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Нишлије у штрајку 8 година
Аутор:Д. АЛИХОЏИЋ
Армија нишких радника никако не успева да наплати своја потраживања. Предузећа су им
остала дужна 2,8 милијарди динара за плате
ОД првог штрајка до данас прошло је осам година. То су у понедељак испред Градске куће у
Нишу обележили радници пропалих фирми из овог града. Њима су предузећа у којима су
поједини провели деценије рада остала дужна 2,8 милијарди динара на име неисплаћених
зарада. Сада су опет одлучили да пресавију табак и туже. Припремају се да поднесу тужбе
Уставном суду, јер држава није успела да их исплати иако имају правоснажне судске пресуде.
Последњи састанак са представницима Министарства привреде имали су фебруара ове године.
Радници се позивају и на обећање донедавног премијера Александра Вучића који им је
септембра прошле године обећао да ће њихов проблем бити решен "до краја године".
Од 7.300 радника, највише из електронске, машинске индустрије и неколико текстилних
фабрика, колико се према евиденцији воде као повериоци, тек њих двадесетак окупља се сваког
петка на симболичним протестима испред Градске куће. Њихов вођа и члан преговарачког
тима са владиним представницима већ четири године је Жарко Ђорђевић. Признаје да је
направио велику грешку што је на почетку убеђивао своје колеге да повлаче радикалне потезе
и излажу државу већим трошковима него да преговарају.
- Ништа нисмо добили, само су нас замајавали. Најближи решавању овог проблема били смо
приликом посете премијера Вучића Нишу када нас је примио и обећао да ћемо бити
исплаћени. Били смо сведоци када је дао налог градоначленику Дарку Булатовићу да нам
помогне око евиденције свих радника и министру Горану Кнежевићу да за два месеца нађе
модел како ћемо бити исплаћени. У републичкој каси за 2016. годину било је "вишка" од 52
милијарде динара а за исплату свих радника у Србији потребно је 28 милијарде динара. Значи,
да је хтела, држава је могла да нас исплати. Очигледно да морамо и ми као и резервисти да се
обратимо још Уставном суду а одмах затим и суду у Стразбуру - наводи Ђорђевић који сада
очекује помоћ адвоката.
Нишки радници се позивају на већ постојећу препоруку из Стразбура по којој држава Србија
мора да исплати све извршне пресуде, али не знају који је начин да и они то остваре.
- Судови у Србији ову препоруку селективно примењују, па су тако радници "Летекса" у
Лесковцу на основи Стразбура добили све што им се дугује, а по нашим пресудама суд не
реагује - додаје Ђорђевић.
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Антић: Војска од септембра на улицама
Пише: К. Живановић

