa  pprreeddllooggaa  pprrooggrraammaa..  NNeerreettkkoo  ssee  ddooggooddii  ddaa  ssee  ii  
ssiinnddiikkaallnnii  aakkttiivviissttii  „„nnaađđuu““  nnaa  lliissttii  vviišškkaa  zzaappoosslleenniihh,,  iiaakkoo  ssuu  zzaaššttiiććeennaa  
lliiccaa,,  aallii  oobbiiččnnoo  ssiinnddiikkaatt  uussppee  ddaa  „„sskkiinnee““  ttee  lljjuuddee  ssaa  lliissttee..  KKaaddaa  jjee  
tteehhnnoolloošškkii  vviiššaakk  uu  ppiittaannjjuu,,  nnee  lliibbiittee  ssee  ddaa  pprrvvoo  ppoottrraažžiittee  pprraavvnnuu  
ppoommooćć,,  ppaa  tteekk  oonnddaa  ddaa  kkrreenneettee  uu  „„aakkcciijjuu““..  LLiiččnnoo  mmii  ssee  ddooggaađđaalloo  ddaa  
ssmmaattrraamm  ddaa  ssaamm  uu  pprraavvuu,,  aa  oonnddaa  mmee  pprraavvnniikk  rraazzuuvveerrii  ii  uussmmeerrii  nnaa  kkoojjii  
nnaaččiinn  ttrreebbaamm  ddaa  rreeššiimm  pprroobblleemm,,  kkaazzaallaa  jjee,,  ppoottpprreeddsseeddnniiccaa  BBOOFFOOSS--aa..  
  
OOnnaa  jjee  nnaavveellaa  ddaa  ssee  uu  pprraakkssii  ččeessttoo  ddooggaađđaa  ddaa  jjee  ssttrraannii  vvllaassnniikk  
sspprreemmnniijjii  zzaa  ssaarraaddnnjjuu  nneeggoo  ddoommaaććii,,  ppaa  ččaakk  ii  ddaa  ssaamm  iinniicciirraa  ppookkrreettaannjjee  
kkoolleekkttiivvnniihh  pprreeggoovvoorraa..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć  
IInnssppeekkttoorr  rraaddaa  PPrrvvoogg  ooddeelljjeennjjaa  

iinnssppeekkcciijjee  rraaddaa  uu  ggrraadduu  BBeeooggrraadduu  
  

--  SSvveeddooccii  ssmmoo  uunniižžaavvaannjjaa,,  kkaakkoo  rraaddnniihh  ttaakkoo  ii  ssoocciijjaallnniihh  pprraavvaa..  
UU  vveezzii  ssaa  oovviimm  iizznneeććuu  pprriimmeerr  pprrooššiirreennjjaa  lliissttee  lleekkoovvaa  kkoojjii  
mmoorraajjuu  ddaa  ssee  ppllaattee,,  aa  uuzz  ttoo  ććuu  nnaavveessttii  nneezzvvaanniiččnnee  ppooddaattkkee,,  
ooddnnoossnnoo  oonnee  ssaa  kkoojjiimmaa  rraassppoollaažžee  ssiinnddiikkaatt,,  aa  kkoojjii  ggoovvoorree  oo  
tteešškkoomm  ssttaannjjuu  ddoommaaććee  eekkoonnoommiijjee  ii  rreeććii  ddaa  iimmaammoo  11..775500..000000  
zzaappoosslleenniihh,,  oodd  kkoojjiihh  jjee  ookkoo  550000..000000  lljjuuddii  „„nnaa  bbuuddžžeettuu““..  SS  
ddrruuggee  ssttrraannee,,  iimmaammoo  11..665500..000000  ppeennzziioonneerraa,,  ookkoo  990000..000000  
nneezzaappoosslleenniihh  ii  660000..000000  rreeggiissttrroovvaanniihh  iinnvvaalliiddaa..  
OOvvaa  ssttaattiissttiikkaa  nnaajjbboolljjee  ooddsslliikkaavvaa  vvrreemmee  uu  kkoojjeemm  žžiivviimmoo  ii  
ssvvaakkaakkoo  ootteežžaavvaa  ssvvaakkii  rraadd  ppaa  ii  rraadd  ssiinnddiikkaattaa..  IImmaajjuuććii  uu  vviidduu  
ddaa  nniissuu  ssoocciijjaallnnoo  zzbbrriinnuuttii,,  zzaappoosslleennii  ssuu  uu  ssttaallnnoomm  ssttrraahhuu..  
SSttrraahhuujjuu  ččaakk  ii  oodd  ssiinnddiikkaattaa,,  jjeerr  iimmaajjuu  nnaa  uummuu  ddeevviizzuu  ddaa  oonnaajj  
kkoo  ssee  bbuunnii  nneeććee  „„ddoobbrroo  pprrooććii““..  VVaalljjaalloo  bbii  iimmaattuu  uu  vviidduu  ii  jjeeddnnuu  
ddrruugguu  ččiinnjjeenniiccuu,,  aa  ttoo  jjee  ddaa  ssee  ccuunnaammii  oottppuuššttaannjjaa  nnee  mmoožžee  
iizzbbeeććii  ssttrraahhoomm  ii  nneerreeaaggoovvaannjjeemm,,  jjeerr  aakkoo  jjee  ppoossllooddaavvaacc  rreeššiioo  
ddaa  vvaass  oottppuussttii  oottppuussttiiććee  vvaass..  JJeeddiinnii  ooddggoovvoorr  nnaa  ppoommeennuuttii  
ccuunnaammii  jjeessttee  uuddrruužžiivvaannjjee,,  ooddnnoossnnoo  ssiinnddiikkaallnnoo  oorrggaanniizzoovvaannjjee,,  
jjeerr  kkaaddaa  ssttee  ssaammii  ii  iizzoolloovvaannii  ––  vvii  ssttee  ii  ssllaabbii..  

SSaammoovvoolljjaa  ppoossllooddaavvaaccaa  ddoovvooddii  nnaass  uu  ssiittuuaacciijjuu  ddaa  nnee  mmoožžeemmoo  ddaa  žžiivviimmoo  oodd  ssvvoogg  rraaddaa..  TTuu  ssuu  nneezzaakkoonniittii  
aanneekkssii  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  kkoonnttiinnuuiirraannoo  uuvveeććaavvaannjjee  rraaddnniihh  zzaaddaattaakkaa  ppoo  iizzvvrrššiiooccuu,,  nneeppllaaććeennii  ii  nneeeevviiddeennttiirraannii  
pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd..  ZZaappoosslleennii  kkoojjii  jjee  ssaamm  nneemmaa  ooddggoovvoorr  nnaa  oovvee  pprroobblleemmee  ii  uukkoolliikkoo  žžeellii  ddaa  iihh  rreeššii  ppoottrreebbaann  
mmuu  jjee  ssiinnddiikkaatt,,  rreekkllaa  jjee  JJaassmmiinnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć  ii  ddooddaallaa  ddaa  jjee  ssiinnddiikkaallnnoo  oorrggaanniizzoovvaannjjee  ppiittaannjjee  jjee  iizzbboorraa  
ii  žžeelljjee  zzaappoosslleennoogg  ddaa  ssee  bboorrii  zzaa  ssvvoojjaa  pprraavvaa..  

  

  
  
  
  
  


