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ЛИДЕРИ ВЛАДАЈУЋЕ КОАЛИЦИЈЕ ЈУЧЕ О ШТЕДЊИ ДРЖАВЕ

Од мера за спас за сада само ребаланс буџета
Гордана Булатовић
На састанку који је синоћ одржан код премијера Србије Ивице Дачића, а којем су
присуствовали Александар Вучић, Млађан Динкић и Јоргованка Табаковић, договорен је оквир
ребаланса буџета, а који подразумева уштеде од око 40 милијарди динара. Прихваћен је и
акциони план за 179 фирми у реструктурирању. О свему овоме би, већ у четвртак, требало да се
изјасни Влада.
Коалиција: Александар Вучић, Ивица Дачић и Млађан Динкић
Ребаланс буџета ће се, како је то јуче најавио и први потпредседник Владе Александар Вучић,
наћи у парламенту до краја овог месеца.
- Србија нема проблем са ликвидношћу, расте нам и извоз и индустријска производња, али нам
је проблем како додатно повећати привредни раст и смањити фискални дефицит. Морамо да
смањимо расходе. Држава мора да сведе дефицит на испод пет одсто БДП - признао је Вучић.
Како сазнајемо, усаглашено је да све институције имају мање новца, укупно око 30 милијарди
динара. Уз то субвенције јавним предузећима и онима који су, захваљујући разним програмима
Владе добијали финансијска средства, биће сведен са 91,7 на 80,8 милијарди динара.
Одвојено и за РТС
Како сазнајемо, јуче је постигнута сагласност да се предлогом ребаланса буџета планирају и
средства потребна за рад Јавног сервиса у последњем кварталу ове године. До тада ће, бар
према досадашњим најавама, бити припремљена и промена закона којом ће се предвидети
директно финансирање РТС.
Мање пара могу да очекују - Национална служба за запошљавање (око 2 милијарде динара),
„Железнице“ (1,5 милијарди), рудници угља „Ресавица“ (700 милиона динара), „Путеви Србије“
(400 милиона динара), „Коридори“ (око 400 милиона динара), Програм подршке
инвеститорима по новоотвореном радном месту (око 1,2 милијарде динара)...
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Укупно ће се, како сазнаје „Блиц“, умањити износ за капиталне инвестиције у овој години за
око осам милијарди, а само за програм НИП-а нешто више од 600 милиона динара.
Своде се на минимум расходи за возни парк, смањују се трошкови за службена путовања и
репрезентацију у свим републичким државним институцијама, укључујући ту и кабинете
председника и потпредседника Владе.

Кликни за увећање (+)
Лидери владајуће коалиције размотрили су синоћ и акциони план решавања судбине 179
фирми које су данас у процесу реструктурирања. На њих су у актуелном буџету биле издвојене
око три милијарде динара директних субвенција, али и такозвани програми подршке вредни
око 4,5 милијарди динара.
Пропушта се и наплата разних јавних прихода који су, само у прошлој години, износили око 12
милијарди динара. Уз то, ове фирме дугују огроман износ „Србијагасу“ и ЕПС-у.
Договорено је да се план решавања судбине ових фирми нађе на разматрању на седници Владе,
уз ребаланс, у четвртак.
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ЗБОГ РУПЕ У ЗАКОНУ МЕСЕЧНО МНОГИ УЋАРЕ БАР 150.000