* Војску Србије је у протекле две године напустило око 3.000 припадника
Припадници Војске Србије планирају од септембра масовне, вишедневне протесте,
незадовољни примањима, условима рада и незаинтересованошћу Министарства одбране за
проблеме војника, каже за Данас председник Војног синдиката Србије, Новица Антић.
Због све теже материјалне ситуације, ВС је у протекле две године напустило око 3.000
припадника, па је војска у великом дефициту са бројем људи.
- Систем одбране Србије тренутно има 32.055 припадника, а потребно је да има најмање
35.000. С обзиром да људи готово свакодневно одлазе, тај број ће ускоро бити још мањи.
Министарство је незаинтересовано за ове проблеме, нити жели да разговара са нама и зато смо
принуђени да изађемо на улицу, истиче Антић. Наш саговорник додаје да људи одлазе због
малих примања и неиздрживих услова рада. Од јануара до новембра прошле године 1.570 људи
напустило је Војску Србије, од тога 1.070 професионалних војника, док су остало старешине и
цивилна лица.
- Месечно се ради од 350 до 500 сати, за 32.000 динара. Притом не постоји прековремени или
ноћни рад, тако да он додатно није ни плаћен. Као ни топли оброк и регрес. А одсуство
припадника војске од куће је и до 250 дана. Људи масовно одлазе. У последње време чак и не
подносе захтев за напуштање службе, пошто тај процес траје. Зову их на разговоре, моле да
остану, убеђују. Уместо подношења захтева, људи једноставно не дођу на посао. После пет дана,
по сили закона, престаје им радни однос, указује Антић. Синдикат је годинама покушавао да
разговара са представницима Министарства одбране, како би им указао на проблеме, али су
они били незаинтересовани.
- Министарство избегава да уђе са нама у преговоре о закључивању колективног уговора, иако
им је то обавеза. Кроз тај уговор би се заштитила права запослених. Имали би топли оброк и
регрес, плаћене путне трошкове у реалном износу. И многи други проблеми би били решени.
Међутим, министру Зорану Ђорђевићу то не одговара, зато што на своју руку,
самоиницијативно доноси прописе који се косе за законом, наглашава Антић. Један од
последњих, додаје, јесте измена правилника о платама тако што је у коефицијент плате
урачунат регрес и топли оброк.
- То је мимо закона, а тај пропис је потписао Александар Вучић, тада премијер. Фактички,
војницима је плата смањена, јер се уопште не зна колики је тај топли оброк, односно регрес. И
на који начин ће бити одбијен, када неко оде на боловање, пита Антић. Војни синдикат Србије
је имао састанак са министром Ђорђевићем у току предизборне кампање, када је договорен
нови састанак са представницима синдиката, како би се разговарало о конкретним
проблемима. Међутим, он никад није реализован. Наш саговорник најављује да ће Војни
синдикат преко лета имати интензивне разговоре са другим синдикатима и удружењима
грађана, како би протести од јесени били што масовнији.
Министарство без одговора
Министарство одбране јуче није одговорило на питање Данаса шта ће урадити како би спречио
масован одлазак људи из војске, који су незадовољни условима рада.
Поступак
Због јавних иступа и указивања на проблеме унутар војске, против председника синдиката,
Новице Антиће, покренут је дисциплински поступак. "Прво су ме теретили за злоупотребу
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службеног деловања и противправно синдикално деловање. Када су видели да је то апсурдно,
на терет су ми ставили политичко деловање. Што опет неће да им прође, јер је фундаментална
ствар сваког синдиката да се бави политиком, пре свега социјалном. Такође, дисциплински
поступак може да се води само у вези са службом, а не са синдикалним деловањем, истиче
Антић.

Гоша: Радници све нестрпљивији
Пише: ФоНет

Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке данас су поново између
девет и десет часова блокирали пругу Беград - Ниш, а њима се у протесту прикључила и група
радника ЈКП Водовод из тог града.
Према незваничним информацијама, радници "Гоше" разматрају могућност радикализације
протеста, а размишља се о више различитих облика од ступања у штрајк глађу и потпуне
блокаде пруге до наставка протеста у Београду.
У Штрајкачком одбору нису ни потврдили, ни демантовали те информације, а његов
председник Милан Вујчић је рекао ФоНету да незадовољство расте и да радници постају све
нестрпљивији.
Како ће се протести наставити за сада нико не може са сигурношћу да каже. Нема никаквих
преговора ни са послодавцем, ни са локалном самоуправом ни са надлежним министарствима
што додатно утиче на незадовољство радника, рекао је Вујичић.
Он је додао да радници очекују од државе да посредује у решавању њиховог спора са
послодавцем који им појединачно дугује између 600.000 и 700.000 динара.
Поред тога радници траже и реализацију осталих одредби раније потписаног споразума између
Штрајкачког одбора и менаџмента фабрике, међу којима су повезивање радног стажа и оверу
здравствених књижица.

