Predaja Peticije za osnivanje Službe besplatne pravne pomoći, pri gradskoj upravi.
17-tog decembra 2010. aktivisti i volonteri LINGVE, zajedno sa predstavnicima sindikata:
Milanom Trikosem, regionalnim poverenikom Ujedinjenog granskog sindikata-UGS
Nezavisnost i Veselinom Maslovaricem, sekretarom Veca Saveza samostalnih sindikata
Srbije – Kraljevo, predstavnika udruzenja gradjana Zamisli Srbiju, Kreativna radionica,.. kao i
predstavnicima gradjana/ki, potpisnika/ca peticije, uz prisustvo medija, po dogovoru iz dopisa
od 14. decembra, otisli su u kabinet predsednika skupstine grada, Milomira Sljivića, gde ih
tehnicki sekretar predsednika skupstine i nacelnice gradske uprave obavestava da je
predsednik skupštine grada, Milomir Sljivić, odsutan, -da je na terenu gde sanira posledice
zemljotresa-.
Nakon ovog protivpravnog akta predsednika skupštine grada, kojim se ignoriše zahtev
12.000 punoletnih građana/ki Kraljeva, potpisnika/ca Peticije, predstavnici Lingve su, u
skladu sa Statutom grada Kraljeva, pokušali da predaju Peticiju zameniku predsednika
skupštine grada, Sretenu Jovanoviću, koji je, iako je bio obavešten o vremenu pradavanja
Peticije, prema rečima njegove sekretarice „na službenom putom“.
Na kraju su aktivisti i volonteri „LINGVE“ zajedno sa predstavnicima sindikata,
predstavnicima udruženja gradjana, kao i predstavnicima gradjana/ki, morali da predaju
Peticiju na šalteru pisarnice gradske uprave.
Direktor „LINGVE“ je, potom, predstavnicima dve regionalne televizije dao izjavu u kojoj je
osudio protivpravno ponašanje predsednika skupštine grada, kao i zamenika predsednika
skupštine grada, jer je u pitanju zahtev, u skladu sa Statutom grada Kraljeva, 12.000
punoletnih gradjana/ki, sa biračkim pravom na teritoriji grada Kraljeva, za osnivanje Službe
besplatne pravne pomoći, pri gradskoj upravi, sa prikupljenim potpisima, jedinstvenim
matičnim brojem građana/ki, adresom stanovanja..
Direktor „LINGVE“ je naglasio da su predsednik skupštine grada, kao i zamenik predsednika
skupštine grada, u skladu sa Statutom grada Kraljeva u obavezi da prime Peticiju za
osnivanje Službe besplatne pravne pomoći, a da su svojim protivpravnim aktom odbijanja
primanja Peticije pokazali bahatost, totalitarizam, kao i nespremnost za rešavanje
nagomilanih socijalno-ekonomskih problema sa kojima se suočava ne samo 12.000
potpisnika/ca Peticije, već, nažalost, i preko 90% ukupnog broja žitelja grada Kraljeva, koji su
osiromašeni u tzv. procesu privatizacije, ili ti pljačke građana/ki, kao i dodatnim
osiromašenjem, kao posledicom razornog zemljotresa od 3. novembra 2010.
25. februara 2011. iz kabineta gradonačelnika Kraljeva direktor Lingve je dobio dopis u
kojem ga obaveštavaju da se Peticija neće razmatrati, kao i da Pravna služba pri
gradskoj upravi funkcioniše, a što nije tačno.
Služba plaćene pravne pomoći, pri gradskoj upravi, ne funkcioniše od juna 2010.
Pravnik koji je zaposlen u toj službi nalazio se na godišnjem odmoru od 21. juna-30.
jula 2010. a od 1. avgusta 2010. nalazi se na robiji, u zatvoru, osuđen na kaznu zatvora
zbog učešća u krađi nafte za gradsku toplanu.
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За председника скупштине града, Миломира Шљивића
За заменика председника скупштине града, Сретена Јовановића
За градоначелника, Љубишу Симовића
На основу члана 56. и 67. Устава Републике Србије, одредби чланова 65. и 66. Закона
о локалној самоуправи, као и одредби чланова 95. и 96. Статута Града Краљева, ми,
доле потписани грађани/ке, подносимо и захтевамо одговор на
ПЕТИЦИЈУ
за доношење одлуке скупштине града о оснивању Службе бесплатне правне помоћи
при градској управи.
Унапређивање социјално-економских права грађана/ки је отежано, или онемогућено,
јер огромна већина грађана/ки осиромашених током деведесетих, као и у процесу
транзиције система није информисана о својим правима. Служба правне помоћи у
локалној самоуправи града Краљева не пружа бесплатну правну помоћ (мада постоји
препорука, као и реална потреба, Министарства правде за формирање ове службе при
локалној самоуправи, а која није реализована), тако да лица која немају примања
остају без правне заштите, односно остају ускраћени при покушају остваривања својих
социјално-економских права.
Немогућношћу унапређења социјално-еконосмског статуса погођени су сви
припадници рањивих група (локално социјално угрожено становништво, незапослени,
рурално становништво, млади, корисници Центра за социјални рад и Црвеног Крста,
избегла и расељена лица, Роми, самохрани родитељи, пензионери.., који се налазе у
тешкој материјалној ситуацији и због тога нису у могућности да остваре нека од својих
социјално-економских права. Социјално угрожено је преко 20.000 незапослених, око
7.000 корисника Центра за социјални рад, око 20.000 пензионера, 1.500 избеглица из
Босне и Хрватске, 19.000 расељених лица са Косова и Метохије (преко 14.000
пунолетних грађана/ки), рурално становништво (посебно стари, насељени у
поткопаоничким селима, удаљеним и до 70 км од градске управе), млади (који чине око
40% од укупног боја незапослених, односно, око 8.000 младих особа), ромска
популација (око 2.000 градјана/ки)...
Последице нерешавања проблема су многобројна неостварена социјално-економска
права, као што су: право на рад и запошљавање и на правичну накнаду; право на
социјалну правду и социјално обезбеђење, укључујући посебну заштиту мајки и деце,
пензијско осигурање, социјалну помоћ, право на приступ средствима рада: земљишту,
капиталу и кредитима..; право на достојан животни стандард и квалитет живота
укључујући исхрану и задовољавајуће услове становања; право на основну
здравствену заштиту и предуслове да се води здрав живот, право на МОП, смештај у
установе за социјано старање; право на лична докумената... Због недостатка ефикасне
институционалне заштите, као и сопственог незнања да сами покрену одговарајући
поступак, социјално угрожени грађани/ке Краљева остају без заштите својих права.
Из тог разлога, ми, доле потписани грађани и грађанке, од Скупштине града Краљева,
као и од челника градских власти, тражимо да се донесе одлука на првој следећој
седници скупштине града о оснивању Службе бесплатне правне помоћи.

