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Члановима регионалне Скупштине
Регије I

З А П И С Н И К
Са једанаесте редовне седнице Регионалне скупштине Регије I, (у даљем тексту
Скупштина), одржане дана 04.10.2017. године, у Београду са почетком у 12.00 часова.
Седницу је сазвао и водио председник Скупштине, Милорад Будимир.
Седници су присуствовали: Дејан Ружић, Звонко Курћубић, Немања Кресоја, Миша
Радовић, Славко Топалов, Бранислав Благојевић, Милан Антонић, Момчило
Милошевић, Зорица Станковић, Милорад Будимир, Горан Лазић, Драган Станковић,
Небојша Пауновић, Зоран Дуњић, Небојша Бабић, Дарко Радовановић, Милутин
Радовановић, Весна Тодоровић, Марковић Срећко, Дејан Аћимовић, Бошко Жерађанин,
Предраг Палада, Миленка Ташић, Марко Младеновић, Саша Томовић (по овлашћењу),
Слободан Папић, Никола Даниловић, Славко Бркић, Гоша Стојадиновић, Милинковић
Мирољуб, Радоје Ђермановић, Слободан Грујић, Ђорђе , Сања Дашић, Синиша Јелић,
Гордана Стевић, Жељко Јакаб и Срђан Милеуснић.
Седници није присуствовала Мирјана Марковић Крстић
Седници су присуствовали и Александар Павловић, председник Синдиката ПТТ
Србије, Бранко Калајановић и Ратко Ристић.
Констатовано је да од 38 чланова, седници присуствује 37 члан Скупштине, и један са
овлашћењем, што је довољно за кворум и почетак рада седнице.
За седницу је предложен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са претходне седнице Регионалне скупштине ;
2. Извештај о раду и актуелна ситуација у Синдикату и ЈП ПТТ саобраћаја ''Србија'';
3. Разно;

Дневни ред је једногласно усвојен.
ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усваjање Записника са претходне седнице
Регионалне Скупштине
Записник са претходне седнице је једногласно усвојен
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ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Извештај о раду и актуелна ситуација у ЈП
''Пошта Србије'' и Синдикату ПТТ Србије;
О актуелној ситуацији у ЈП Пошта Србије и Синдикату су извештај дали председавајући
Милорад Будимир председник Синдиката Александар Павловић и потпредседник
Синдиката Славко Топалов.
Председавајући се у свом извештају осврнуо на договор са састанка са председницима
синдикалних организација који је одржан у склопу припрема за Скупштину. Тада је
договорено да председник Скупштине припреми предлог текста за усвајање, а који ће
сублимирати све што је речено и предложено на поменутом састанку. Допис са
предлогом ставова Регије је прослеђен свим члановима Скупштине у материјалу за
седницу и он гласи:
Скупштине Регије је на својој седници разматрала стање у Предузећу и у самом
Синдикату. Извршена је анализа синдикалних активности (Протест и Штрајк
упозоења), али и нејединства у самом Синдикату које је посебно исказанао на
седници Главног одбора у Нишу када је донета одлука о укидању Штрајкачког
одбора.
Закључено је да смо добро кренули са Протестом, али су се онда многи
очигледно уплашили и решили да се мало прикочи, тако да су све касније акције
биле, благо речено, катастрофа. Очигледно је да смо изгубили поверење
чланства и да је страх био јачи од потребе да се сви заједно боримо за своја
права. То је великим делом последица дешавања на синдикалној сцени, тако да
наш први задатак мора бити ''силазак'' међу раднике и враћање поверења како би
у одређеном тренутку били у могућности да спроведемо синдикалне акције које
ће нам дати праву преговарачку позицију. Са друге стране једини смо ми барем
покушали да урадимо нешто. Други синдикати у Пошти као и да не постоје. Зато
морамо признати грешке и хитно реформисати нашу организацију како би били
способни да одговоримо изазовима.
Друга ствар која се мора променити и коју морамо спровести је ''буђење'' саме
организације. Тренутна синдикална политика је чекање, ћутање и незамерање.
Постали смо неми посматрачи без икаквог утицаја на дешавања око нас. А око
нас се дешавају битне промене, живимо у времену када се услови рада и живота
за обичног радника значајно мењају, а нема никога да се супростави негативним
појавама. У Србији данас не постоји ни једна радничка партија, не постоји
левица, не постоје савети запослених, а законе из области рада нам пишу стране
привредне коморе и удружења послодаваца!?. Ко данас штити радника? Остали
су синдикати, сами, изгубљени , збуњени и неспремни. То мора да се промени, јер
ако се и ми предамо и приклонимо политици ћутања, чекања и незамерања,
положај запослених ће бити још гори. Зато је крајње време за промене! Овако не
иде!
И зато захтевамо сазивање седница Главног одбора и Скупштине Синдиката
ПТТ Србије како би се изјаснили о нашем даљем деловању и усвојили нову
стратегију рада и то:
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Тражимо да се Синдикат хитно реформише како би могао да оговори изазовима
времена у коме радимо и живимо;
Тражимо да руководство Синдиката изађе из канцеларија међу раднике и започне
процес враћања поверења чланства у Синдикат и саму синдикалну идеју;
Тражимо да Синдикат престане да чека, ћути и затвара очи на дешавања око нас.
Синдикат ПТТ Србије мора имати јасан и гласно исказан став о свим битним
питањима за положај запослених, па и о питањима која су везана за пословање
Предузећа;
Тражимо успостављање одговорности у Синдикату, јер без тога сви претходни
захтеви немају много смисла. Одлуке органа Синдиката на свим нивоима се
морају поштовати, а за оне који то неће или не могу, у Синдикату не треба да
има места.
Намера нам је да о проблемима проговимо јасно и гласно, да одовјимо рад од
нерада и да из кризе у коју смо упали након неуспешног Штрајка упозорења сви
заједно изађемо јачи и јединственији, али ако Синдикат ПТТ Србије настави да
спроводи политику чекања, ћутања и незамерања, покренућемо процес
раздвајања са том политиком и удруживања оних који се са том политиком не
слажу, јер овако више стварно не иде.
Уследила је расправа. Било је недоумица и питања од стране присутних чланова, али је
Скупштина великом већином гласова подржала предложени текст као платформу за рад у
наредном периоду.
Своје виђење стања у Синдикату и Предузећу дао је и Александар Павловић. У главном
су то биле исте теме и проблеми који су већ поменути, а о чему постоји јединство и
заједнички став, али је изнео другачији поглед на начин решавања наших проблема од
онога што је став Регије и у томе се нисмо сложили.
Славко Топалов је дао кратак извештај о стању у Предузећу и о битним дешавањима која
нас очекују у наредном периоду (завршетак израде апликација за статистику и норме,
почетак израде новог Колективног уговора...).
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно
Предложено је да се изврши набавка рачунара за синдикалне оргнизације, што је и
прихваћено са једним гласом против. Није било даље расправе по овој тачки
дневног реда. Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је завршена у 14.15 часова.
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