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ZZaaššttoo  nnaamm  jjee  ppoottrreebbnnoo  
AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttee::  

  
PPrroobblleemm  mmoobbiinnggaa  vveeoommaa  jjee  pprriissuuttaann  uu  
ffiinnaannssiijjsskkoomm  sseekkttoorruu  ii  ssvvee  vveeććii  bbrroojj  
BBOOFFOOSS––oovviihh  ččllaannoovvaa,,  aallii  ii  oonniihh  kkoojjii  ttoo  
nniissuu,,  oobbrraaććaa  ssee  nnaaššeemm  SSiinnddiikkaattuu  ssaa  
ppoottrreebboomm  ddaa  ssaazznnaajjuu  ššttaa  ddaa  uuččiinnee  uu  
sslluuččaajjuu  ddaa  ssuu  mmoobbiinnggoovvaannii..    
KKoommuunniikkaacciijjaa  tteelleeffoonnoomm  ii  mmeejjlloomm  nniijjee  
ddoovvoolljjnnaa,,  aa  nnaa  ppiittaannjjaa  lljjuuddii  kkoojjii  ssee  
ssuuooččaavvaajjuu  ssaa  mmoobbiinnggoomm  uu  ffiinnaannssiijjsskkoomm  
sseekkttoorruu  nniijjee  mmoogguuććee  ooddggoovvoorriittii  ssaammoo  ssaa  
jjeeddnnoogg  aassppeekkttaa..  AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttee  
SSSS  BBOOFFOOSS--aa  ppoommooććiiććee  iimm  ddaa  iizz  „„rraazzlliiččiittiihh  
uugglloovvaa““  ddoobbiijjuu  ssaavveett,,  mmiiššlljjeennjjee  iillii  
ssuuggeessttiijjuu..  

CCiilljj::  
  

CCiilljj  AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttaa  jjeessttee  ddaa  ššttoo  
vveeććeemm  bbrroojjuu  lljjuuddii  ppoommooggnneemmoo  ddaa  ssee  nnaa  
nnaajjaaddeekkvvaattnniijjii  nnaaččiinn  ppoossttaavvee  pprreedd  
mmoobbeerroomm  ii  ddaa  iimm  uukkaažžeemmoo  nnaa  mmoogguuććnnoossttii  
pprraavvnnee  ii  iinnssttiittuucciioonnaallnnee  zzaaššttiittee  oodd  
mmoobbiinnggaa..  
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KKoommee  jjee  ppoommooćć  nnaammeennjjeennaa::  
 
PPoommooćć  uu  ookkvviirruu  BBOOFFOOSS--oovvoogg  AAnnttiimmoobbiinngg  
ssaavveettoovvaalliiššttaa  nnaammeennjjeennaa  jjee  pprrvveennssttvveennoo  
ččllaannoovviimmaa  nnaaššeegg  SSiinnddiikkaattaa,,  aallii  ii  ssvviimm  
zzaappoosslleenniimm  uu  sseekkttoorruu  ffiinnaannssiijjsskkoogg  
ppoossrreeddoovvaannjjaa..  
 

  

NNaaččiinn  rraaddaa::  
  

PPrreeddvviiññeenn  jjee  rraadd  uu  mmaannjjiimm  ggrruuppaammaa,,  
kkaakkoo  bbii  ssvvaakkii  ppoojjeeddiinnaacc  ddoobbiioo  
kkoonnkkrreettnnee  ooddggoovvoorree..  



 

PPeerraa  BBoožžiićć  
PPoottpprreeddsseeddnniikk  SSSS  BBOOFFOOSS--aa  

UUvvooddnnaa  rreečč  kkoooorrddiinnaattoorraa::  
 

 
 
