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Неколико десетина чланова Синдиката радника Електропривреде Србије (ЕПС),
већином рудара "Колубаре", одржало је протест испред дирекције те компаније тражећи
да им се за грејање ове зиме обезбеди угаљ који сами копају, да престане закидање на
платама и због тога што је у ЕПС увео унутрашњу контролу коју сматрају
"параполицијском организацијом". Главни одбор синдиката опозвао је председника тог
одбора Милана Ђорђевића једногласном одлуком. У саопштењу се наводи да је седници
присуствовало 28 чланова Главног одбора и да је за председника једногласно изабран
Радосав Крсмановић из Синдикалне организације ЕПС „Колубара“ Лазаревац.

  

  

Милан Ђорђевић је претходно изјавио да протест нема примеса политике и да је
организован јер је „огромно је незадовољство рудара ‘Колубаре’ зато што више од две
трећине радника који се греју угљем који сами копају још није добило угаљ и питање је
да ли ће га добити до краја зиме“.

  

Прецизирао је да то грешка искључиво директора ЕПС, „Колубаре“ и других директора
који су „огромне количине угља продали трећим лицима“ и навео да се сваког из
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„Колубаре“ извлачи од 500 до 800 тона угља, а да радници добијају око 50 до 70 тона
сировог угља који не може да се осуши до следеће године.

  

Ђорђевић је додао да је са Владом договорио такозвану „масу зарада“ од које се „у
континуитету сваког месеца закида по мало и оставља на рачуну ЕПС“.

  

Он је оценио да је унутрашња контрола ЕПС „параполицијска организација која је
направила такав страх и тортуру да су људи почели да напуштају посао“.

  

Ђорђевић тврди да „за сваку погрешно изговорену реч људе премештају на најнижа
радна места“.

  

Додао је да направљен „култ заваде међу људима да су људи са страхом почели да
долазе на посао“ и истакао да су рудари некада ишли на посао „подигнуте главе, с
песмом“, а да сада „иду као на стрељање“.

  

Указао је да казне за раднике имају „0,01 одсто са конкретним радом рудара“, а да је све
друго „иживљавање и хир“ в. д. ЕПС Милорада Грчића.

  

Ђорђевић је нагласио да је данашњи протест „мирољубив“ и упозорење којим би требало
да се „дозову памети“ директори ЕПС, „поготово у ‘Колубари’, ‘Ђердапу’ и
Термоелектарни ‘Никола Тесла'“ и да више не спроводе „насиље над радницима“.

  

Ако преговори с руководством ЕПС не буду дали резултате, Ђорђевић је поручио да ће
почети протести у свим огранцима ЕПС, а да ће потом „вероватно ступити у генерални
штрајк“.

  

Синдикалана организација ЕПС „Колубара“, коју представља Миодраг Ранковић,
саопштила је да чланови ове организације неће учествовати у овом протесту.
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„Радници Колубаре не учествују у овоме. Ово није рударски протест, ово је скуп
фамилије, пријатеља и пензионера. Рудари Кулобуре су на Збору у Каленићу рекли шта
су имали“, наведено је у саопштењу.

  

Грчић: Нема разговора са лажним председником у атмосфери претњи, уцена и
манипулација

  

Директор Електропривреде Србије Милорад Грчић је саопштио да „са лажним
председником синдиката радника ЕПС“ неће водити никакве разговоре у атмосфери
претњи, уцена и манипулација“.
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„Милан Ђорђевић Ђокин, управо смењени председник Синдиката радника ЕПС,
својеволјно је променио договор да разговарамо данас у 11 часова и накнадно позвао
своје присталице да у 9 ујутру протестују испред зграде ЕПС, те не видим разлог да у
таквим условима водимо било какав разговор“, наводи се у саопштењу.

  

Како се наводи пет синдикалних организација „напустило је Ђокинов синдикат и у
оквиру „Електродистрибуције Србије“ оформило засебан синдикат.

  

„Милан Ђорђевић је изгубио легитимитет да се и далје представлја као председник и
објавлјивањем нетачних информација позива запослене “у борбу“ против ЕПС и државе.
Према последњим информацијама, Милан Ђорђевић је смењен и са места председника
Синдиката ЕПС-а. Посебно сам већ нагласио да проблеми унутар синдиката треба да
решавају представници синдиката сами, а не да користите и злоупотреблјавају
енергетску кризу уз константне претње. ЈП ЕПС ни једног тренутка није ускратио права
запосленима проистекла из закона и Посебног колективног уговора, па је нејасно због
чега Ђокин запалјивим говорима и објавама узнемирава запослене“, навео је Грчић у
саопштењу.

  

(Фонет)
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