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“Несвакидашњи пример из крагујевачког Клиничког центра 

Директор се одрекао пола плате 

 
 

Нови директор Клиничког центра у Крагујевцу Небојша Арсенијевић тражио је да му се плата смањи на 

пола од оне коју је затекао и сада зарађује 117.000 динара. Претходни директор Слободан Обрадовић је 

зарађивао око 245.000 динара или више него двоструко. 

 

Када будемо имали позитивне билансе, биће и повећања плата: Небојша Арсенијевић 

За време његовог мандата дуг установе увећан је за 2,2 милиона евра, а вишак плате је примао из касе 

Клиничког центра.  

 

Како је за “Блиц” изјавио Небојша Арсенијевић, који је до пре три месеца био декан Медицинског 

факултета, нема логике да директор прима већу плату од оне која је прописана законом, уколико установа 

коју води не зарађује новац.  

 

- Постао сам директор Клиничког центра који послује у минусу. Због тога сам тражио од Управног одбора 

да ми се плата сведе на ниво који даје држава. О заради претходног директора нећу да причам. Да сам 

пристао да примам већу зараду, чини ми се да онда не бих могао никоме ништа да приговорим у целом 

Клиничком центру. Тек када се направи неки помак и када будемо имали позитивне билансе, тада може да 

се рачуна на повећање плате - каже Арсенијевић.  

 

Исти управни одбор је донео одлуку да се бившем директору плата повећа, али је одлучио и да се новом 

смањи.  

 

Одлуком од 10. маја 2010. године утврђена је зарада директора од 200.000 динара. На ту суму се 

обрачунавао минули рад и остали додаци.  

 

Председник Управног одбора Драган Стевовић каже да има седам чланова УО и да је „четворо поставила 

Влада Србије, а троје је из редова запослених“.  

 

- Када се одлучивало о повећању плате директору, ја сам био против, двоје је било уздржано, а четворо за. 
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Тако је бившем директору повећана плата. Био сам надгласан, а можда бих и поднео оставку у знак 

протеста, али нисам могао јер ме је поставила држава - каже Стевовић.  

 

Док Управни одбор поштује жеље директора, па час повећава, а онда и смањује плате, рачуница показује 

да је Клинички центар, барем што се финансија тиче, у катастрофалном стању.  

 

Бивши министар здравља Зоран Станковић је прошле године у децембру изнео податак да је КЦ установа 

„која највише дугује, и то 1,4 милијарди динара, односно 14 милиона евра.“  

 

Укупна дуговања су при предавању дужности новом директору у септембру 9,423 милиона евра, и за 2,2 

милиона евра су већа него пре две и по године. У исто време, Фонд за здравствено осигурање КЦ дугује 9,1 

милион евра за услуге које су признате, али нису плаћене.  

 

Центар брине о здрављу два милиона житеља централне Србије, има више од 2.000 запослених, а у 

постељама свакога дана лежи више од 1.200 болесника. Дневно кроз центар прође више од 1.000 

пацијената који се не задржавају на болничком лечењу.” 
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