
Директор ВМШ у Ћуприји, у којој су незаконито запослени посланици Мартиновић, Орлић, Лакетић и други СНС функционери, против једне од девет отпуштених жена поднео приватну кривичну тужбу „због нарушавања пословног угледа школе“
среда, 07 новембар 2018 15:50

Директор Високе медицинске школе у Ћуприји Христос Алексопулос поднео је против
Сузане Милутиновић, једне од девет отпуштених жена из те школе, приватну кривичну
тужбу због нарушавања пословног угледа школе, а поступак је заказан за 28. новембар,
потврдио је агенцији Бета њен адвокат Владимир Гајић.

  

Поступак ће се водити у Основном суду у Параћину, а у тужби се како је Гајић рекао,
наводи да је Сузана Милутиновић пријављивањем разним државним органима
омаловажавала школу и дискредитовала и нарушавала пословни углед.

  

  

Гајић је казао да је директор школе против ње поднео и парничну тужбу за накнаду
нематеријалне штете, односно због повреде људских права и части.
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Посланик Демократске странке (ДС) Балша Божовић раније у Скупштини Србије
покренуо питање девет жена из те школе, наводећи да су оне отпуштене, а да су
незаконито запослени посланици Српске напредне странке Александар Мартиновић,
Владимир Орлић, Дарко Лакетић и још неколико СНС функционера.

  

БИРН је у октробру објавио, позивајући се на увид у записник о инспекцијском надзору,
да је у тој школи процењен "висок степен ризика" и утврђене бројне неправилности, као
и да су уговори о ангажовању функционера СНС незаконити.

  

"У уговорима о ангажовању и уговорима о допунском раду не наводе се правни основи
закључења уговора", пише у записнику који је тада пренео БИРН.

  

(Бета)

  

Видети још:

  

Бивши предавачи на Високој медицинској школи у Ђуприји: За Мартиновића има
места, за нас не; Никада ни Мартиновића ни Орлића нисмо виделе да држе
предавања

  

Савез за Србију у Старој Пазови: Циљ Савеза није само рушење ове власти, већ
стварање земље у којој заиста има смисла живети; Како могу мишеви Маријану
Ристичевићу да поједу робне резерве, а Мартиновић и Орлић незаконито да
предају на ВМШ?

  

Пиштаљка: Александар Мартиновић није пријавио Агенцији за борбу против
корупције приходе које остварује као предавач у Високој медицинској школи у
Ћуприји

  

Александар Мартиновић и Владимир Орлић - високи функционери и посланици
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СНС - незаконито ангажовани као наставници у Високој медицинској школи у
Ћуприји
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