UU  sskkllaadduu  ssaa  vvaažžeeććiimm  zzaakkoonniimmaa  ii  uullooggoomm  SSaammoossttaallnnoogg  ssiinnddiikkaattaa  zzaappoosslleenniihh  
uu  bbaannkkaammaa,,  oossiigguurraavvaajjuuććiimm  ddrruuššttvviimmaa  ii  ddrruuggiimm  ffiinnaannssiijjsskkiimm  oorrggaanniizzaacciijjaammaa  
SSrrbbiijjee  uu  zzaaššttiittii  ssvvoogg  ččllaannssttvvaa  ii  oossttaalliihh  zzaappoosslleenniihh  uu  ffiinnaannssiijjsskkoomm  sseekkttoorruu  oodd  
zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraaddnnoomm  mmeessttuu  --  mmoobbiinnggaa  ((ooddnnoossnnoo  oodd  mmaallttrreettiirraannjjaa,,  
nnaappaaddaannjjaa  iillii  ssiisstteemmaattsskkoogg  iizzllaaggaannjjaa  ššiikkaanniirraannjjuu  ii  ppssiihhiiččkkoomm  tteerroorruu  nnaa  
rraaddnnoomm  mmeessttuu))  --  SSSS  BBOOFFOOSS  ffoorrmmiirraa  ““AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttee””  ččiijjii  jjee  
zzaaddaattaakk  pprruužžaannjjee  kkoonnkkrreettnnee  ppoommooććii  žžrrttvvaammaa  mmoobbiinnggaa  uu  ffiinnaannssiijjsskkoomm  
sseekkttoorruu  uu  ffoorrmmii  ddaavvaannjjaa  pprreepprruukkaa  kkoojjee  ććee  zzaa  kkoonnaaččaann  cciilljj  iimmaattii  pprreessttaannaakk  
zzlloossttaavvlljjaannjjaa  zzaa  ssvvee  ppoojjeeddiinnaaččnnee  sslluuččaajjeevvee..  
UU  rraadd  BBOOFFOOSS––oovvoogg  ““AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttaa””  bbiiććee  uukklljjuuččeennii  ččllaannoovvii  
PPrreeddsseeddnniiššttvvaa  SSSS  BBOOFFOOSS--aa,,  OOllggaa  KKiiććaannoovviićć,,  ssaammoossttaallnnii  pprraavvnnii  ssaavveettnniikk  uu  
RReeppuubblliiččkkoojj  aaggeenncciijjii  zzaa  mmiirrnnoo  rreeššaavvaannjjee  rraaddnniihh  ssppoorroovvaa  ii  vvoolloonntteerr  uu  
VViikkttiimmoolloošškkoomm  ddrruuššttvvuu  SSrrbbiijjee,,  JJaassnnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć,,  iinnssppeekkttoorr  rraaddaa  PPrrvvoogg  
ooddeelljjeennjjaa  iinnssppeekkcciijjee  rraaddaa  uu  ggrraadduu  BBeeooggrraadduu  ii  AAlleekkssaannddaarr  MMaarrkkoovviićć  ššeeff  
pprraavvnnee  sslluužžbbee  uu  SSaavveezzuu  ssaammoossttaallnniihh  ssiinnddiikkaattaa  SSrrbbiijjee..    
““AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttee””  ććee  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssvvoojjoomm  uullooggoomm,,  ssvviimm  
zzaappoosslleenniimmaa  uu  ffiinnaannssiijjsskkoomm  sseekkttoorruu,,  aa  ppoosseebbnnoo  ččllaannoovviimmaa  SSSS  BBOOFFOOSS--aa,,  
ddaavvaattii  pprreeppoorruukkee  ii  ssmmeerrnniiccee  kkaakkoo  ddaa  rreeaagguujjuu  nnaa  ssvvaakkii  ppoojjeeddiinnaaččnnii  sslluuččaajj  
zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraaddnnoomm  mmeessttuu  uu  sskkllaadduu  ssaa  vvaažžeeććiimm  zzaakkoonniimmaa  RReeppuubblliikkee  
SSrrbbiijjee..  
““AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttee””  rraaddii  ssvvaakkoogg  ppoosslleeddnnjjeegg  ppeettkkaa  uu  mmeesseeccuu  ssaa  
ppooččeettkkoomm  oodd  1100  ččaassoovvaa..  SSvvee  vvaaššee  pprroobblleemmee  kkaaoo  ii  sslluuččaajjeevvee  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  
rraadduu  mmoožžeettee  pprroosslleeddiittii  ppuutteemm  eelleekkttrroonnsskkee  ppooššttee  SSSS  BBOOFFOOSS--aa::  
bbooffooss@@ssiinnddiikkaatt..rrss  iillii  ssee  nnaajjaavviittii  zzaa  uuččeeššććee  uu  rraadduu  ““AAnnttiimmoobbiinngg  
ssaavveettoovvaalliiššttaa””  uu  nnaavveeddeennoomm  tteerrmmiinnuu  uu  pprroossttoorriijjaammaa  BBOOFFOOSS--aa  ppuutteemm  
tteelleeffoonnaa  001111  3333  3355  119922..  
  