Радницима Гоше у штрајку придружила се група из Водовода
Извор:Бета
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке и даље штрајкују јер им нису
исплаћене зараде, а данас им се придружила и група радника градског јавно-комуналног
предузећа Водовод.
Радници Гоше су штрајк наставили новом блокадом железничког и друмског саобраћаја, и од 9
до 10 часова су блокирали пружни прелаз на регионалном путу Смедеревска Паланка-Велика
Плана, код касарне.
Блокиран је био друмски али и железнички саобраћај на прузи Београд-Ниш.
У Штрајкачком одбору су казали да је ситуације непромењена, да нема преговора са
руководством и власником фабрике и да ће радници наставити штрајк и блокаде, како би ли
скренули пажњу надлежних на њихове проблеме.
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Радници Гоше се надају да ће државни органи да посредују у налажењу решења, како би
наплатили своја потраживања и окончали штрајк.
"Нико нас не чује, нико нас не види", рекао је агенцији Бета потпредседник Штрајкачког
одбора у Гоши Марио Стојановић.
Он је додао да радници никога не желе да угрозе, али да им је стрпљење на измаку јер су им
"животи угрожени".
Стојановић је нагласио да радници "ништа не траже од државе", осим повезивање радног
стажа, оверу здравствених књижица и да им послодавац исплати заостале плате.
Штрајкачки одбор тврди да протест нема политичку позадину већ да се радници боре за своју
егзистенцију.
Запослени у Гоши били су у штрајку од почетка марта до средине маја ове године због
неисплаћених зарада, неповезаног радног стажа и неоверених здравствених књижица.
Бивши власник Гоше, фирма Жос из Трнаве, у Словашкој, продао је крајем марта фабрику
кипарској компанији Лиснарт за 4,2 милиона евра, али радници верују да је реч о "пословној
акробацији" и да је фабрика и даље у власништу истих људи.

Грађани сиву економију повезују с непријављивањем радника
Извор: Пиxабаy

Резултати истраживања компаније Мастеркард о сивој економији показали су да је у Србији 85
одсто испитаника чуло за сиву економију, а 75 одсто је повезује са непријављивањем радника,
саопштила је данас та компанија.
У том истраживању које је спровео ИПСОС у 10 земаља Централне и Источне Европе (ЦИЕ)
откривено је како се наводи да 75 одсто испитаника у Србији сиву економију повезује и са
нерегистровањем продајних трансакција, а 72 одсто са сакривањем прихода предузећа.
"Свест о сивој економији прати и разумевање 74 одсто грађана Србије да што је виши ниво сиве
економије, то су мање могућности државе да пружи грађанима јавне услуге", наводи се у
саопштењу Мастеркарда.
Подаци за Србију су према том истраживању показали да је национална наградна игра са
фискалним рачунима и картичарским слиповима која је организована у марту ове године била
добро примљена међу грађанима, а 40 одсто испитаника је изјавило да су били подстакнути да
узимају рачуне чешће него иначе.
Додаје се да 80 одсто испитаника у Србији схвата да сива економија ограничава економски
раст земље.
Истраживање је како се истиче показало да се више од 80 одсто испитаника у земљама ЦИЕ
противи сивој економији и да позивају своје владе на борбу против ње.
Грађани тих земаља су, како се наводи спремни да промене своје навике приликом куповине
када схвате да безготовинска плаћања и узимање фискалних рачуна помажу у борби против
незаконите трговине.
"У земљама које су обухваћене истраживањем, 69 одсто испитаника разуме да сива економија
смањује средства која су потребна за образовање, здравство или путну инфраструктуру", истиче
се у саопштењу.
Додаје се да скоро половина испитаника (45 одсто) у земљама ЦИЕ узима фискални рачун само
онда када знају да ће им требати.
Потрошачи у ЦИЕ, како се наводи нису свесни да безготовинска плаћања могу значајно да
помогну у сузбијању сиве економије, само 37 одсто испитаника плаћање картицом уместо
готовином сматра начином за смањење сиве економије, а најмање у Мађарској, само 13 одсто.
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"Скоро 80 одсто испитаника широм региона жели да чешће плаћа електронски (60 одсто у
Словенији, 63 одсто у БиХ, 82 одсто у Србији и 85 одсто у Румунији), када знају да електронске
и регистроване трансакције могу помоћи у смањењу сиве економије, као и да узимају рачуне за
сваку трансакцију", наводи се у саопштењу.
Додаје се да је генерални директор за тржишта Балкана у компанији Мастерцард Артур
Туремка рекао је да студија о том истраживању показује да су људи широм ЦИЕ "савезници
влада у борби против сиве економије".
"Тек када схвате везу између регистровања својих свакодневних куповина и могућности да
осете опипљиве користи од боље јавне услуге, потрошачи постају спремни да прихвате
безготовинско плаћање", рекао је Туремка, истиче се у саопштењу.

