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Наш број             69            

Београд,    02.11.2022.                       
 

                                        

 
Поштоване колегинице и колеге, још једном апелујемо на вас да се одазовете позивима већине 

синдикатa, који делују у оквиру ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“, који заједнички организују протест у Београду 

дана 06.11.2022. године (недеља). 

 Почетак протеста је заказан за 12 часова испред „Камене зграде“, Таковска број 2.  

Протесна шетња се организује трасом поред Народне скупштинe, до Владе Републике Србије, 

која је кључна инстанца за решавање наших захтева. 

 Синдикалне централе сносе све трошкове превоза. Добродошли су сви, без обзира на 

синдикалну опредељеност. 

   

ПОТРЕБАН НАМ ЈЕ МАСОВАН ОДЗИВ! 
  

 Сваки масован одзив значајно ојачава позиције синдиката у даљој борби за побољшање 

материјалног положаја запослених. Супротно томе, протест са малим бројем учесника, у великој мери 

умањује значај и озбиљност будућих синдикалних акција. Уверени смо да би протест уз учешће 

великог броја запослених, одјекнуо довољно јако да наш глас чују (и наше захтеве уваже), они који 

одлучују о нашој судбини.   

 Такође, за ширу јавност, материјални положај радника Поште је потпуна непознаница. 

Егзистенцијални проблеми запослених у Пошти и за надлежне и за ширу јавност су просто невидљиви. 

Желимо да скренемо њихову пажњу на поражавајуће ниске зараде у Предузећу, које сваке године, 

преносом дела добити, уплаћује огромна средстава у буџет Републике Србије, а при томе има нижи 

просек зарада од многих буџетских корисника. Какав парадокс. Желимо да слика о великом скупу 

поштанских радника оде у етар и дође дo очију и ушију многих у овој земљи.  

 Идеја солидарности је уграђена у саме темеље сваког синдикалног удруживања. Основни 

постулат и снага деловања радничких удружења је управо у томе. Преко нам је потребна солидарност 

највишег могуће нивоа, заједништво, садејство, међусобна помоћ и подршка, узајамно разумевање и 

јединство деловања.  

 Сви ми, повезани истим проблемима и циљевима, сви зависимо једни од других. Не постоји 

нико ко ће се борити за наше боље сутра, до нас самих. Нико нам неће помоћи…али нисмо беспомоћни.  

 Солидарно је нешто што је у својој целовитости јако и снажно. С тога, нас 15 хиљада запослених 

смо колективно снажни и велики, сем у случају изостанка спремности да помогнемо једни другима. 

Тада смо сасвим мали. 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ 
 

Радоје Ђермановић, с.р. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 
ПОШТАНСКИХ РАДНИКА 

 

Јадранка Станков, с.р. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
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Немања Митровић, с.р. 
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