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                                    Извештај са састанка одржаног 04.08.2022. године

 

        Дана 04.08.2022. године, са почетком у 15 часова, у РПЛЦ-у Београд је одржан састанак 
представника пословодства ЈП "Пошта Србије", представника Синдиката ПТТ, синдиката ЈП 
ПТТ "Независност",  Самосталног синдиката поштанских радника и представника синдиката 
"СОЛИДАРНОСТ" Поште Србије.
        Добили смо информацију да је од Владе РС одобрена квота од 596 запослених који су у 
систему дуже од 2 године за пријем на неодређено време, што треба да буде реализовано у 
што краћем року.
        Александар Титовић је испред синдиката ЈП ПТТ "Независност" поставио питање 
неадекватног превоза новца по појединим РЈ (Пожаревац), недовољне опремљености 
панцирима, неадекватним возилима која нису у складу са Законом о приватном обезбеђењу и 
ставио акценат на недовољне стимулације и корекције радницима, које се дају радницима 
који врше превоз и обезбеђење новца.
Такође је Александар Титовић  поставио питање нетранспаретне доделе стимулација, као и 
проблеме у подели мопеда (Пожаревац).
        Обавештени смо да су критеријуми за добровољни одлазак из предузећа завршени и 
заинтересовани запослени ће моћи да аплицирају од 01.09.2022. до 01.10.2022. године.
Представници Синдиката "СОЛИДАРНОСТ" Поште Србије су дали предлог да у комисији 
која одлучује о запосленима који ће остварити право на добровољни одлазак из предузећа не 
буде представник ниједног синдиката, већ да чланови комисије буду само стручна лица из 
служби Предузећа.Након завршетка процеса добровољног одласка следи реформа 
организационог модела и самог функционисања предузећа, које би било у надлежности 
комисије Владе РС,  независног саветодавног тела (ревизорска агенција) и стручних служби 
Предузећа.
        Представници Синдиката " СОЛИДАРНОСТ" Поште Србије су изнели предлог за 
повећања зарада за запослене у износу од 5000,00 динара нето из сопствених средстава  на 
септембарску, октобарску  и новембарску зараду, а да се кроз децембарску зараду исплате 
акумулирана средства из масе за зараде. Представници синдиката су се сложили са 
предлогом и додали да би повећање требало да буде стално уколико постоји могућност. В.д. 
директора је рекао да не може ништа да потврди у вези повећања док се не састане са 
министром финансија 15.09.2022.године и да ће нас одмах након састанка известити о 
учињеном. Представник ССПР-а Жељко Сурла је напоменуо да би морало да се деси 
повећање у септембру. На инсистирање председника Синдиката "СОЛИДАРНОСТ" Поште 
Србије Немање Митровића на одговору в.д. директора Зоран Ђорђевић је обећао подршку 
запосленима у даљим корацима уколико из Владе РС дође до неповољног или негативног 
исхода за запослене.
        Отворили смо и тему "HUB"-a, односно централизације ПЕ доставе, где смо због 
комплексности и обимне теме договорили састанак са замеником директора Ф-је мреже 
Виктором Костићем.
        Састанак је завршен у 18 часова.

     У случају негативног одговора министра финансија у вези повећања зарада или бар 
краткорочног решења у корист запослених, Синдикат "СОЛИДАРНОСТ" Поште Србије ће 
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имати одговор, за шта нам је потребна подршка и присутност свих запослених. Без обзира на 
синдикалну припадност и уз међусобну подршку нашег и пријатељског Самосталног 
синдиката поштанских радника, као и, надамо се уз подршку в.д. директора Зорана 
Ђорђевића.
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