OO  vvaažžnnoossttii  AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttaa  
  
  

OOllggaa  KKiiććaannoovviićć:: 
  

  
  
  

““AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttee””  jjee  nneeoopphhooddnnoo,,  jjeerr  jjee  mmoobbiinngg  vveeoommaa  rraasspprroossttrraannjjeenn  uu  
SSrrbbiijjii..  IIaakkoo  nneemmaa  ssiisstteemmaattiiččnniihh  iissttrraažžiivvaannjjaa,,  nneekkaa  kkaažžuu  ddaa  jjee  mmoobbiirraannoo  ookkoo  4455  %%  
zzaappoosslleenniihh..  OOkkiiddaačč  mmoobbiinnggaa  jjee  ssttrraahh  oodd  oottkkaazzaa,,  pprrvvii  nnaa  lliissttii  ssttrraahhoovvaa  uu  SSrrbbiijjii,,  pprree  
bboolleessttii,,  bbeeddee,,  rraattaa......  

MMaaddaa  jjee  mmoobbiinngg  kkoonnssttaattoovvaann  kkaaoo  vveeoommaa  šštteettnnaa  ppoojjaavvaa  uu  mmeeddiicciinnsskkoomm,,  eekkoonnoommsskkoomm  
ii  ssoocciijjaallnnoomm  ppoogglleedduu  ii  ssrreeććoomm,,  ssvvee  ččeeššććee  ssee  oo  nnjjeemmuu  sslluuššaa  uu  mmeeddiijjiimmaa,,  kkoonnkkrreettnnee  
iinnffoorrmmaacciijjee  kkoojjee  iinntteerreessuujjuu  žžrrttvvee  iippaakk  nneeddoossttaajjuu..  TToo  jjee  ii  rraazzuummlljjiivvoo,,  jjeerr  nnaajjššiirruu  jjaavvnnoosstt  
ttrreebbaa  uuppoozznnaattii  ssaa  oossnnoovvnniimm  nnaaččiinnoomm  pprreeppoozznnaavvaannjjaa,,  pprreevveenncciijjee,,  zzaaššttiittee,,  
pprroocceessuuiirraannjjaa  ii  ssaannkkcciioonniissaannjjaa..  ZZaaddaattaakk  ssiinnddiikkaattaa  jjee  kkoonnkkrreettnniijjii,,  ddaa  zzaaššttiittii  ssvvoojjee  
ppoossttoojjeeććee  ii  bbuudduuććee  ččllaannssttvvoo  iillii  zzaappoosslleennee  uu  ggrraannii..  OOdd  ddeellaattnnoossttii  zzaavviissii  nnaaččiinn  
mmoobbiirraannjjaa,,  pprrooffiill  mmoobbeerraa  ii  žžrrttvvee,,  cciilljj  kkoojjii  ssee  mmoobbiinnggoomm  žžeellii  ppoossttiiććii,,  ii  nnaajjzzaadd  ppoommooćć  --  
pprraavvnnaa,,  mmeeddiicciinnsskkaa  ii  ssoocciijjaallnnaa..  MMoobbiinngg  uu  bbaannkkaammaa  vveeoommaa  jjee  ččeesstt,,  žžrrttvvee  ssuu  uuggllaavvnnoomm  
vviissookkoooobbrraazzoovvaannee..  ZZaattoo  jjee  nnjjiimmaa  jjoošš  tteežžii  nnaappaadd  nnaa  ddoossttoojjaannssttvvoo,,  ččaasstt  ii  ppoosseebbnnoo  
pprrooffeessiioonnaallnnii  iinntteeggrriitteett..  GGuubbiittaakk  ssaammooppooššttoovvaannjjaa,,  kkaaoo  ppoosslleeddiiccaa  mmoobbiinnggaa,,  bbllookkiirraa  
ssaammoozzaaššttiittuu  ppoosseebbnnoo  pprrooffiilluu  oobbrraazzoovvaannee  žžrrttvvee..  ZZaattoo  jjee  nneeoopphhooddnnaa  ppoommooćć  ssttrruuččnnoogg  