Примају и плату и пензију и нико им ништа
не може
Жељка Јевтић
Најмање десетак заменика јавних тужилаца остварило је право на пензију које се, међутим,
нису одрекли од како их је Уставни суд вратио на посао. Готово годину дана они ћуте и
инкасирају два примања месечно, а Државно веће тужилаца нити има механизме како то да
спречи, нити може да има увид у пензије које су остварене на основу Закона о ПИО.
“Блиц” објављује имена тужилаца пензионера који имају дупла примања, користећи рупе у
закону иако се од њих као носиоца правосудне функције то најмање очекује. За сада нисмо
поуздано утврдили све тужиоце који на овај начин крцкају буџет, јер је из Фонда ПИО немогуће
добити потврду.
У одговору “Блицу”, Фонд наводи да је то могуће само уколико им доставимо и матични број,
што би било кршење Закона о заштити података о личности. “Блиц” се у допису ПИО позвао на
Закон о информацијама од јавног значаја, а уз имена тужилаца наведене су и њихове функције.
Враћено 15 одсто пензионера
Иако су одлуком Уставног суда враћени на посао, ДВТ је по сили закона, односно по Закону о
јавном тужилаштву, одмах пензионисао четворо заменика тужиоца јер су у међувремену
испунили услове за пензију. Одлуком Уставног суда враћено је 119 заменика јавних тужилаца
који нису били изабрани током реформе. На посао се јавило њих 99. Са десетак који и даље
примају и плату и пензију Уставни суд је вратио на посао 15 одсто пензионера.
Дупла примања су омогућена јер Уставни суд приликом одлуке о враћању тужилаца који током
реформе нису реизабрани, није водио рачуна о сваком случају. На правосудну функцију
враћане су судије које нису реизабране јер су имали кривичне пријаве, па и затворске казне,
али и тужиоци са стеченом пензијом. Пензионери тужиоци месечно примају најмање 150.000
динара.
Тренутно није могуће ући у траг свим пензионерима који узимају оба примања и једини начин
је да се јаве сами или да их неко пријави.
До грешке је дошло због дуплих прописа. Тужиоци и њихови заменици могу да оду у пензију на
основу Закона о ПИО и Закона о јавном тужилаштву. Државно веће тужилаца може да
контролише само пензије на основу Закона о јавном тужилаштву, а који прописује пензију са
65 година живота или 40 радног стажа.
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Кликни за увећање (+)
Сви са дуплим примањима пензионисани су по Закону о ПИО, то јест на основу старосне
пензије. Они су ван домашаја надлежних, јер Државно веће тужилаца нема могућност увида у
податке ко је све и када стекао пензију у ПИО, а отуда нема ни законске механизме да повуче
санкције.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388548/Prodaju-se-Telekom-i-rudnici-Resavice-aerodrom-u-zakup

Продају се Телеком и рудници Ресавице,
аеродром у закуп
ФоНет
Коалициони партнери у Влади Србије договорили су се да на продају буду понуђени Телеком и
рудници Ресавице, а у плану је да се аеродром "Никола Тесла“ да у закуп како би се смањили
трошкови државе, сазнаје Данас из извора у влади.
Очекује се да ће на првој седници владе неке од тих одлука бити и званично потврђене.
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Саговорник Данаса рекао је да се влада суочава са двоструким проблемом, јер само део
антикризних мера може да се спроведе од 1. јула како је то планирано.
Према његовим речима, реч је о сегменту везаном за уштеде које треба да остваре
министарства у својим секторима и за смањење субвенција појединим јавним предузећима, али
те мере саме по себи нису довољне, ако се не комбинују са приватизацијом и изменама Закона
о раду и реформе пензионог система.
Ту се појављује други проблем, рекао је саговорник Данаса, јер левичарски део владе не гледа
благонаклоно на било какве измене пензионог система, па се о евентуалном дестимулисању
превременог одласка у пензију прича знатно опрезније него о мерама које треба да се предузму
када је реч о изменама Закона о раду.
Ни то, како каже, неће бити лако, пошто су у Министарству финансија свесни да ће и на том
плану имати јаку опозицију и жестока противљења, јер су неки синдикати већ најавили да ће
актуелни Закон о раду бранити по сваку цену.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388540/Anketa-Blizu-bankrota-polovina-gradjana-svega-devet-odsto-bezfinansijskih-problema

