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Предузимањем мера штедње према члановима Синдиката ТЕ“Никола
Тесла“ долазимо до става да оваквим понашањем настојите да
контролишете највећи репрезентативни Синдикат у предузећу са преко 1300
чланова, што је више од 70% синдиката ПД.
Наш синдикат само од Вас, као директора ПД ТЕНТ-а тражи да
поштујте Колективни уговор ( члан 84) и да нам омогућите за наших 1300
чланова 2 аутомобила на стално коришћење.
Подсећамо Вас да је према истом КУ сменски синдикат са око 580
чланова добио један ауто, па је онда наш захтев сасвим примерен у односу
на наше потребе рада и број чланова .Подсећам Вас да би неко имао сталне
бенефите морао је да има 40% чланства од броја запослених , а Ви сте тај
ниво смањили на 15% како би распарчали синдикат и оваквим начином
поделе бенeфита, чиме покушавате да одстраните и доведете у неповољан
положај преко 1400 радника ТЕНТ-а.
Поштујући Ваше пословне обавезе, мислим да није у реду да Вас
доводимо у ситуацију да вам шаљемо људе у канцеларију па да их Ви или
Ваше стручне службе превозите на хемотерапије и друге неодложне обавезе
које би требало да су наша заједничка брига према запосленима у предузећу.

Што се мене тиче знам где и како треба да штедимо и добронамерно
Вам могу и рећи ако сматрате за сходно да чујете.
Као председник Координације термоенергије и Синдиката ТЕНТ-а
од Вас тражим да направимо Споразум како је био до сад, за ауто чији је
власник синдикат ТЕНТ, јер сам често у пословима и са колегама из целог
сектора термоенергије за који је неопходно средство рада, аутомобил.
Наравно, уколико Вам није намера да спречите и мене да радим свој посао.
Оно што је нормално а у интересу свих запослених је да за најбитније
ствари о социјално економском статусу радника сарађујете са мном како би
предузеће у којeм радимо ималo користи. С обзиром да Ви то не радите, ја
морам да браним интересе свих запослених.
Споразум који сте потписали са председником ИО синдиката ПД ТЕНТа је за нас неважећи и невалидан јер сам председник ИО синдиката ПД
ТЕНТ-а не може и нема право да потпише било шта без одлуке Избршног
Оодбора ПД ТЕНТ-а о чему смо Вас више пута упозоравали. При том нам
одузимате права која постоје у свим ПД - можете упоредити Споразум који
има ПД РБ Колубара са синдикатом..
При томе, не могу да не истакнем да сте нелегално отели комби
ДУКАТО који је власништво Синдиката ТЕНТ-а лажно приказујући да је то
власништво ПД ТЕНТ-а. За његово коришћење које је у интересу запослених
налог могу издати само председник синдиката ТЕНТ-а (председник
Скупштине синдиката ТЕНТ-а) и председник ГО синдиката ТЕНТ-а имајући
у виду да је исти власништво синдиката ТЕНТ-а. Где Вам је скудо и још
неки аутомобили?Зато тражимо да тај невалидан споразум поништите а
уколико то не урадите предузећемо све мере заштите имовине синдиката
ТЕНТ-а.
Надам се да ћете нам одговорити у што краћем року.
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