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 Радник Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Богосав Нешовић, председник
синдикалне организације Удружених синдиката Србије „Слога“ у тој фирми, добио је
отказ након што се као узбуњивач обратио градоначелнику Београда Зорану
Радојичићу, кажу за Данас у Удруженим синдикатима Србије „Слога“.

  

Како нам је речено, у свом допису Нешовић је обавестио градоначелника да директор
Марко Попадић под претњом отказом захтева од радника да скупљају сигурне гласове
за СНС.

  

Нешовић тврди да Попадић заједно са председницом Заједнице српских синдиката и
одборницом Српске напредне странке у Скупштини града Београда, Миром Бастом,
приморава раднике да иду на митинге СНС и Александра Вучића а све под претњом уз
стално кажњавање свих који се побуне против такве праксе. Између осталог, Нешовић је
спреман да изнесе доказе да ЈКП „Градска чистоћа“ плаћа радницима дневнице за
присуство на митинзима СНС, да се радници примају на основу чланства у СНС и да је
директор наплаћивао од 2.000 до 5.000 евра постављање на руководећа места.

  

У „Слоги“ кажу да је Нешовић обезбедио доказе за своје тврдње и спреман је да о свему
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сведочи.

  

– Уместо одговора и покретања поступка против оних који малтретирају људе и крше
закон, Нешовић је добио отказ уз поруку да му је паметније да ћути. Ово је наставак
праксе по којој се кажњавају узбуњивачи са циљем да се заштити систем који почива на
уценама и притисцима – поручују из „Слоге“.

  

Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије „Слога“, каже за Данас
да је разлог због кога је Нешовићу уручен отказ и тај што је у „Слогу“ превео око 250
чланова Заједнице српских синдиката у „Градској чистоћи“, синдикалне организације
која је сервилна према пословодству предузећа.

  

– Та синдикална подружница у „Градској чистоћи“ предвођена Нешовићем припојила се
нашој синдикалној организацији у том предузећу и истог дана када се то десило он је
добио отказ. Отказ је уследио под бесмисленим објашњењем да је „фалсификовао
диплому“. Нешовић у „Градској чистоћи“ ради већ више од 20 година са истом том
дипломом и како да је баш сад када се огласио као узбуњивач и превео чланство у наш
синдикат откривено да је она наводно фалсификована? Он је о малверзацијама у
предузећу спреман да јавно говори и изнесе одговарајуће доказе тако да ћемо ускоро
организовати конференцију за новинаре тим поводом – наводи наш саговорник.
Веселиновић тврди да су под притиском и радници који су са Нешовићем прешли у
„Слогу“ тако што им се смањују плате и распоређују на лошија радна места

  

УСС „Слога“ тражи од надлежних да се Нешовић одмах врати на посао и да се отвори
истрага против директора Марка Попадића и других одговорних лица у ЈКП „Градска
чистоћа“.

  

Са друге стране, ЈКП “Градска чистоћа” у саопштењу достављеном редакцији Данаса
“одбацује изнете тврдње синдиката „Слога“, као потпуно неосноване и нетачне”.

  

– Позадина овог напада на углед и част руководства ЈКП „Градска чистоћа“ и директора
Марка Попадића је заправо лични интерес појединца, који покушава да на било који
начин скрене пажњу јавности са незаконитих радњи које је чинио а доказане су, а
скривајући се иза наводног синдикалног деловања. Богосав Нешовић злоупотребљава
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правна средства и покушава да одложи спровођење дисциплинског поступка који је
покренут против њега због давања лажне документације и нетачних података, који су
били одлучујући за заснивање радног односа. ЈКП „Градска чистоћа“ је Нешовићу најпре
уручило упозорење да су се стекли услови за отказ уговора о раду због кршења радне
дисциплине. Законским одредбама је прописано да послодавац може да откаже уговор
о раду запосленом који не поштује радну дисциплину односно ако је дао

  

нетачне податке, документа, који су били одлучујући за заснивање радног односа. Након
редовне контроле диплома запослених у ЈКП „Градска чистоћа“, просветни инспектор
Секретаријата за образовање и дечју заштиту је утврдио бројне неправилности које
указују да диплома о стручној спреми Нешовића није веродостојна и да се не налази у
евиденцији Техничке школе ГСП у Београду – наводи се у саопштењу ЈКП “Градска
чистоћа”.

  

(Данас)
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