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Х И Т Н О 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА НЕЗАВИСНОСТ И ЗАПОСЛЕНЕ 

 

 Обавештавамо све запослене у ЈП „Пошта Србије“ да нас је данас у 10, 30 директорка 

позвала на хитан састанак на коме нас је обавестила да нам Влада Републике Србије НИЈЕ 

одобрила повећање зарада!  

 

 Брутално смо обманути, преварени, слагани, изиграни од првог човека Владе РС Ане 

Брнабић! 

 

 Ово је преседан у досадашњој пракси у социјалном дијалогу да се на тако перфидан 

начин, од стране највишег органа власти, изигра поверење запослених у Пошти Србије, 

после протеста одржаног крајем прошле године под слоганом „Вратите нам отето“, на којима 

нам је лично обећала да ће се изаћи у сусрет свим нашим захтевима,  и наћи модел за  

повећање зарада. 

 

 Нажалост, показале су се као оправдане сумње да је ЦИЉ ОВЕ ВЛАСТИ 

УНИШТЕЊЕ ПОШТЕ, 15000 ЗАПОСЛЕНИХ И ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, кроз распродају 

профитабилних делова, распарчавање и продају приватницима, терање запослених да сами 

напуштају Пошту због зарада испод сваког просека, са очигледним крајњим циљем да у 

предстојећем периоду отпусте и остале људе и оставе их на улици! 

 

 НЕ ДАМО ПОШТУ! 

 

 Као што смо и обећали на протесту, СТУПИЋЕМО У ТОТАЛНУ ОБУСТАВУ РАДА 

(затварање пошта), за коју смо и кроз анкету добили сагласност преко десет хиљада 

запослених.  

 

 Обавештавамо вас да ће се у понедељак, 12.02.2018. године одржати састанак са 

директорком којој ћемо најавити наше активности. 

 

 Апелујемо на све вас да збијемо редове и да будете спремни на коначан обрачун са 

бахатом  влашћу, којој никада више не треба дати ни један глас нити било какво поверење.  

 

 

 Придружите нам се у борби за опстанак предузећа и свих нас запослених! 

 

 

У Београду                                                     Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"            

  09.02.2018 год.                                                                   "Независност"                                                                                
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