Анкета: Близу банкрота половина грађана,
свега девет одсто без финансијских
проблема
ФоНет
У овом тренутку више од половине грађана Србије је близу банкрота, а свега девет одсто нема
никаквих финансијских проблема, резултат је истраживања које су, на узорку од 1.222
испитаника, спровели ТВ Прва и Нинамедија.
На питање колико сте близу личног банкрота, 23,6 одсто је одговорило да је веома близу, а 31,2
да је близу. Нешто више од трећине анкетираних рекло је да није близу банкрота, а девет
процената да уопште нису близу.
Слични показатељи су и када се ради о односу потрошачке корпе и личних примања, јер је 43,2
одсто испитаника одговорило да је износ корпе виши од месечне зараде, а мање од једне
трећине, 29,9 одсто, зарађује више него што је потребно за корпу.
Чак 70 одсто испитанија рекло је да је било приморано да се одрекне нечега из потрошаке
корпе, а међу њима је највише, 27 одсто, оних који нису куповали месо и месне прерађевине.
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Дачић:Начелни договор коалиције о
антикризним мерама
БЕОГРАД – Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да је владајућа коалиција постигла
начелни договор о антикризним мерама, али да синоћни састанак није био кључан и да ће се на
ту тему разговарати и данас.
„Ниједан од тих састанака није кључан ни истојски, ми и данас разговарамо о тим питањима.
Неспорно је да смо у целини договорили начин на који треба да се одговори на проблем који
постоји када је реч о дефициту и спречи да буде већи него што је предвиђено, а самим тим и да
се спречи да он представља проблем за макроекономску стабилност”, казао је Дачић
новинарима у Влади Србије.
Он је рекао да ће предузете мере бити пре свега усмерене на смањење расхода, што значи мањи
буџет за сва министарства, али није могао да прецизира колике уштеде ће бити направљене у
Министарству унутрашњих послова.
„Свако министарство има своје специфичне могућности за смањење расхода. О томе се управо
воде завршни разговори и очекујемо да ће веома брзо, будући да је у току прављење пројекције
ребаланса буџета, он ући у владину процедуру а након тога и у скупштину”, рекао је Дачић.
Он је такође рекао да сигурно неће бити проблема у исплати плата, пензија и других издатака и
поновио да оне неће бити замрзнуте, али и да ће њихов раст у следећој години бити
усаглашаван са постојећом економском ситуацијом и могућностима.
„То значи да плате и пензије можда неће расти колико се очекује, али неће бити замрзнуте
нити смањиване”, рекао је премијер.
Према његовим речима, формиране су и радне групе које би врло брзо требало да предложе
концепт реформе јавног сектора не само када је реч о администрацији већ и јавним
предузећима и другим деловима тог сектора да би се видело шта од њихових трошкова може да
иде на терет државе, односно грађана.
Дачић је поручио и да ће Влада сасвим сигурно чувати политичку и економску стабилност и да
Србији не прети банкрот.
Он је објаснио да је ситуација у Србији таква да постоји рекордан извоз, значајан раст
индустријске производње, као и да ће бити значајан раст друштвеног производа већи од два
одсто.
Он је додао и да се инфлација држи у складу са предвиђеном, да је курс динара стабилизован,
али да су проблем приходи који су планирани и који нису у потпуности остварени.
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„Мањи приходи значе са једне стране да постоји проблем, што и јесте тако, у привредној
активности, јер се економска криза одржава на пословање фирми и на куповну моћ људи, али
са друге стане постоји и сиви сектор кога морамо озбиљније захватити”, казао је Дачић.
Он је још једном нагласио да Србији не прети банкрот, да нема кризе ликвидности и додао да
дефицит може бити већи од планираног, али да би се у том случају морали још задуживати,
што Влада Србије не жели. Зато се, како је објаснио, иде на смањења.
„Излаз из ове ситуације је раст БДП и производње. Зато сам инситирао од почетка да је
потребна и штедња али и развој, односно инвестициона потрошња”, казао је Дачић.
Договорени детаљи антикризних мера
БЕОГРАД –Врх владајуће коалиције договорио је детаље антикризних мера који се тичу уштеда
у буџетима министарстава појединачно, укључујући набавке, субвенције и инвестиције.
На састанку врха владајуће коалиције, који је у недељу увече трајао око три и по сата,
договорени су, како је јавио РТС, детаљи антикризних мера који се тичу уштеда у буџетима
министарстава појединачно, укључујући набавке, субвенције и инвестиције.
То је услов да се званично крене у ребаланс буџета који би Влада требало да усвоји до краја
недеље.До тада се очекује још усаглашавања међу министарствима.
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић рекао је уочи састанка, да се за недељу
или две може очекивати да ребаланс буџета буде у Скупштини Србије.
Вучић је рекао и да штедњи алтернативе нема и да, самим тим, мерама владе нико неће бити
оштећен.
„Биће оштећена држава ако не штеди. Србија има озбиљан проблем у недостатку привредног
раста и фискалном дефициту и сада се ради на смањењу расходне стране буџета, а да у
наредном периоду мора да се подстакне привредна активност”, истакао је Вучић.
Танјуг

