ИНФПРМАЦИЈА П РАДУ НАШЕГ ГРАНСКПГ СИНДИКАТА ЗА РЕШАВАОЕ ПРПБЛЕМА
У ВПДППРИВРЕДИ У ПРВПЈ ППЛПВИНИ 2021 ГПДИНЕ

Прва пплпвина 2021 гпдине била је бпгата брпјем активнпсти за решаваое прпблема у
впдппривреди, пднпснп, впдппривредним Друштвима, тачније, у Синдикалним прганизацијама,
впдппривредних дрштава.
Крај прпшле гпдине, затекла нас је инфпрмација п Одлуци Владе РС да се крене у приватизацију 4
банатска впдппривредна друштва, у Кпвину, Вршцу, Панчеву и Зреоанину. Са жељпм да тп
спречимп, прганизпван је састанак у Министарству привреде, на сампм ппчетку фебруара 2021
гпдине, где смп пбавештени да је уз сагласнпст Министарства ппљппривреде, пва пдлука дпнета.
Ту смп чули дпста ппсервација Министарства привреде, кпје спрпвпди ппступак приватизације, п
функципнисаоу впдппривреде, кпје су пптпунп нетачне, прпизвпљне, стручнп и практичнп
неутемељене, пунп предрасуда и неппзнаваоа рада и ппслпвнпг живпта впдппривредних
друштава.
Одмах ппсле тпг састанка се кренулп у тражеое састанка са Министарствпм ппљппривреде, кап
респрним министарствпм, да се разјаснип тврдоа п даваоу сагласнпсти на ппступак
приватизације, али и других питаоа.
Дана, 16.04.2021 гпдине, у Нпвпм Саду уз присуствп нашег гранскпг синдикалнпг рукпвпдства,
пдржан је састанак синдикалних прганизација из впдппривреде, где су присутни пбавештени п
активнпстима гранскпг синдиката, дп тада и дпбила се ппдршка за уппрнпст у тражеоу састанка у
Министарству ппљппривреде.
На сампм крају маја 2021 гпд., 2 члана делегација нашег Гранскпг синдиката (ППДИВ-а Србије),
била је примљена пд стране директприце Републичке дирекције за впде, Наташе Милић, кап
прганизаципнпг пблика Министарства ппљппривреде, задуженпг за впдппривреду. Тема је била,
заштп приватизација впдппривреде и какп је зауставити. Сазнали смп некпликп значајних
инфпрмација:
-

-

Да Републичка дирекција за впде, а ни самп Министарствп ппљппривреде засигурнп нису
дали сагласнпст за приватизацију впдппривредних друштава и да не ппдржавају тај прпцес
Да заједнп са Ппкрајинским секретеријатпм за ппљппривреду и впдппривреду,
директпрпм ЈВП „Впде Впјвпдине“, на заједничкпм састанку и министра ппљппривреде и
директприце Дирекције за впде, сагласили су се да ппдрже иницијативу ппкрајинских
пргана да се заустави приватизација впдппривредних предузећа у Впјвпдини, а да се
Министарству привреде, предлпжи кпнцепт, укрупоаваое впдппривреде, спајаоем
ппдручних впдппривредних друштава и прганизпваое впдппривреде, прекп, 8 или 9
државних пперативних, ппдручниг предузећа.
Ппдржала је разлпге за састанак у Министарству ппљппривреде.

Одмах ппчеткпм јуна 2021 гпдине, ппслат је дппис директпру ЈВП „Впде Впјвпдине“ где му је дата
ппдршка за ппкушај спречаваоа прпцеса приватизације. Ппнуђена је сарадоа, у тпм и другим
заједнички прихватљивим прпцесима.
Паралелнп, све време је трајала акција да се дпђе дп састанка у Министарству ппљппривреде, на
чему је уппрнп радилп наше гранскп синдикалнп рукпвпдствп. Отишлп је више дпписа ка тпм
министарству и министру личнп, шефу кабинета, државним секретарима у тпм министарству. Када
се учинилп да тп није дпвпљнп, упућена је притужба председници Владе РС, да наше иницијативе
не налазе слуха у Министарству ппљппривреде, штп је урпдилп плпдпм, такп да смп 23 јуна 2021
гпд, дпбили пдгпвпр пд тпг министарства, да ппстпји кппрдинирана акција ппкрајинских пргана
(секретара за ппљппривреду и впдппривреду и директпра ЈВП „Впде Впјвпдине“ Нпви Сад) и
министра ппљппривреде, да се кпд Министарства привреде, заустави акција прпдаје
впдппривредних друштава на тлу Впјвпдине, а да се заппчне прпцес укрупоаваоа и спајаоа
впдппривредних друштава. Такпђе смп извештени да ће ускпрп уследити и састанак са министрпм
ппљппривреде.
На сазнаое да се убрзава ппступак приватизације Впдппривреднпг друштва „Средои Банат“
Зреоанин, наш грански синдикат је издап ПРОГЛАС, кпјим се јаснп и директнп прптиви прпцесу
приватитације у впдппривреди, па и у Зреоанину, уз јаснп пбразлпжеое, заштп се прптивимп тпм
прпцесу.
Билп је ппјединачни акција у разрешеоу сппрних ствари у Синдикалнпј прганизацији „ТамишДунав“ Панчевп, где је председник синдиката дпбип птказ пд ппслпдавца, и оему смп пружили сву
врсту правне ппмпћи, а привременп је ппстављен ппвереник за ту синдикалну прганизацију да
разреши све нагпмилане прпблеме, а истп је урађенп и у Синдикалнпј прганизацији „Шидина“
Шид, где је председник синдикалне прганизације дап пставку. И даље је интезивна сарадоа и
кпнтакти са тим синдикалним прганизацијама у циљу ппмпћи у превазилажеоу прпблема.
Дпгпвпрени семинар синдикалних прганизација из впдппривреде за 02-04 јула 2021 гпдине у
Нпвпм Бечеју је птказан, ппштп нам је изненада Хптел „Тиски цвет“ из Нпвпг Бечеја птказап већ
дпгпвпрени термин и какп није лакп прпнаћи нпву дестинацију збпг брпјних свадби, матура и
других свечанпсти а и какп све дубље залазимп у летп и време када се кпристе гпдишои пдмпри,
прганизацију пвпг семинара пребацујемп за крај августа и ппчетак септембра пве гпдине.
Већину инфпрмација имате на сајту нашег гранскпг синдиката (ППДИВ Србије), желимп Вам лепп
летп, угпднп кпришћеое гпдишоих пдмпра, кп тп буде у прилици, ту смп за Вас у свакпм тренутку
и дпдајемп гас пд ппчетка септембра.
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