На црно ради и преживљава више од пола милиона људи
Аутор:Д. Млађеновић
НОВИ САД: Колико је у Србији има оних који раде, а воде се као незапослени, односно нису
пријављени, тешко је рећи, јер се тај број стално мења и зависи од неколико фактора.
Највише оних који тако раде је у пољопривреди, па њихов број расте и опада у зависнсоти од
сезоне, а слично је и када је реч о грађевинским радницима. То, практично потврђују и
званични подаци, јер је у четвртом кварталу прошле године, на основу података Републичког
завода за статистику, оцењен број формално запослених био 2.160.700 људи, док је
неформално запослених било око 570.700, од којих је 374.900 ангажовано у пољопривреди.
То заправо значи да више од пола милиона оних који раде - раде у сивој зони, зарађују плате,
али немају уговоре о раду и не тече им стаж, док послодавци за њих не плаћају потребне
доприносе и порезе.
570.700 нелегално запослених у четвртом кварталу 2016. године
е треба ни говорити да због тога губе и држава и радници. Наиме, у буyет се не сливају средства
за порезе и доприносе за сваког тако ангажованог радника, док они који пристају да раде а да
не буду пријављени нису у прилици да остваре права која проистичу из Закона о раду. Треба
рећи да многи радници пристају да раде без пријаве јер им је то једини начин да раде, има и
оних који се, из било којих разлога, тако договоре с послодавцем, као и пољопривредних
газдинстава у којима сви раде, али једноставно нису пријављени.
Ко су неформално запослени
Приликом утврђивања стопе запослености реч је о уделу запослених у укупном становништву
старом 15 и више година. С друге стране, стопа неформалне запослености заправо представља
удео запослених у нерегистрованим фирмама, у регистрованим фирмама али без формалног
уговора о раду, као и помажућих чланова домаћинства.
По речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, рад на црно,
рад у сивој зони, односно било који радни ангажман током којег радник није пријављен не
подразумева плаћање пореза и доприноса.
"Прецизан број оних који раде на црно тешко је рећи и углавном је реч и процени, али је
свакако велики, а ми чак процењујемо и већи од 570.000 колико бележи статистика. Измене
Закона о раду из 2014. године, где је акценат био на смањењу сиве зоне и рада на црно, у првим
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месецима дале су позитивне ефекте, али се врло брзо број оних који раде на црно
повећао", каже Милић.
По његовим речима, доношење закона о сезонском раду, који подразумева пријаљивање
радника током радног ангажмана, а тиме и остваривање права која им припадају, добар је
корак.
"Овим законом подразумева се да послодавац мора да пријави радника без обзира на то колико
траје радни ангажман и то је свакако добро. Ипак, не би било добро да то иде на уштрб радника
који сезонски раде, односно да им послодавци због тога смање зараде/дневнице. С друге
стране, уз пријаву сви радници који се ангажују током неке сезоне оствариваће сва права која
проистичу из Закона о раду", каже Милић.
Да подсетимо, недавно је министар рада Александар Вулин рекао да се очекује скоро доношење
закона о сезонском раду, најважнијем у борби проитив сиве економије. Указујући да се на
сезонске послове у пољопривреди сваке године ангажује око 300.000 радника на црно, који
немају готово никаква права, Вулин је том приликом истакао и да ће закон штитити и
послодавце од свега онога што може да се деси када је у питању сезонски рад и рад уопште.