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prodaju_se_telekom_i_rudnici_resavice_aerodrom_ide_u_najam.4.html?new
s_id=262679

Чланови владајуће коалиције усагласили неке од антикризних мера

Продају се Телеком и рудници Ресавице,
Аеродром иде у најам
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ - Љ. БУКВИЋ
Београд - Испражњену државну касу Влада ће покушати да напуни продајом Телекома и
рудника Ресавица, а у плану је да се аеродром „Никола Тесла“ да у закуп како би се смањили
трошкови државе, усаглашено је у недељу увече између коалиционих партнера, сазнаје Данас
из извора у Влади, а очекује се да ће на првој седници неке од тих одлука бити и званично
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потврђене.
Проблем са којим се суочава Влада је двострук. Наиме, само део антикризних мера може да се
спроведе одмах, односно од 1. јула како је то планирано. Реч је о сегменту везаном за уштеде
које треба да остваре министарства у својим секторима и за смањење субвенција појединим
јавним предузећима. Те мере, понављам, саме по себи нису довољне, ако се не комбинују са
приватизацијом и изменама Закона о раду и реформе пензионог система. Ту се појављује други
проблем, јер левичарски део Владе не гледа благонаклоно на било какве измене пензионог
система, па се о евентуалном дестимулисању превременог одласка у пензију прича знатно
опрезније него о мерама које треба да се предузму када је реч о изменама Закона о раду напомиње наш саговорник.
Међутим, у Министарству финансија су, како каже, свесни да ће и на том плану имати јаку
опозицију и жестока противљења, јер су неки синдикати већ најавили да ће актуелни Закон о
раду бранити „по сваку цену“. „Дакле кључне антикризне мере не могу да буду спроведене већ
од 1. јула, још увек нису усаглашене са партнерима из редова синдиката и политичких
представника пензионера и могу заживети након мукотрпних преговора тек крајем године.
Међутим, на састанку Владе, која је планирана за четвртак, министар Динкић ће својим
колегама сасвим сигурно предочити да актуелни Закон о раду није довољно флексибилан и да
га уз још неке наведене ствари треба што пре мењати“, истиче наш саговорник.
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић је пре састанка у недељу увече, на ком су,
осим Динкића, били и министри рада, регионалног развоја, пољопривреде, енергетике, али и
гувернерка НБС, рекао да се за недељу или две може очекивати да ребаланс буџета буде у
Скупштини Србије. Вучић је рекао и да штедњи алтернативе нема и да, самим тим, мерама
владе нико неће бити оштећен. Он раније није био сагласан са тезом да би требало продати
Телеком, и тврдио је да би то био узалуд потрошен новац јер немамо пројекте путем којих би
средства убацили у привредне токове. Међутим, после састанка изгледа да је променио став
или су пак партнери из власти предочили модел којим би тај потез ипак имао сврху.
У Ресавици расте производња
У рудницима Ресавица запослено је око 4.000 радника, од којих је у последњих неколико
година запослено њих око 1.000. У просеку рудари зарађују 60.000 динара због чега општине
Лајковац и Лазаревац имају висок просек зарада. Према подацима из прошле године,
производња угља у девет рудника Ресавице повећана је за 41 одсто, а циљ је да до 2015. године
производња буде милион тона.
Телеком најпривлачнија удавача
Компанија Телеком једна је од најпрофитабилнијих у Србији, која је у 2011. забележила нето
добит већу од 22 милијарде динара. Пре годину дана ова компанија је прешла потпуно у руке
државе, након што је Влада потписала уговор са грчком компанијом ОТЕ о откупу 20 одсто
акција, у вредности од 380 милиона евра. Почетком 2011. на тендеру за продају 51 одсто
Телекома Влада Србије је за тај пакет тражила минимално 1,4 милијарде евра. Тендер је пропао
јер једини учесник, Телеком Аустрија, није понудио више од 950 милиона евра.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/restrukturiranje-formirati-specijalne-timove-za-propale-firme

