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Представници Владе Србије понудили су радницима Поште на састанку који је одржан
данас поподне, повећање плате од 20 одсто за запослене са најнижим примањима.
Радници Поште су на импровизованом гласању у Главном поштанском центру у Земуну
одбили ту понуду, и њихова делегација је дошла на нови састанак у Влади како би
саопштила одлуку радника.

  

  

Представници радника Поште казали су за Н1 да повишица од 20 одсто за колеге са
најнижим примањима, у пракси значи пет до шест хиљада динара више.

  

Радници Поште су се у међувремену окупили испред Главног поштанског центра у
Земуну, где су на импровизованом гласању одбили понуду Владе.

  
  

STOTINE RADNIKA POSTE ISPRED GPC-A,BRAVO HRABRI LJUDI!
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  Hoce svoja prava i ne zele da ih ponizava bahata direktorka Mira Petrovic!
  Pristize jos radnika poste! pic.twitter.com/CcC7ZlYz9U

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) December 8, 2019    

Делегација радника Поште стигла је у Владу Србије око 21.15 како би саопштила одлуку
радника, али још нису изашли из зграде.

  

Уочи састанка су рекли да инсистирају на иницијалним предлогу - да се зараде радника
Поште подигну на ниво републичког просека од 54.000 динара.

  

Подсећају да су у марту прекинули штрајк након што им је потпредседник Владе Србије
Небојша Стефановић обећао да ће испунити две трећине њихових захтева.

  

Рок за то је истекао 30. новебра, а ниједан захтев није испуњен, због чега су радници
Поште поново ступили у штрајк.

  

У Пошти Србије запослено је око 15.000 људи, а нема званичних података колико је
поштара и радника у штрајку.

  

У среду су вршилац дужности директора Поште Србије Мира Петровић и потпредседник
Владе Небојше Стефановића разговарали о стању у том предузећу и плановима
пословања којима је предвиђена повишица зарада од 10 одсто у 2020. години, као и
бољи материјални положај запослених са најнижим примањима.
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https://t.co/CcC7ZlYz9U
https://twitter.com/DragoslavicM/status/1203749298376237058?ref_src=twsrc%5Etfw