За сваког новог радника по 200.000 динара
Аутор: Ј. Радуловић

Град Нови Сад је расписао јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових
радних места. Субвенције за отварање нових радних места ће бити одобрене у једнократном
износу од 200.000 динара по радном месту.
Право на субвенцију може да оствари послодавац са седиштем на територији града Новог Сада,
под условом да запосли незапослене са евиденције новосадске филијале Националне службе за
запошљавање и то на новоотвореним радним местима, са пуним радним временом. Осим тога,
приватник мора да буде регистрован најмање три месеца пре подношења захтева за ову
субвенцију. Послодавац не сме да запосли некога које већ био запослен у фирми и то најмање
три месеца пре пријављивања за субвенције, а нови радник не сме да буде повезан са газдом.
Од послодавца се очекује да није отпуштао раднике најмање три месеца пре конкурисања за
субвенцију.
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава грађане из категорије теже
запошљивих
Уколико послодавци желе да добију овај подстицај, потребно је да поднесу захтев са бизнис
планом (који се може преузети на сајту www.novisad.rs и на сајту www.privredans.com или у
Градској управи за привреду, Руменачка 110 а), уверење да нису смањили број запослених у
последња три месеца пре подношења захтева и да уредно измирују обавезе и потраживања
према Граду и Националној служби за запошљавање.
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава грађане из категорије теже
запошљивих, а то су, дугорочно незапослени, вишкови запослених, млади од 30 година без
искуства или/и с ниским класификацијама, старији од 50 година, особе са инвалидитетом,
Роми, корисници новчане социјалне помоћи, жртве трговине људима, самохрани родитељи,
итд.
За субвенцију не могу да конкуришу државни органи, директни или индиректни корисници
буyета, послодавци који се баве делатношћу коју Град не субвенционише, као и они који су исте
људе већ запошљавали путем субвенција у претходне три године. Детаљније информације о
субвенцијама за отварање нових радних места се могу пронаћи на сајту www.novisad.rs.
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Чека се сагласност Владе да град Крагујевац привремено преузме РТВ
Крагујевац
Извор:Бета

У Радио–телевизији Крагујевац очекује се да Влада Србије до 23. јуна да сагласност на захтев
градоначелника Радомира Николића да град Крагујевац привремено преузме оснивачка права
над том медијском кућом, чији се капитал после раскида приватизације налази у државном
регистру акција и дела.
Захтев за преузимање РТВ Крагујевац упућен је Влади Србије крајем маја, а услов градске
власти за то је била реализација социјалног програма и смањење броја запослених.
Директорка РТВ Крагујевац Ирена Величковић рекла је агенцији Бета да је градска власт
уверавала да ће одмах после добијања сагласности Владе преузимање оснивачких права бити
на дневном реду Скупштине града, која о томе треба да донесе коначну одлуку.
РТВ Крагујевац је пре 10 дана добровољно, уз социјални програм који је одобрила држава
напустило 35 запослених, а на радним местима је остало 24.
Ирена Величковић рекла је рекла да је социјални програм био одобрен за 49 запослених који су
се за одлазак изјаснили у анкети, али се њих 14 предомислило и остало у предузећу.
"С обзиром на то да се неисплаћени новац за 14 људи још налази на рачуну, највероватније
ћемо запосленима поново понудити ове отпремнине", рекла је она.
Регионална РТВ Крагујевац приватизована је у октобру 2015. године, а Министарство привреде
раскинуло је купопродајни уговор са бизнисменом Радојицом Милосављевићем из Крушевца у
јануару 2017. године.
Од тада капитал те медијске куће у државном регистру акција и удела, а у РТВ Крагујевац
именован је привремени заступник државног капитала.
Граду Крагујевцу је 16. марта 2017. године достављена петиција са више од 10 хиљада потписа
грађана који су затражили опстанак РТВ Крагујевац, као кључног извора информисања за
територију Крагујевца и Шумадије.

Малинари прете БЛОКАДОМ хладњача ако држава НЕ ОМОГУЋИ
откупну цену од 220 динара
Извор:Бета

Произвођачи малина ће у петак, 23. јуна обуставити бербу и блокирати хлањаче ако држава не
омогући да функционише тржиште и да откупна цена малине буде 220, а не као сада 120
динара по килограму, рекао је данас председник Управног одбора Асоцијације малинара
Србије Добривоје Радовић.
Он је агенцији Бета казао да су прошле године малине продавали по 220 до 240 динара по
килограму а да је ове годне род тог воћа преполовљен, али и цена.
- Род малине је и код нас и у свету мањи за скоро 50 одсто због временских непогода а
откупљивачи нуде само 120 динара за килограм. То говори да тржиште понуде и потражње не
функционише, већ да владају монополисти који се договарају о висини откупне цене - рекао је
Радовић.
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Додао је да је упућен допис свим надлежним министарствима - пољопривреде, трговине,
финансија, као и царини и председнику државе са захтевом да се испита зашто не
функционишу закони понуде и тражње.
- Тражимо да се утврди ко је прошле године дозволио увоз малина из Пољске - рекао је
Радовић.
Малинари данас очекују потврду захтева за разговор са министром пољопривреде и заштите
животне средине Браниславом Недимовић.
Недимовић је јуче рекао да се због високе откупне цене производња малина "прогресивно"
шири.
Он је истакао да Министарство пољоприведе не може да одређује цену малина, али да може да
преко инспекцијских органа и независних тела "реагује на терену".

