Синдикат
ПТТ Србије
КОНФЕДЕРАЦИЈА

www.sindikat-pttsrbije.org.rs
E-mail : sindikatptt@jp.ptt.rs

СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

 11000 Београд, Таковска бр. 2
 (011) 3022-535;
 (011) 3223-413
Текући рачун: 250-1350000015760-02
Београд,
29.03.2017.

У СРЕДУ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА
Штрајкачки одбор Синдиката ПТТ Србије донео је одлуку о једночасовном
ступању у штрајк упозорења 29.03.2017. године у времену од 11,59 до 12,59
часова. Штрајк упозорења ће бити организован као знак протеста према Влади
Републике Србије и пословодству Поште због неиспуњења наших захтева.
Јавност и оснивач морају да знају да је Пошта успешно предузеће само
зато што пословодство пљачка своје запослене и урушава стабилност Предузећа.
Поред једностраног брисања слободних дана (отворене пљачке радника) добит се
остварује и на тај начин што се не запошљава потребан број извршилаца сходно
важећим нормама на технолошким радним местима и што се на систематизованим
радним местима годинама користи радна снага ангажована по уговорима о
привременим и повременим пословима. То за резултат има чињеницу да ти
радници раде по 10 сати дневно, шест дана у недељи за 17.000 динара месечно.
Ћуте и раде дупло више од прописаних норми јер им је обећано да ће бити
примљени у стални радни однос и да ће добити какву-такву сигурност. Слагали су
их. Добит је такође, између осталог, резултат малог процента реализације
инвестиција, што се ради намерно, јер је једини циљ показати што бољи пословни
резултат и добити бесплатан политички маркетинг и одскочну даску за даљи
политички ангажман. То што се тиме урушава битан државни систем, садашње
руководство Поште не интересује. То што запослени сами купују основна средства
за рад, то наше пословодство не интересује.
Синдикат ПТТ Србије ће у прави Штрајк, уколико се ствари не промене,
ући након избора, ко год да победи на њима и тако ћемо показати да нисмо
политички мотивисани већ гладни и бесни због бахатости и нељудског понашања
према радницима. Та бахатост је у великој мери и резултат издаје политичких
странака које су, барем декларативно, левичарске. Продали су раднике Србије за
фотеље и аудије, па данас свако коме то падне на памет може да се иживљава и
понижава људе који живе од свога рада, а имају довољно личне храбрости и
поноса да не буду чланови ни једне политичке странке. Тако и наша директорка
поручује својим радницима да раде по 16 сати дневно ако су гладни и да тако
обезбеде егзистенцију својим породицама.

После свега остали
су само синдикати који се морају пробудити и
ујединити како би сачували тековине за које су раднички трибуни гинули у
прошлости. Госпођа Петровић, иако се понаша као најгори феудалац, мора ипак
да је чула за три осмице, за тековину синдикалне и радничке борбе. Зар је могуће
да се за то право у Србији морамо борити сада!
Пошта је сервис грађана Србије и то ћемо остати и трудићемо се да тај
посао радимо што квалитетније и јефтиније упркос тежњама да нас униште и
предају све у руке конкуренције.
У циљу успостављања правог социјалног дијалога и превазилажења напред
изнетих проблема, очекујемо од надлежног министра за Пошту, да обезбеди што
хитнији састанак свих релевантних субјеката.
Наши захтеви су:
 Тражимо од Владе Републике Србије да нам врати зараде које су неправедно и
неоправдано умањене. Наше зараде су далеко испод републичког просека и
нема никакве логике ни оправдања за ову пљачку сиротиње. Позивамо Владу
да узме од богатих а нама да омогуће да преживимо ова тешка времена.
 Тражимо од Владе Републике Србије да укине Уредбу о забрани запошљавања,
јер је то пре свега неправедно према радницима који већ годинама раде у
нашем систему, а не могу добити решења о сталном радном односу, чиме им је
угрожена будућност и егзистенција. Странцима се дају силне паре да
запошљавају раднике у Србији, а ми не тражимо ништа. Имамо посла, имамо
обучене и добре раднике, само нам дозволите да радимо и доприносимо. Ако
Уредба остане на снази, тиме се Влада ставља на страну приватног капитала и
појединаца који користе ову ситуацију и полако али сигурно нам преотимају
тржиште. Да ли је то званична политика наше Владе?
 Захтевамо као социјални партнери поштовање Колективног уговора за Јавно
предузеће „Пошта Србија“. Чињеница је да је послодавац без консултација
(социјалног дијалога) донео акт, којим битно задире у област рада, а тиче се
поступања са евидентираним слободним данима, који су углавном последица
немогућности коришћења годишњих одмора.
У вези напред наведеног захтевамо да се поништи срамотна одлука о брисању
слободних дана, јер је то по нама до сада невиђена пљачка радника Поште. Сваки
избрисани сат се може прерачунати у новац и то је незаконита добит Поште на
рачун радника који су ионако мизерно плаћени. Такође, опозвати одлуку о
коришћењу слободних дана до 31 марта јер је немогуће спровести је, а да
радници поново не буду оштећени.
Због напред наведених проблема, као и проблема везаних за набавке,
функционисање РЈ Пошта Нет и РЈ Одржавање (непоштовање процедура за
доношење одлука), а пре свега због бахатог односа директорке Предузећа, Мире
Петровић, Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на својој седници одржаној
21.03.2017. године, једногласно је донео Одлуку да се од одговорних тражи њена
смена, јер је сваки даљи покушај за успостављање социјалног дијалога док је она
директор Поште, очигледно само губљење времена.
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