ЛИСТ СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

КОНФЕДЕРАЦИЈА
СЛОБОДНИХ
СИНДИКАТА

Билтен 242

www.sindikat-pttsrbije.org.rs

март

2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Незадовољство запослених који су се самоорганизовали, је ескалирало. У
потпуности подржавамо запослене и поштујемо њихов став да не желе учешће
ни једног синдиката у дешавањима, али пре или касније, мораће се сести за
преговарачки сто и разговарати о решавању наших проблема и испуњењу
захтева. А управо је одбијање надлежних да разговарамо о проблемима Поште и
запослених довело до тога да запослени изгубе стрпљење и преузму ствар у своје
руке. Изгледа да је то једино решење и пут. Синдикат не може званично да
организује дешавања која су мимо закона и која могу да произведу нечији
губитак радног односа, јер би то било неозбиљно према чланству и њиховим
породицама, али можемо да помогнемо у сваком другом смислу (организационо,
материјално, правно) јер у потпуности разумемо и подржавамо запослене.
На жалост, сви наши захтеви и покушаји да кроз редован и нормалан
социјални дијалог укажемо на кључне проблеме и да кренемо да их решавамо,
нису наишли на разумевање. Обраћали смо се свима, до председника Републике,
али до сада никоме нисмо били интересантни. Можда је ово тренутак за озбиљан
разговор, ко год да га води.
Тражимо хитно од послодавца и оснивача озбиљан разговор о
материјалном положају запослених и проблемима Поште, као и да се одмах
зауставе најављена нова технолошка решења (норме, рад доставе суботом...) и
кажњавања радника који протестују, јер ће све то по нашој процени само
додатно погоршати положај запослених.
Тражимо од свих да крајње озбиљно схвате стање у Пошти и
незадовољство радника и да учине све што је у њиховој моћи да изнађемо излаз
из ове ситуације, а то је само побољшање нашег материјалног положаја. Са наше
стране учинићемо све да већ у наредних пар дана дође до брзих решења у
интересу запослених, а у складу са најавом коју смо добили.
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