
Предмет: Саопштење за јавност

Синдикат  запослених  у  комунално-стамбеној  делатности  Новог  Сада
подржава напоре и конкретан предлог Градоначелника Милоша Вучевића који је
на заједничком састанку у присуству представника синдиката и директора шест ЈП
и ЈКП предочио као једини могући излаз из заиста тешке и неодрживе ситуације
која је проузрокована децинијским недомаћинским пословањем.

Подржавамо  критику  упућену  од  стране  Градоначелника  директорима
предузећа и захтевамо од директора и начелника ресорних управа који су такође
одговорни  за  пословање  ових  предузећа,  хитно  приступање  изради  планова  за
превазилажење неодрживог стања у јавном и јавно-комуналним предузећима.

Радници не примају редовне зараде, нема основних средстава за рад или су
она застарела, годинама има прекобројног запошљавања, нерационалног трошења
пара,  што све  оптерећује  нормално пословање предузећа,  а  тиме се  умањује  и
квалитет услуга која ЈКП дају грађанима.

За  овакво  стање,  а  нарочито  у  Стану,  Зеленилу,  Лисју,  Путу,  Чистоћи  и
СПЕНС-у, одговорни су директори и њихови најближи сарадници који немају ни
вољe ни снаге, а највероватније ни знања да ове проблеме разреше. Непоштују се
сопствени Програми  пословања  које  је  Скупштина  града  усвојила  по  њиховом
предлогу. 

Утисак је да директори немају јасну стратегију како да на одређени период
реше нагомилане проблеме, него сви имају идеју да своје проблеме пренесу на
Градоначелника и Град као оснивача и да пробају да приказујући лоше стање у
предузећу  покушају  да  из  буџета  извуку  нешто  средстава  да  би  продужили
садашње  стање  и  агонију  на  још  неки  период.  На  овакав  начин  се  одлаже
решавање проблема у предузећу, злоупотребљавају се и радници који штрајкују и
протестују  зарад  остваривања  својих  права,  а  тиме  се  наноси  велика  штета
напорима Града да разреши нагомилане проблеме.

Због свега наведеног Синдикат од Градоначелника захтева:
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- да се смене неспособни и на чело предузећа поставе директори способни 
да се изборе са нагомиланим проблемима;

-  да  се  што  хитније  донесу  планови  за  превазилажење  проблема  у
предузећима, те је потребно тачно утврдити хитне рокове за њихову реализацију
који се морају поштовати од стране директора ЈКП;

- да се испитају и утврди одговорност директора и њихових сарадника,  а
затим иницирају поступци пред надлежним правосудним органима;

- да се у сарадњи са буџетском испекцијом и другим државни институцијама,
покрену поступци против одговорних због кршења Закона о буџетском систему и
запошљавања после 6. децембра 2013. године;

- да директори и њихови најближиу сарадници деле судбину свог предузећа
у погледу зарада.

За реализаију ових активности Градоначелник и Градско веће Новог Сада
имају пуну подршку Синдиката.
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