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ: Формирати
специјалне тимове за пропале фирме
Економисти подржавају план Владе да заврши реструктурирање 175 предузећа до
30. јуна 2014. године, уз предлог да се у то укључе стручни тимови. Међутим,
поједини експерти се залажу за враћање фабрика радницима и стварање
радничких акционарских друштава.
Државни секретар у Министарству финансија и привреде Александар Љубић најавио је да би
Влада у наредним данима требало да усвоји акциони план за завршетак реструктурирања
предузећа, и тај процес биће окончан до 30. јуна 2014. Љубић је за Тањуг објаснио да ће
акциони план садржати информације о предузећима у реструктурирању, броју запослених, као
и динамику окончања тог поступка, односно објављивања тендера, покретања стечајног
поступка или припреме програма за предузећа која добро послују, али имају губитке из
претходног периода.
– У поступку реструктурирања, који траје већ 12 година, остало је 175 предузећа с нешто више
од 50.000 запослених – навео је Љубић, и скренуо пажњу на то да су трошкови које држава
плаћа уместо тих предузећа достигли 750 милиона евра годишње, а тај ниво обавеза не могу
издржати ни много веће и богатије земље.
Економиста Љубодраг Савић изјавио је Тањуг у да најављено реструктурирање предузећа
Влада треба да спроведе уз помоћ више стручних тимова, који не смеју бити под политичким
утицајем, и истовремено похвалио решеност ове владе да се ухвати у коштац с тим крупним
проблемом који су претходне владе пребацивале једна другој. Савић сматра да Влада тренутно
нема ресурсе да се сама ухвати у коштац с тако крупним проблемом као што је
реструктурирање предузећа и због тога мора да направи више тимова.
– Ти тимови не треба да буду направљени по политичкој линији и они би требало да ураде
одговарајуће бизнис-планове за реструктурирање тих друштвених фирми – објаснио је Савић.
Похваљујући намеру Владе да коначно почне да решава проблеме у реалном сектору, Савић је
истакао да то не говори без разлога, “зато што спровођење оваквих или онаквих одлука у
реалном сектору може имати тешке социјалне и политичке последице за све гарнитуре власти
које се буду упустиле у тај процес”.
Економиста Слободан Комазец рекао је да држава треба, уместо најављеног реструктурирања
друштвених предузећа, да их врати запосленима, који би постали акционари, а оживљавање
фирми би се постигло додељивањем једнократне помоћи из буyета и повољнијим кедитима на
средњи и дужи рок.
– Друштвена предузећа су власништво радника стварано више од 50 година, чији је капитал
обнављан неколико пута у том временском раздобљу, а 50.000 људи, за које се најављује да ће
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остати без посла након стечаја дела од 175 поменутих предузећа, није заслужило да их неко
избаци на улицу после толико година рада – сматра Комазец.
У Србији има, каже он, готово милион људи без посла, који су на ивици беде и сада ће без посла
остати још 50.000 људи. Комазец подсећа на то да је у домаћој пракси било неколико случајева
да су предузећа враћена радницима на управљање, тако што су постала радничка акционарска
друштва, веома успешна и продуктивна у пословању, која су чак инвестирала у даљи развој.
Е. Дн.
Програм за 50.000 радника
Деканка Факултета за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Ана Трбовић сматра да
једина мера која ће имати велики утицај на смањење расхода државе јесте најава Владиних
званичника да ће 50.000 запослених у предузећима у реструктурирању добити социјални
програм да би нашли запослење на другом месту.
Много је искреније признати да ти људи немају одговарајуће радно место и треба организовати
социјални програм, а не да их држимо на радном месту које није потребно – рекла је Ана
Трбовић.

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/svaki-treci-radnik-na-drzavnoj-infuziji