ssaavveettoovvaalliiššttaa..  MMoobbiinngg  uu  bbaannkkaammaa  uuggllaavvnnoomm  pprraattii  ii  kkrrššeennjjee  ooddrreeddaabbaa  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu,,  
ppoosseebbnnoo  uu  ssmmiisslluu  nneeppllaaććeennoogg  pprreekkoovvrreemmeennoogg  rraaddaa  ii  oonneemmoogguuććaavvaannjjaa  ddnneevvnnoogg,,  
nneeddeelljjnnoogg  ii  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  ZZbboogg  ttooggaa  jjee  ppoottrreebbnnaa  kkoonnkkrreettnnaa  ppoommooćć,,  ppssiihhoolloošškkoo  
oossnnaažžeennjjee  ii  ppooddrršškkaa,,  pprriillaaggooññeennee  iinnddiivviidduuaallnnoo,,  kkaakkoo  bbii  ssee  uubbllaažžiillaa  iillii  pprreevveenniirraallaa  
bboolleesstt,,  kkoojjaa  jjee  uuoobbiiččaajjeennaa  ppoosslleeddiiccaa  mmoobbiinnggaa..  PPoorreedd  ttooggaa,,  ppoottrreebbnnaa  jjee  ii  pprraavvnnaa  
ppoommooćć,,  ppoosseebbnnoo  ssaaddaa  kkaaddaa  ssmmoo  ddoobbiillii  ZZaakkoonn  oo  sspprreeččaavvaannjjuu  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraadduu,,  
kkoojjii  uussppeeššnnoo  mmoožžeemmoo  pprriimmeenniittii  ssaammoo  aakkoo  ggaa  ppoozznnaajjeemmoo..  DDaa  bbii  ssee  kkoorriissttiillaa  pprraavvaa  ii  
ppooššttoovvaallee  oobbaavveezzee,,  ttrreebbaa  iihh  zznnaattii..  DDaa  bbiissmmoo  iihh  pprroocceessuuiirraallii,,  ppoottrreebbnnaa  jjee  ppoommooćć  
pprraavvnniikkaa  kkoojjii  ssee  bbaavvii  rraaddnniimm  pprraavvoomm..  SSaavveettoovvaalliiššttee  jjee  ttuu  ddaa  ppoonnuuddii  kkoonnkkrreettnnuu  ppoommooćć,,  
uu  kkoonnkkrreettnnoojj  ssiittuuaacciijjii  kkaakkoo  bbii  ssee  nnaajjbbrržžee  ii  nnaajjssvvrrssiisshhooddnniijjee  oossttvvaarriillaa  pprraavvaa.. 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
KKOONNTTAAKKTT  
SSSS  BBOOFFOOSS  

 

 

Adresa: SS BOFOS,  
Trg Nikole Pašića 5/III,  
11000 Beograd, Srbija 
 

Telefon:  
381 (0) 11 33 35 192 
 

Fax: + 381 11 3241322 
 

E-mail: bofos@sindikat.rs 
 

Web adresa: http://www.bofos.org.rs/ 
 

JJaassnnaa  VVuukkoottiićć  MMaarriiččiićć::  
 

  

VVeelliikkoo  mmii  jjee  zzaaddoovvoolljjssttvvoo  ddaa  
uuččeessttvvuujjeemm  uu  rraadduu  
ssaavveettoovvaalliiššttaa,,  ttiimm  pprree  ššttoo  ppoo  
pprriirrooddii  ppoossllaa  kkoojjii  oobbaavvlljjaamm  
pprruužžaannjjee  ppoommooććii  zzaappoosslleenniimmaa  
uu  ssmmiisslluu  uuppuuććiivvaannjjaa  kkaakkoo,,  pprreedd  
kkiimm  ii  nnaa  kkoojjii  nnaaččiinn  mmoogguu  zzaaššttiittii  
ssvvoojjee  pprraavvoo,,  ssppaaddaa  uu  mmoojj  
ssvvaakkooddnneevvnnii  rraadd  