Напред објавио намеру да ПРЕУЗМЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
Извор:Бета
Компаније "Напред развој", "Напред", "Јопаг АГ", "Монтинвест пропертис" и Доброслав
Бојовић објавили су данас намеру преузимања два зависна предузећа београдског
"Енергопројекта" - "Енергопројет Ентел" и "Енергопројект Гарант".
Та повезана лица су у петак објавила и намеру да преузму 64,68 одсто акција "Егопропројект
холдинга".
Обавеза понуђача је да у року од 15 дана поднесе захтев Комисији за хартије од вредности за
одобрење објављивања понуде за преузимање акција "Енергопројекта".
Комисија је, како је објавио "Блиц", у поступку ванредног надзора утврдила да су Добросав
Бојовић, власник фирме "Напред развој", и лица повезана с њим скривени купац 5,81 одсто
акција "Енергопројект холдинга".
Поступак ванредног надзора је покренут на захтев управе "Енергопројекта" која је сумњала да
су Бојовић и повезана лица на Београдској берзи купили више од 25 одсто акација овог
предузећа, а да нису дали понуду за преузимање преосталих акција, на шта их обавезује закон.
Тим повезаним лицима је Комисија одузела право гласа на основу власништва над акцијама
"Енергопројекта".
Скупштина акционара "Енергопројекта" је у петак изгласала поверење садашњој управи
компаније.
Генерални директор "Енергопројект холдинга" Владимир Миловановић сматра да мали
акционари треба да сачекају са евентуалном продајом својих акција док тужилаштво и суд не
заврше започете поступке којима се утврђује да ли су акције те компаније куповане незаконито.
Република Србија је власник 33,58 акција "Енергопројекта", "Напред развој" поседује 24,38
одсто удела, а "Монтинвест пропертис" 5,1 одсто.

Мисија ММФ стиже у Србију 22. јуна са ДВА ВАЖНА ЗАДАТКА
Аутор:Д. Нишавић
Мисија ММФ, предвођена Џејмсом Роуфом, посетиће Србију од 22. јуна до 4. јула, најавио је
Себастиан Соса, стални представник Међународног монетарног фонда у Србији.
Мисија ће имати два основна задатка.
- Прво, да спроведе преглед српске економије у складу са чланом ИВ Уговора о оснивању
ММФ-а. Овај преглед је централни елемент мандата ММФ-а у вези са свим његовим земљама
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чланицама и свеобухватно и дугорочније посматра макроекономска кретања и перспективу,
као и економске политике органа власти - каже Соса.
У већини земаља, консултације на основу члана ИВ се спроводе једном годишње, а у земљама
које имају програме које подржава ММФ, као што је Србија, сваке друге године. Извршни
одбор ММФ-а је закључио претходне консултације на основу члана ИВ са Србијом 23. фебруара
2015. године.
- Други задатак мисије ће бити да изврши 7. ревизију програма који Србија спроводи из
подршку ММФ-а. Као и током претходних ревизија, мисија ће размотрити претходне резултате
и реализацију програма, као и покушати да постигне споразум у вези са политикама у
наредном периоду. Успешан завршетак дискусија би омогућио да Извршни одбор ММФ-а
размотри 7. ревизију крајем августа. Ревизије програма се тренутно споводе сваких пола године
- истакао је Себастиан Соса.
Извршни одбор ММФ-а је завршио претходну 16. децембра.