Сваки трећи радник на државној инфузији
Сва сомборска предузећа у реструктурирању, без дилеме, имају реално добру
перспективу
СОМБОР: Према подацима сомборских синдиката, 1.650 радника, што је готово 30 процената
актуелно запослених Сомбораца и Сомборки у тзв. реалном сектору, ради у предузећима која су
у статусу фирми у реструктурирању, односно имају одређене повластице и помоћ државе
Србије. Списак оваквих предузећа је подужи и по основној делатности разноврстан, пошто се
на њему налазе два пољопривредна предузећа (“Граничар” Гаково и “Алекса Шантић” у
истоименом селу сомборског атара), “Застава специјални аутомобиле”, фабрика обуће
“Борели”, аутотранспортно предузеће “Севертранс”, предузеће “Бетоњерка”... Скоро свима
њима је неколико ствари заједничко, односно ради се о фирмама које су у својевременој
помами прокламованог либералног капитализма на српски начин, најблаже речено,
неуспешно приватизована, да би, након неколико година агоније, под управом “контроверзних
бизнисмена” држава одреаговала и раскинула приватизационе уговоре, те већински капитал
ових фирми вратила у свој портфолио. Како је Влада Србије временски орочила боравак на
државној инфузији оваквих и сличних фирми до јуна следеће године, неминовно се поставља
питање шта ће бити са великим делом запослених Сомбораца и овдашње привреде, која је
годинама уназад у потпуној рецесији.
- Према мојим сазнањима, за “Заставу”, “Борели” и “Севертранс” воде се преговори о решавању
проблема. Знам да има заинтересованих купаца и стратешких партнера за “Заставу” и
“Севертранс” и верујем да ће ускоро доћи до повољног решења, можда чак и пре него што то
било ко очекује - умерени је оптимиста начелник Западнобачког управног округа Душан Јовић.
- Код “Борелија је ситуација знатно сложенија јер коначног решења, условљеног питањима
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сукцесије бивших република СФРЈ, не може бити док се не изврши подела имовине између
некада матичног хрватског комбината “Борово” и сомборског “Борелија”, али очекујем да се и
овај проблем ускоро превазиђе, поготово у светлу све већег ангажовања ресорног
Министарства финансија и економије - став је челног представника административног апарата
државе Србије у Сомбору, начелника округа Душана Јовића...
М. Миљеновић
Цео текст можете прочитати у штампаном издању за 18. јун 2013.
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnice-%E2%80%9Enoviteta%E2%80%9D-u-cetvrtak-pred-vladom-srbije-od-dacicatraze-otpremnine

РАДНИЦЕ „НОВИТЕТА” У ЧЕТВРТАК ПРЕД
ВЛАДОМ СРБИЈЕ: Од Дачића траже
отпремнине
Запослени у АД „Новитет” у четвртак ће протестовати пред Владом Србије и од
српског премијера Ивице Дачића захтевати да буду проглашени технолошким
вишком, јер предузеће не ради од 28. јануара.
Наиме, од тада је фирма у штрајку због кашњења у исплати зарада, а у протекле две године
готово сваког месец је био организован протест и протестне шетње новосадским улицама, па и
блокаде саобраћајница због нередовне исплате плата.
Откако траје штрајк мали део претежно женске радне снаге је примило плату за децембар 2012.
године, док оверене здравствене књижице од октобра 2012. године нема нико, изјавила је
председница синдиката „Солидарност” Гордана Којић.
Према њеним речима са већинским власником „Новитета„ Драганом Ђурићем су готово
свакодневно у контакту, и како каже Којић, Ђурић увек обећава да ће „Новитет” кренути да
ради.
- Међутим, роба се шије код предузетника у Сонти, а раднице су од обећања исцрпљене. Више
њих је узелео радне књижице, што је како тврдим и намера Ђурића, да запослени из
„Новитета” не добију отпремнине. Међу онима које су отишле из фирме има и болесних жена
чак и од канцера, а немају оверене књижице - казала је председница Којићева.
Директор фирме Зоран Антић који од недавно води предузеће, каже да је чуо за намере
синдиката да се иде за Београд и навео да се „из све снаге ради, да захтеви штрајакача буду
испуњени”.
Радимо на томе да буде исплаћена лањска децембарска зарада и да се за три месеца овере
књижице. Од Нове године уплаћено је 16 милиона динара за здравствено осигурање, па су
испуњени одређени услови да се у књижице удари печат - казао је директор Антић. Додао је, да
„Новитет” има обезбеђене послове, те да треба само да се седне и крене у кројење.
З. Делић
За Београд у пола осам
Скуп радника је испред „Новитета” , креће се у 7.30 часова , а синдикат је обезбедио аутобус.
План је, каже „Солидарност” , да се пред Владом Србије остане док се не реши статус
запослених.
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