
 

       ЛИСТ СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЈА 

СЛОБОДНИХ 
СИНДИКАТА 

 

  Билтен 297                    www.sindikatptt.org.rs              октобар 2020. 
 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 
Уз апел свим синдикатима у ЈП „Пошта Србије“, да се не боримо међусобно, већ напротив, да се 

у јединственом фронту боримо сви заједно за побољшање радничких права, не можемо да останемо 
неми и да се не огласимо везано за најновије неаргументоване нападе на Синдикат ПТТ Србије од 
стране појединих синдиката, па и неких наших чланова. Циљ нашег данашњег обраћања je управо да на 
добронамеран начин покушамо бити фактор кохезије и заједништва међу запосленима, насупрот акција 
појединих радничких представника који управо чине супротно, верујемо ненамерно.  

Извући из контекста, погрешно и непрецизно интерпретирати поједине „речи“ објављене у 
нашим скорашњим билтенима, је нешто што је увек и свагда могуће урадити, ако неко има лоше намере. 
За запослене раднике, то је потпуно бесмислено, а према њима и крајње неодговорно, посебно у 
условима очекиваног почетка колективног преговарања, ради закључења новог Колективног уговора за 
ЈП „Пошта Србије“.  

Подсећамо све запослене да смо упутили јавни позив свим синдикатима у нашем Предузећу, да 
без обзира што Синдикат ПТТ Србије испуњава услове репрезентативности, узму у учешће у 
колективном преговарању и да презентују идеје и концепте побољшања актуелног КУ. Остали су неми 
на суштинске ствари који се тичу запослених, али на другој страни олако троше речи, енергију и време 
бавећи се Синдикатом ПТТ Србије. Јако је важно да се бавимо омасовљењем радничких удружења, јер у 
случају непостојања ниједног репрезентативног синдиката, на све запослене ће се примењивати Закон о 
раду, са значајно суженим правима у односу на наш КУ.  

С тога, позивамо раднике који нису синдикално удружени да се учлане у синдикат, јер и они ће да 
уживају и баштине права из Колективног уговора, управо захваљујући својим колегама који су 
учлањени у репрезентативни синдикат. Сви се можемо запитати какве су наше радничке перспективе 
без постојања репрезентативних синдиката и без масовности у чланству. 

Овим уједно и демантујемо написе да ће Синдикат ПТТ Србије закључити КУ који ће важити 
само за његове чланове, док ће се за остале примењивати Закон о раду. Боримо се за све запослене. 
Такође, суочени смо као синдикат и са злонамерним и нетачним тумачењима да наводно пристајемо на 
постојање вишка запослених. Стална је интенција и тежња нашег Синдиката да нема вишка запослених, 
већ само мањка посла. Поврх тога, наш Синдикат активира акцију да ангажовање на ПП пословима 
траје максимално 3 месеца и да сви запослени који раде дуже од 2 године на одређено заснују радни 
однос на неодређено. С тим у вези, покренули смо акцију тражећи правне могућности да и запослени на 
одређено време могу радити управничке послове у малим поштама, управо због недостатка младог 
обученог кадра, а не да би узимали ту могућност старијим радницима, како тврде неки синдикати. 
Крајње је демагошки и популистички истих на овај начин подилазити старијим радницима, према 
којима наш Синдикат гаји дубоко поштовање и респект, због њиховог дугогодишњег чланства у нашем 
Синдикату или уосталом дугогодишњег рада у овом систему. 

Апелујемо још једном на све друге синдикате да евентуалне разлике и размимоилажења у 
мишљењима и ставовима решавамо у међусобној комуникацији, а не преко јавних памфлета и прозивки. 
Обећавамо другим синдикалним удружењима да у нама неће имати противнике, већ само саборце, а 
опет зарад заједничких интереса свих нас.  

ПРЕДСЕДНИК 
            СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ 
            ________________________ 
                     Радоје Ђермановић 
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