САМО НЕК ПРОБАЈУ ДА ШАЉУ БАТИНАШЕ НА ВОЈСКУ! Интервју:
Новица Антић, председник Војног синдиката Србије за Курир!
Извор:Курир

Српски војник је обесправљен, понижен, а војска је опустошена, разорена и већ годинама
служи за испумпавање пара на приватне рачуне. Политичари крију да је војску напустило
скоро 3.000 људи због неиздрживих услова
Уколико се до јесени не реше елементарни проблеми у војсци, која нам је унижена и
исцрпљена и која од немаштине гладује, организоваћемо најмасовније и најоштрије протесте
до сада. И нека никоме не падне на памет да на војску и војнике шаље криминалце да хапсе и
даве, као што су то чинили на дан инаугурације Александра Вучића - каже у првом интервјуу за
Курир Новица Антић, председник Војног синдиката Србије, најпрогоњенији синдикални
лидер, против кога Министарство одбране води неколико дисциплинских спорова после
организовања најмасовнијих демонстрација од петооктобарских дешавања.
Те протесте организовали су с пензионерима, студентима, обесправљеним
грађанима и полицијским синдикатом. Према његовим речима, стање у српској
војсци је катастрофално, а илустративан пример за то је и конкурс Министарства
одбране расписан за 675 нових раних места.
- Због лошег одзива систем одбране је принуђен да позива телефоном грађане који су служили
војни рок под оружјем и нуди им посао у војсци. Чак су позивали и људе који већ раде као
војници по уговору. То вам све говори о ажурности и апсурдности. Позивали су и људе који
нису прошли психолошке и безбедносне провере. То значи да у војсци због неодговорности
могу дати оружје у руке и људима који имају криминалну прошлост. Неће нико у војску да за
32.000 динара једе суви оброк и да живи у Копненој зони безбедности. Први пут у српској
историји догодило се да војска тражи да запосли људе, а да грађани на тај позив остану глуви.
Нешто системски ту не ваља, а ко нас је довео до тога? Политичари који последњих 30 година
фигурирају на нашој политичкој сцени и којима војска служи само за параде и убирање
ситношићарџијских дневнополитичких поена.
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Мислите на Александра Вучића?
- И на њега и на све оне који су имали шансу да нешто промене, а нису то урадили, већ је стање
ствари такво какво јесте. Александар Вучић је мој врховни командант, јер сам војник. Али као
синдикалном лидеру дугује ми одговоре на многа питања још из времена кад је био премијер.
Од решавања афере „хеликоптер“, кад су страдали српски официри у њему блиским таблодима
и новинама представљени као „пијанице“, преко разних махинација у војсци, до последњег
смањења плата војницима. Као премијер увек је у односима између војске и политичара стајао
на страни политичара. Зато од њега ни ја ни Војни синдикат не очекујемо решење трагичне
материјално-социјалне ситуације припадника Војске Србије.
Често помињете да има махинација у Војсци Србије?
- Војска Србије већ годинама служи за испумпавање пара на приватне рачуне. Уместо да се
паре правилније расподеле, да војници и официри не гладују, паре се немилице и ван контроле
троше. Кад смо сазнали да војска плаћа нека средства вишеструко више, да се челик набавља
по троструко вишој цени, а возила из Пожеге иду на ремонт само код једног добављача у
Лесковац, организовали смо протесте и јавно то саопштили. Имамо безброј примера и доказа
за те махинације. После протеста Александар Вучић нас је прогласио за издајнике, који
наводно протестују против своје државе. Па није он држава. То је суштина нашег
размимоилажења, ако тако могу да кажем. А српски војник и војска увек ће бити уз народ и
државу - а не уз криминалце и лопове. Прогласити људе из Војног синдиката страним
плаћеницима, издајницима, нас који смо крварили за ову земљу, чији су саборци гинули на
Кошарама, најбруталнији је доказ да овај режим не трпи ниједно другачије мишљење, нити
пак указивање на криминал људи који га подржавају.
Јавност је узбуркала и ваша изјава да су криминалци, убијени Сале Мутави и
осумњичени за убиство Вељко Бјеловук, користили стрељане Војске Србије по
одобрењу високих официра ВС?
- Војни синдикат је поднео кривичну пријаву у вези с Мутавим и осталом екипом. После много
проблема тужилаштво у Панчеву је покренуло истрагу. Дали смо изјаве и документацију. Сада
је на њима да раде ако хоће. Жалосно је то што неког капетана или водника казните са
умањењем плате од 20 одсто шест месеци зато што одбијају да косе траву по касарнама, а оне
који су одговорни за овакав скандал и злоупотребу преместите на вишу функцију у владу и
њене органе. Поврх свега, Генералштаб се својом незаконитом истрагом директно умешао у
истрагу и утицао на уништавање неких доказа у овом поступку, али о том - потом.

11

