Синдикат ПТТ Србије

Регија I
КОНФЕДЕРАЦИЈА

www.sindikat-pttsrbije.org.rs
E-mail : sindptt.regija1@posta.rs

 11000 Београд, Косовска бр. 47
 (011) 3022-517; 
 (011) 3223-413
Наш број
101 /68/Р1
Београд,
15.01.2018.

СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

САОПШТЕЊЕ НАКОН ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА
У Крагујевцу је у петак одржана ванредна седница Скупштине Синдиката ПТТ Србије, па
сматрам да чланство има право да зна шта се дешавало и какав је исход. Била је то прилика
да се највиши орган изјасни о начину на који је организација вођена у претходном периоду,
али и да се дефинише политика и начин деловања у наредном периоду. Намера нам је била
да о проблемима проговоримо јасно и гласно, да одовјимо рад од нерада и да из кризе у коју
смо упали изађемо јачи и јединственији. Намера нам је била да покренемо процес промена
како би наша организација постала модерна, јединствена и способна да заштити сваког свог
члана. Намера нам је била да предложимо да се јавно оглашавамо о свему што се дешава око
нас, да имамо став и да будемо савест и критичари за све појаве које могу да утичу на наш
положај и положај Предузећа у коме радимо.
Наши конкретни захтеви су у најкраћем били следећи:
 Тражили смо да се Синдикат хитно реформише како би могао да оговори изазовима
времена у коме радимо и живимо;
 Тражили смо да руководство Синдиката изађе из канцеларија међу раднике и започне
процес враћања поверења чланства у Синдикат и саму синдикалну идеју;
 Тражили смо 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;
Пред саму седницу је великом већином гласова донета одлука да се Скупштини предложи
гласање о смени председника Синдиката Александра Павловића, јер сматрамо да је као први
човек најодговорнији за стање у нашој организацији и за поделе које више није могуће
контролисати.
Гласању се приступило тек након салви увреда и очигледно у напред припремљеног напада
на све нас који смо се усудили да тражимо одговорност и промене. Али да ставимо за сада по
страни примитивизам и неваспитање, није први пут да то доживљавамо. Поносам сам на то
што смо увек поштовали вољу већине, без обзира што смо готово увек ''губили'', али резултат
гласања је оно што би требало све да нас натера да ставимо прст на чело. 44:44. То је
резултат који представља пораз свих нас који смо тамо били. То је резултат са којим се не
може ићи напред. То је резултат нејединства и сада је сасвим јасно да дугогодишњи пројекат
стварања подела у Синдикату зарад очувања функција узима свој данак. Али нису то поделе
по регионалном принципу, то је вештачки створено, то је забава за оне који не разумеју.
Овде се ради о поделама на рад и нерад, на оне који би да нешто предузму и раде (има их на

свим регијама) и на оне који би да задрже садашње привилегије, а да се не замерају никоме и
да не раде ништа (и њих има их на свим регијама).
Велика већина представника са прве Регије је јединствена. Схватили смо да чланство захтева
другачији Синдикат, да траже да неко о свему што их мучи проговори у њихово име. Да
треже промене, траже активнији Синдикат, траже да буду питани и да буду информисани.
Траже да неко стане испред њих и води их.
Управо због њих и због тога што овај Синдикат припада нама једнако као што припада
сваком другом члану, нећемо се предати. Колико год звучало чудно, никада нисмо сакупили
оволико гласова за промене, никада нас више није било против политике чекања, ћутања и
незамерања. Неминовно нас чека процес раздвајања са том политиком и људима који је
заговарају и удруживања оних који се са том политиком не слажу.
Позивам вас да се за те циљеве заједно боримо и створимо модерну организацију за коју
верујемо да ће бити у стању да нас заштити. Пронаћићемо начин да се сви одбори
синдикалних организација, који су се јасно изјаснили, изјасне и о будућности и начину
удруживања и деловања. То дугујемо свом чланству.

