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СИНДИКАЛНОЈ ЈАВНОСТИ А ПОВОДОМ СРАМНИХ ОПТУЖБИ . 

 

 

Недавно је у дневном листу ``Курир`` објављен текст у коме садашња директорка установе 

за смештај деце ометене у развоју у Сремчици, Милка Миловановић Минић износи тврдње да је 

бивши директор ове установе Миленко Чуровић украо од деце на име неисплаћеног џепарца износ 

од 240.000 евра у периоду од 2002 до 2008 године. Интересантно је да је дотичну директорку 

управо Миленко Чуровић када је био директор,  примио у радни однос  у овој установи и да је она 

као стручни радник  (логопед) морала знати да ли су се ненаменски трошила средства штићеника 

дома али тада није преузела ништа из једноставног разлога јер је знала да су се средства 

користила ради задовољења интереса штићеника.  Штићеницима је из тих средстава омогућено да 

сваке године одлазе на море и планине  (од 2008 г .  како је Милка Миловановић директорка  деца 

нису имала прилику  да се проведу на мору или планини).  Поменута директорка наводи да је 

Миленко Чуровић осуђен због тога што је украо од деце 240.000 евра. При том (не)зна да Миленко 

Чуровић није осуђен да је другом или себи прибавио противправну имовинску корист што би се 

могло сматрати злоупотребом службеног положаја. Уосталом, и вештак економске струке је у 

свом налазу навео да су се средства џепарца користила за друге намене као што су летњи и зимски 

одмори итд. 

 

  Споразум о признавању кривице због несавесног рада у служби који је Чуровић 

прихватио, последица је његовог незнања (по занимању социјални радник) да није било 

прописа којима се прецизира начин поделе и коришћења  џепарца штићеника. 

 

У свим установама овог типа, џепарац  корисника се различито користио (Обзиром да се 

ради о деци ометеној у развоју џепарац се не даје ``на руке``).   

 

Запослени у установама које смештају особе ометене у развоју и којима је одузета пословна 

способност најбоље схватају проблематику располагања џепарцем корисника. 

 

До данашњег дана, од стране ресорног министарства,  није донет пропис нити упутство које 

би ближе дефинисало начин коришћења џепарца за кориснике ометене у развоју и којима је 

одузета пословна способност. Установе које су имале добре правнике ово нерегулисано питање су 

покушали да реше интерним актом и тиме колико толико заштите директоре као једино одговорна 

лица. Општепознато је свима да су установе почеле да доносе интерне правилнике о расподели 

џепарца тек након 2010 године, а након сазнања да се против неких директора води кривични 

поступак. И дан данас има установа која нису регулисале на овај начин поделу и коришћење 

џепарца. С друге стране, установе које су донеле овј интерни акт, на различите начине су 

регулисале ово питање.   

 



Док је био директор, Чуровић је заједно са стручним тимом сматрао да је целисходније, 

транспарентније и сигурније у смислу избегавања злоупотреба располагања новчаних средстава 

т.ј. џепарца,   да се средства користе за летње и зимске одморе и  посете културно забавних 

манифестација од стране штићеника. 

 

 За разлику од  оваквог схватања, садашњи интерни акти у вечини установа прописују да о 

џепарцу корисника треба да брине стручни радник који кориснику треба из џепарца да обезбеди 

задовољавање његових личних потреба . Без обзира на пуну савесност већине стручних радника 

очигледно је да су веома реалне и злоупотребе у појединим случајевима. При том, сада у 

установама не постоји систем контроле коришћења џепарца а ако и постоје  у 90 % случајева се 

не примењују тако да се сутра врло лако може десити да стручни радници који су одговорни за 

коришћење џеџпарца корисника подпадну под удар закона ако неко  сматра да нису ``наменски`` 

користили средства корисника. 

 Замислите о којој  суми може бити речи  кад  на једног стручног радника долази 70 - так 

корисник а висина џепарца је у просеку око 3.000 дин месечно. 

 Последица оваквог начина ``расподеле и коришћења`` џепарца је да се управо у установи 

која љага Чуровића,  од џепарца купују завесе, декоративно цвеће приликом дочека уважених  

гостију, воћне саднице, презентације у виду поклона ``заслужнима`` итд.  Последица оваквог 

начина располагања џепарцем корисника је да се дође у ситуацију да супруга директориног 

најближег сарадника  прима две године џепарац за дете које је било у иностранству.  

Остављамо јавности и запосленима у социјалној заштити да на основу наведеног  процени 

чији је рад несавестан и којим се начином рада боље штите интереси корисника.  

 

Многи ће се и запитати зашто се све ово толерише у дому Сремчица и другим домовима. 

Свима је јасно да иза свих прогона углавном стоји или лични или политички обрачун и зна се  да  

директорку дома у Сремчици али и другим установама штите људи из сфере политике. 

 

Питање је, зашто се о овоме свему пише баш сада и у тренутку када директорка очекује 

свој реизбор. Дали је ово већ опробана и потврђена политичка праксе елиминације 

противкандидата за изборе директора по политичкој линији. Наводе информисани извори о томе 

како је Чуровић виђен као кандидат за директора Установе, кренули су са хајком на његову 

личност и на његов рад да би га благовремено дискредитују. И ако се зна да он није заинтересован 

за то место нити ће пак конкурисати. 

 

Овим само желимо да упознамо запослене са истином коју ће засигурно огромна већина 

прихватити уколико упореде ситуацију у својим установама са чињеницама које су овде наведене. 

 

Вероватно ће и даље бити лагања и клеветања по овом питању по опробаном нацистичком 

рецепту да  хиљаду пута поновљена неистина постаје истина.  

Више се на овакве тврдње не сме ћутати тако да и ово отворено писмо свим запосленима у 

социјалној заштити треба да буде  повод борбе да се за истину , без обзира на шта се односила 

треба борити.                       

                                                                                                  Секретар Синдиката  

                                                                                                 Драган Мирковић с.р. 
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