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  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
   Састанак у Министарству привреде, други по реду, који смо најављивали, 

одржан је данас, 23.02.2021. године. Састанку су присуствовали, поред министарке 
Привреде и њених сарадника, шеф Кабинета Министарства финансија и државни 
секретар Министарства финансија, в.д. директора ЈП „Пошта Србије“ са делом 
пословодства, као и представници Синдиката ПТТ Србије. 

Да подсетимо, на првом састанку се расправљало о две теме: 
1. Материјални положај запослених у Пошти Србије и  
2. Број извршила у технологији и њихов радни статус. 
 
Ово друго питање је решено у току јануара и фебруара месеца 2021. године, а на 

данашњем састанку је било, искључиво, речи о материјалном положају запослених, тј. 
висини зараде и начину за повећање исте. 

После изнетих свих аргумената о тешком материјалном положају запослених, 
условима рада, као и огромном незадовољству, Синдикат ПТТ Србије је тражио од 
оснивача да се са пословодством договори и изнађу средства за повећање зарада одмах.  

Представници оба министарства, као и пословодство, су се сложили са изнетим 
ставовима Синдиката ПТТ Србије, али су констатовали да је повећање зарада одмах 
немогуће. Наш предлог да се држава одрекне свог дела добити за 2020. годину, како би се 
искористио за повећање зарада, није могућ због законских оквира. Оно што је реално и 
што се као компромис наметнуло је да се, у јуну месецу, изврши анализа пословања у 
Предузећу, да држава половином године излази са пакетом помоћи привреди и да је тада 
реално да се одобри повећање зараде запослених у „Пошти Србије“ од 5%.  

Дато је чврсто обећање да ће договорено бити реализовано. 
Што се тиче зараде из добити, популарно тринаесте плате, већ смо пре рекли да је 

евидентно, сада само да потврдимо и да прецизирамо да је по Завршном рачуну 
остварена добит 987 милиона динара, од тога 50% запосленима, дакле 493 милиона и 
исто толико оснивачу.  

Констатујемо да је добит дупло мања у односу на прошлу годину, због услова у 
којима смо пословали, и да ће по запосленом сада износити око 22.000,00 динара. 

Исплата ће бити сигурно, надамо се у марту месецу текуће године.  
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