AAlleekkssaannddaarr  MMaarrkkoovviićć:: 
 

  

DDeeffiinniicciijjaa  mmoobbiinnggaa  pprriilliiččnnoo  jjee  rraasstteegglljjiivvaa  ii  ppuunnoo  kkoonnkkrreettnniihh  
ppoonnaaššaannjjaa  mmoožžee  ssee  ppooddvveessttii  ppoodd  oovvaajj  ppoojjaamm..  IIssttoo  ttaakkoo,,  jjaavvlljjaa  ssee  ii  
pprroobblleemm  ddookkaazziivvaannjjaa  ((uu  mmnnooggiimm  sslluuččaajjeevviimmaa  mmoobbiinngg  ssee  vvrrššii  ""uu  
ččeettiirrii  ookkaa"",,  kkaaddaa  ppoossttoojjii  jjeeddiinnoo  ""rreečč  nnaa  rreečč""))..  PPrroobblleemm  mmoobbiinnggaa  
ddooddaattnnoo  uusslloožžnnjjaavvaa  nneeddoossttaattaakk  ssuuddsskkee  pprraakkssee  uu  oovvoojj  oobbllaassttii..  
NNaaddaalljjee,,  oossttaajjee  oottvvoorreennoo  ppiittaannjjee  iizzbboorraa  ppoossrreeddnniikkaa..  ZZaakkoonnoomm  oo  
sspprreeččaavvaannjjuu  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraadduu  jjee  rreegguulliissaannoo  ddaa  zzaappoosslleennii  ii  
ppoossllooddaavvaacc  bbiirraajjuu  ssppoorraazzuummnnoo  ppoossrreeddnniikkaa..  MMeeññuuttiimm,,  ppoossttaavvlljjaa  
ssee  ppiittaannjjee  ššttaa  ssee  ddeeššaavvaa  aakkoo  ddoo  oovvoogg  ssppoorraazzuummaa  nnee  ddooññee??    
UU  ttoomm  ssmmiisslluu,,  nnaaččiinn  nnaa  kkoojjii  ssee  bbiirraa  ppoossrreeddnniikk  mmoožžee  bbiittii  rreegguulliissaann  
kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  ii  nnaa  ttoommee  ttrreebbaa  iinnssiissttiirraattii  kkaakkoo  ssee  nnee  bbii  
ddoozzvvoolliilloo  ddaa  ppoossllooddaavvaacc  nnaammeettnnee  iizzbboorr  ppoossrreeddnniikkaa..  

OOvvoo  ssuu  ssaammoo  nneekkii  oodd  pprroobblleemmaa,,  kkoojjii  ććee  ssee  ppoojjaavviittii  uu  pprraakkssii,,  ttee  jjee  zzaattoo  bbiittnnoo  ddaa zzaappoosslleennii  
kkoojjii  ssuu  ssuuooččeennii  ssaa  pprroobblleemmoomm  mmoobbiinnggaa,,  bbuudduu  aaddeekkvvaattnnoo  ssaavveettoovvaannii  uu  ppoogglleedduu  oovvoogg  
ppiittaannjjaa..  PPrreeddnnoosstt  ““AAnnttiimmoobbiinngg  ssaavveettoovvaalliiššttaa””  uu  ooddnnoossuu  nnaa  aaddvvookkaattsskkee  uusslluuggee  jjeessttee  uu  
ttoommee  ššttoo  ssuu  uu  nnjjeeggoovv  rraadd  uukklljjuuččeennii  iissttiinnsskkii  ppoozznnaavvaaooccii  oovvee  mmaatteerriijjee  kkoojjii  ććee  pprruužžiittii  
ooddggoovvaarraajjuuććuu  zzaaššttiittuu,,  ooddnnoossnnoo  ssaavveett,,  aa  ssvvee  ssaa  cciilljjeemm  ddaa  ssee  sspprreeččii  rreeššaavvaannjjee  ppiittaannjjaa  
mmoobbiinnggaa  ssuuddsskkiimm  ppuutteemm,,  jjeerr  jjee  iissttii  nneeppooddoobbaann  nnaaččiinn  rreeššaavvaannjjaa  ppiittaannjjaa  mmoobbiinnggaa..  
 




