
 

Главним и одговорним уредницима  
и уредницима информативног програма 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 

Запослени у ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац већ неколико месеци воде битку за 
очување статуса предузећа, угледа фирме, остваривања Законом загарантованих права, 
професионалног интегритета и људског достојанства које је угрожено због нечињења и 
пасивности, пре свих директора предузећа и свог оснивача, Града Крагујевца.  

У свом 50-годишњем раду профилисали смо се као репрезентативно градско јавно 
предузеће, чији је рад и квалитет препознат у целој Србији, и које је целокупан свој 
потенцијал  ставило у функцију регионалног утицаја града Крагујевца, као макрорегионалног 
центра Србије. За све то 60 запослених, од чега 44-воро са високом стручном спремом, 
награђени су од свог оснивача, града Крагујевца, непоштовањем, понижавањем, 
противзаконитим присвајањем имовине, претњама гашењем предузећа, политичким 
намештењима и непоштовањем уговорених, завршених и фактурисаних послова, за које је 
плаћен ПДВ. 

По основу завршених послова у овом тренутку, град Крагујевац и градска јавна предузећа 

дугују предузећу 68.211.085,43 динара, што премашује износ од 8 бруто зарада, а да су са 

друге стране запослени примили аконтацију септембарске зараде. Дуг би био већи, међутим 
имовином коју су стицале генерације запослених, данас не управља предузеће већ неко 
други, и на основу ње убирају приходе или измирују своје обавезе 

Због свега наведеног и тешке материјалне ситуације, запослени су се писаним путем, 
обраћали Директору, Надзорном одбору, Градоначелнику града Крагујевца, Градском већу 
града Крагујевца и Градској управи за послове локалне самоуправе и опште управе. 
Добијана су само усмена обећања да ће дужници учинити све да измире потраживања и да 
ће учинити све да се реше нагомилани проблеми. Обећања су остала празна, као и 
новчаници запослених које веома уредно градски дужници утужују због неизмирених рачуна 
за комуналне рачуне, а банке обрачунавају затезне камате и активирају хипотеке. 

Због тешке социјалне ситуације и озбиљно нарушеног људског и професииналног 
достојанства запослених, захтевамо хитан састанак са Градоначелником и представницима 
највећег дужника, ЈП Предузећа за изградњу града Крагујевца, са два основна захтева:  

1.   утврђивање динамике наплате досадашњих дуговања  

2. уговарање нових послова неопходних за функционисање града, на шта 
указујемо месецима уназад  
 

У супротном, запослени ће зарад заштите своје егзистенције и егзистенције својих породица, 
остваривање својих права заснованих на Закону, затражити кроз институције система и 
коришћењем бројних метода синдикалне борбе. 

 

У Крагујевцу, 24.02.2014.год                        

                                  
                                                             СС ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац у оснивању 

    Грански синдикат радника грађевинарства и ИГМ 
 

         Повереник 
                                                                             Весна Савић, дипл.инж.арх.  

 


