
Драган Ђилас, упутио синдикатима писмо у којем их позива на разговор и представљање дела свог програма
четвртак, 11 јануар 2018 21:33

Кандидат за градоначелника Драган Ђилас упутио је синдикалним организацијама
писмо у којем их позива на разговор у којем би им представио део свог програма.

  

  

Писмо је према нашим сазнањима упућено Савезу самосталних синдиката Србије,
Уједињеним гранским синдикатима "Независност", Удруженом синдикату Слога,
Асоцијацији слободних и независних синдиката и Конфедерацији слободних синдиката.
Ђилас засад може да рачуна на подршку синдиката Слога, док ће друге синдикалне
организације у наредним данима одлучивати хоће ли уопште саслушати шта он има да
каже.

  

У писму у које је Данас имао увид, Ђилас наводи да би представницима синдиката
изложио како ће се ако поново буде градоначелник главног града односити према
запосленима у градским предузећима и установама.
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"Обраћам Вам се као кандидат за градоначелника на изборима који следе. Верујем да
сте упознати са ставовима које сам имао према синдикалним организацијама у градским
предузећима у периоду од 2008. до 2013, односно колико сматрам да је договор са
запосленима кључ за успешан рад компанија. Изузетно важан део програма који нудим
Београђанима је и однос према градским предузећима, као и запосленима у установама
које су под градом Београдом", између осталог је наведено у писму.

  

Незванично се међу члановима синдиката може чути да се политичари синдиката сете
само пред изборе. Уз то добро памте време Ђиласовог градоначелничког мандата, и
власти ДС, када су га ретко виђали и успевали да закажу састанке са њим. Има и оних
који су са Ђиласом имали коректну сарадњу. Ипак, јуче нисмо успели да од свих
добијемо конкретан одговор хоће ли позвати своје чланство да га подржи на изборима
или не. Сви су у глас понављали да ће се о томе изјаснити синдикални органи.

  

У Градском одбору Слоге Београд нам је речено да прихватају Ђиласов позив јер су са
њим имали добру сарадњу док је био градоначелник као и 2014. на парламентарним
изборима. Они хоће разговор о подршци њему али и о евентуалним парламентарним
изборима. Како наводе, у време његовог мандата имали су репрезентативност на нивоу
Београда и били потписници најбољег посебног колективног уговора на нивоу Београда
који је био поштован. То је промењено доласком СНС на власт када им је, како кажу,
репрезентативност на криминалан начин отета. Они наводе да хоће да се укључе у
политичку утакмицу, да им се Ђилас први и за сада једини обратио и да ће са
задовољством разговарати са њим.

  

Лјубисав Орбовић, председник СССС, за наш лист каже да градски избори још нису
расписани те не види у ком својству, зашто и о чему би сада разговарао са Ђиласом, са
којим је, како наводи, имао коректну сарадњу. Додаје да овај синдикат има организацију
на градском нивоу која би могла бити евентуални саговорник.

  

Ранка Савић, председница АСНС, за Данас каже да је она за разговор са свима.

  

- Све политичке опције треба да изађу пред синдикате и представе им своје програме и
планове, како би се знало какав је њихов однос према нама - наводи она. Како додаје
АСНС ће до краја недеље имати став хоће ли разговарати са Ђиласом или не.
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Ивица Цветановић, председник КСС, наводи за Данас да синдикална документа не
дозвољавају овом синдикату опредељивање, подршку нити места на листама политичких
актера. Он указује на то да је већини чланица овог синдиката послодавац држава и да
су њима партнер у разговорима кроз социјални дијалог државни органи.

  

Томислав Живановић, потпредседник Независности, за наш лист каже да Ђиласово
писмо, колико је њему познато, није стигло, и да ће одлука о разговору са њим бити
донета када писмо стигне и када буде познато шта у њему пише.

  

Програм за градска предузећа

  

У Ђиласовом писму пише и да његов програм подразумева спречавање било какве
приватизације градских комуналних предузећа и ПКБ-а, спречавање давања на
концесију или преузимања послова градских предузећа кроз фамозна јавно приватна
партнерства, потпуну професионализацију менаџмента, поделу дела профита
запосленима, могућност њиховог акционарства у компанијама у којима раде по моделу
који смо желели да применимо у ПКБ-у.

  

(Данас)
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