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СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

Директору Регионалне радне јединице
''Ужице, Шабац, Ваљево''

Поштовани господине Шиљковићу
Синдикат ПТТ Србије је дошао до сазнања да сте дали радни налог којим обавезујете стручну службу да
Сањи Дашић, председнику Синдикалне организације ''Шабац'' упути упозорење пред отказ уговора о
раду због ауторског текста „Синдикално размишљање“ који је објављен на интернет страници
Синдиката.
С тим у вези желимо да Вам скренемо пажњу на следеће чињенице. Наиме, као што Вам је познато,
Сања Дашић је представник Синдиката ПТТ Србије који је репрезентативни синдикат, а спорни текст је
написан као један од видова синдикалне борбе, користећи при том општепознате информације. Стога,
издавањем радног налога, упозорења пред отказ уговора о раду, односно позивањем на одговорност
због синдикалног деловања, чините повреду Закона о раду и Kолективног уговора за јавно предузеће
„Пошта Србије“ Београд.
Ови прописи јасно дефинишу да запослени било непосредно, било преко својих представника имају,
између осталог, право на информисање и изражавање својих ставова и да због тога не могу бити
позвани на одговорност, нити стављени у неповољнији положај у погледу услова рада. Kолективни
уговор проширује права дата Законом о раду прописујући да представник репрезентативног синдиката за
време трајања мандата и након тога не може бити позван на одговорност због својих синдикалних
активности у складу са законом, што указивање на неправилности и неправду свакако јесте.
Желимо такође да Вас упозоримо да је за кршење одредби закона и Колективног уговора којима се
гарантује право запослених на информисање изражавање својих ставова, предвиђен инспекцијски
надзор и стим у вези чланом 275 Закона о раду, утврђене не мале казне са распоном од 400.000 до
1.000.000 динара за правно лице, и истовремено од 20.000 до 40.000 динара за одговорно лице у
правном лицу, то јест у овом случају за Вас.
Имајући у виду да је издавање радног налога и упозорења пред отказ уговора о раду, због изражавања
својих ставова приликом синдикалног деловања, груба повреда овашћења руководиоца, због чега ћете
сасвим извесно бити позвани на прекршајну одговорност, а запослена Сања Дашић бити неоправдано
изложена непријатностима, позивамо Вас да поступите у складу са законом и обуставите даље поступке
које водите против ње, јер је сасвим јасно да она није учинила ништа што би се сматрало повредом
радне обавезе.

