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Poštovana kolegice Snežana,  
 
razumijevajući svu težinu problema s kojima se susreću poštari Srbije, 

radnici koje zastupa Vaš sindikat, kao i odluku o prosvjedu i stupanju u štrajk s 
totalnom obustavom rada, ovim Vam putem, u ime svih članova Hrvatskog 
sindikata pošte, kao i u svoje osobno, želim izraziti našu nedvojbenu i čvrstu 
podršku te Vam upućujem ovo pismo potpore.  

 
Kao poštanski radnici u Hrvatskoj, svjesni smo svih izazova i poteškoća s 

kojima se poštari Srbije bore u svom svakodnevnom radu. Jednako kao i vi, i mi 
u Hrvatskoj iz godine u godinu borimo se s Poslodavcem, odnosno državom 
kako bi nam se poboljšali uvjeti rada i povisile neopravdano i nepravedno niske 
plaće.  

 
Nažalost, Poslodavac i država vrlo često ne razumiju potrebe radnika niti za 

to imaju sluha. Unatoč brojnim mirnim pokušajima međusobnog dogovora koji bi 
bio na dobrobit svih, i radnika i Poslodavca, sindikati su, zbog nerazumijevanja 
Poslodavca, često prisiljeni na javne sindikalne akcije kao što je i ova vaša 
današnja.  

 
Ovim putem želimo Vama i svim Vašim članovima iskazati našu javnu 

potporu za sve pripreme vezane uz najavljeni prosvjed, nadajući se da ćete na 
taj način utjecati na vaše nadležne te ih potaknuti da vas saslušaju i pokušaju 
naći zajedničko rješenje.  

 
Čvrsto smo uvjereni da poštari Srbije odrađuju sve svoje obveze prema 

Poslodavcu i svom poduzeću i s pravom traže veće plaće kako bi sebi i svojoj 
obitelji osigurali dostojanstven život.  

 
Mnogi će reći, pravna država ima svoje načine i redoslijed djelovanja kao i 

zakonom utvrđene procedure. Tako vrijeme prolazi, situacija se ne rješava, a 
radnici jedva preživljavaju. Upravo zato, bitno je da se pozivu sindikata na  

 



 

 

 
 
 
 
prosvjed odazovete u što većem broju kako bi pokazali snagu i zajedništvo 

te jasno poručili da nećete biti ničiji robovi. Najveća snaga svakog poduzeća su 
radnici, stoga upravo radnici ne smiju dozvoliti da ih krupni kapital i politika 
guraju u propast.  

 
Dajući potporu svim vašim opravdanim zahtjevima, očekujemo i nadamo se 

da će vaši mjerodavni poduzeti hitne radnje kako bi vam se u najkraćem 
mogućem roku pomoglo i riješilo pitanje većih plaća. 

 
No za pomak u pozitivnom smjeru, ponavljamo, najvažniji ste upravo vi, 

sindikati i radnici i baš zato - „dođi na protest, digni svoj glas, dođi zbog sebe, a 
ne zbog nas!“.  

 
 
 
Uz sindikalni pozdrav,  
 
 
 

Milan Jukić, predsjednik 
 


