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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 
 

Јуче, 11.10.2022. године, в.д. директора Предузећа је одржао састанак са представницима свих 

синдиката у Предузећу, на коме се говорило о реализацији планова за ову годину, као и плановима за 

наредну годину. 

Било је говора о могућностима уједначавања послова и радних обавеза запослених на радним 

местима поштар и достављач, дат је предлог, који треба размотрити као целисходније решење 

проблема недовољног броја извршиоца.  

Изнета је информација да ће формирањем Владе РС бити донет закон, којим ће се јавна 

предузећа трансформисати у акционарска друштва, што значи да ће се, од нове године, почети са 

овим пословима, како би у току 2023. године трансформација била завршена. Синдикати ће бити 

укључени у ову акцију.  

Идући у сусрет трансформацији, биће урађена реорганизација РЈ Хибридна пошта, пре нове 

године, која ће бити зависни привредни субјекат за пружање услуга штампе у власништву Поште.  

Када је упитању добровољни – стимулативни одлазак из Предузећа, констатовано је да пријаве 

које су послате поштом још увек стижу и да се окончање ове акције очекује око 15. октобра.  

Разматрани су постојећи услови рада и предлози за њихово унапређење, као и одвијање процеса 

рада у условима економске кризе и предлози за превазилажење проблема на том путу.  

Као што видите, чекају нас веома важне ствари за решавање, врло брзо. Али питање, које је 

требало бити већ решено ових дана, или бар јуче, а то је повећање зарада пре јануара 2023. године, 

остаје отворено. Став свих синдиката је да то треба учинити сад, за одмах. Узимајући у обзир 

притисак свих нас и прекид штрајка глађу колега из Синдиката Слога, после разговара са 

пословодством, стоји чврсто обећање в.д. директора Предузећа да ће врло брзо обавити још један 

разговор са премијерком и министром финансија на ову тему. И пословодство и сви синдикати 

очекују позитивно решење овог проблема у наредних неколико дана. 

Непосредно после састанка са пословодством, већина синдиката се договорила да се одржи 

заједнички синдикални састанак у суботу 15.10.2022. године, како бисмо дефинисали заједничку 

платформу деловања у случају да нешто крене по злу и не дође до постизања позитивног решења. 

С поштовањем,  
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