
Нова.рс: Шапић планира смену директора 14 јавних предузећа у Београду
недеља, 07 август 2022 17:00

Градоначелник Београда Александар Шапић планира да смени директоре 14 јавних
предузећа у главном граду, а то би могло да се деси на седници Скупштине града 18.
августа, објавила је Нова.рс.

  

  

Портал наводи да се међу 14 јавних предузећа и јавних комуналних предузећа налазе
„Инфостан“, „Инфостан и Информационе технологије“, „Зеленило“, „Јавна расвета“,
„Градско саобраћајно“, „Водовод и канализација“, „Велетржница“, „Градски завод за
вештачење“, „Пијаце Београд“, „Београдске топлане“, „Урбанистички завод“, „Путеви
Београд“, „Београд пут“ и „Дирекција за градјевинско земљиште и изградњу Београда“.

  

Нова.рс пише да су неки од разлога за смену ти што су директори предузећа
„Београдске топлане“ и „Водовод и канализација“ одбили да отпишу дуг од 150 милиона
динара, односно 80 милиона динара Спортском центру „11. април“ на Новом Београду,
који је изградјен док је Шапић био на челу те општине и на коме игра Ватерполо клуб
„Нови Београд“, чији је Шапић један од оснивача.
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Међу кандидатима за позиције директора, како наводи Нова.рс, помињу се Александар
Јањић за „Јавно стамбено“, Милан Вранић за „Београдске топлане“, пише Нова.

  

Неколико кандидата за нове директоре јавних предузећа долази из Обреновца, наводи
тај портал, одакле је градски менаџер Мирослав Чучковић, а кандидати су директор
обреновачког „Водовода“ Милан Марошанин и руководилац Сектора за одржавање
зелених површина у ЈКП „Обреновац“ Сладјана Богдановић.

  

„Један од кључних проблема у овој кадровској комбинаторици за Александра Шапића
представља чињеница да су сви директори које жели да смени у мандату и изабрани су
на конкурсу. Закон каже да кад је директор јавног предузећа у мандату он може бити
смењен само из разлога који су прописани Законом о јавним предузећима, чланови од 46
до 50. Због тога Шапић тражи од СНС да изврши притисак на директоре да сами
поднесу оставке“, пише Нова.рс.

  

Још један од разлога због којих ће нови градоначелник Београда тражити да директори
који не поднесу оставке буду смењени јесте исплата солидарне помоћи запосленима,
коју, како наводи Нова.рс, Шапић не признаје, односно једнократна годишња солидарна
помоћ од 41.700 динара коју Београд даје на основу колективних уговора од 2018.
године.

  

(Нова.рс, Бета)
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