ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У КУЛТУРИ ГРАДА НИША

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Након 4 године упорног указивања на проблеме настале у
динамици исплате зарада запосленима у установама културе,
коначно нас је један градоначелник уважио и позвао на договор да
не бисмо кренули са најављеним тужбама.
Састанак је одржан 5. децембра 2016. године у просторијама
градске куће са почетком у 1445.
Састанку су присуствовали сви релевантни челници града
задужени за културу, и шире:
- Дарко Булатовић, градоначелник Града,
- Јелена Митровска, градски већник, задужена за област
културе,
- Милош Банђур, заменик градоначелника,
- Игор Вучић, помоћник градоначелника,
- Небојша Стевановић, начелник Управе за културу,
- Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије,
- Зорица Вељковић, дипл. економиста, запослена у Управи за
културу,
- Горан Костић, дипл. економиста, запослен у Управи за
финансије.

Обећање од стране Управе Града пре свега од
градоначелника, а без нашег инсистирања на роковима је, да се
сви дугови према радницима културе измире до краја 2016.
године.
То важи и за јубиларне награде, за новембарску зараду и дуг
из 2013. године. А поред свега да се динамика исплате зараде у
култури изједначи са динамиком исплате зараде у управи града,
пошто су нам посебни колективни уговори у том делу идентични.
Међутим, таман кад смо се понадали да је нашим мукама
дошао крај, јер смо коначно уважени од градоначелника и свих
одговорних за запослене у култури, од нашег договора и наде да
ће проблеми бити разрешени није било готово ништа.

Епилог је, да нам је од 17. децембра 2016. до 16. јануара
2017. године исплаћено нешто мање од четвртине новембарске
зараде, а то у пракси значи око 5.000, 00 динара за месец дана
ономе ко прима минималну зараду.
Шокирани смо и разочарани. Имамо осећај да проверавају
нашу одлучност и колико далеко могу да иду у нашем
понижавању.
За њихову информацију, пре пар дана смо кренули са
подношењем тужби за јубиларне награде, а у фебруару крећемо са
тужбама за камату због кашњења зарада.
Надамо се да ће коначно схватити нашу одлучност и да ће у
овом кратком времену испунити своје обећање, јер ми наше
сигурно хоћемо.
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