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Петар Петровић из Зрењанина, запослен у Пошти Србије, рекао је за Нова.рс да се
радници овог државног предузећа свакодневно налазе под притиском владајуће
Српске напредне странке, те да се онима који имају уговоре на одређено нуди
продужетак радног односа под условом да потпишу чланску карту СНС и да
сакупљају капиларне гласове.

  

  

Петровић каже да владајућа партија условљава раднике Поште, те да је чланска карта
СНС начин да се добије радно место за стално.

  

„Пре две недеље је кренуло сакупљање капиларних гласова. Нас, који смо део
синдиката ‘Слога’, прогоне и покушавају да нас склоне како би могли на миру да
организују прикупљање капиларних гласова и да уцењују запослене“, истиче Петровић и
додаје да се све организује у току радног времена.
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„Они користе радно време за то и своје позиције како би уценили људе из Поште Србије.
Радници су уплашени, истраумирани, јер им зависи посао од тога. Углавном прилазе
људима са причом како би за продужетак уговора било добро да се учлане у Српску
напредну странку и да преузму табелу са капиларним гласовима“, рекао је наш
саговоник.

  

Због лоших услова за рад, Петровић је данас протестовао испред поште у Зрењанину.

  

Кампања за СНС увелико почела

  

Иако избори још увек нису званично расписани, партијска машинерија владајуће СНС
ради пуном паром. Док председник и лидер напредњака, Александар Вучић одржава
медијски монопол ванредним и редовним обраћањима нацији, страначки војници
упрегнути су да прикупљаљу сигурне гласове у јавним предузећима, односно да
застрашују и да прете отказима радницима уколико одбију да изврше задатак.

  

Тако је одржан тајни састанак у Дому културе у Зрењанину на ком су напредњаци
дискутовали о сакупљању капиларних гласова са директорима јавних предузећа. На
лицу места су се нашли и репотери Нова.рс, међутим, представници СНС нису били
расположени за разговор са нама, већ су се одлучили за бег као да раде нешто
незаконито.

  

Подсетимо, потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић, објавила је
раније сведочење једног од запослених у Банци Поштанска штедионица, који је описао
како изгледа шема прикупљања капиларних гласова у тој државној банци.

  

“На врху пирамиде се налази председник Извршног одбора банке, Бојан Кекић. Он
добија од Звонка Веселиновића и Андреја Вућића инструкције о томе шта је потребно
радити. Кекић даље ангажује чланове Извршног одбора да скупљају капиларне гласове
– Наташу Марковић, супругу Драшка Марковића, једног од директора Телекома, Ненада
Ралевића, иначе пријатеља Дарка Шарића, и Александру Чортану. Они затим шире
мрежу преко Гојка Радисављевића, директора филијале, Милоша Ралевића, помоћника
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директора пословне мреже, Дејана Поповића, директора Регионалног центра Београд.

  

Њих тројица обилазе филијале које припадају граду Београду и осталим директорима и
шефовима експозитура деле листе”, преноси Тепић сведочење радника из Поштанске
штедионице.

  

Запослени су се, како наводи потпредседница Странке слободе и правде, жалили да су
дужни да донесу од 20 до 40 сигурних гласова и да им је речено да ће, уколико то не
ураде, трпети санкције.

  

“По истом принципу се враћају ти капиларни гласови, Дејан Поповић и Ненад Ралевић
дају секретарицама да убацију електронски у Еxел табеле, које касније шаљу Бојану
Кекићу. Кекић затим организује позивни центар и проверава да ли су особе које су
нашле на списку заиста потписале и пружиле подршку владајућој странци. Кад утврде
да су подаци аутентични, Кекић спискове носи Андреју Вучићу”, стоји у изјави једног од
запослених коју је Тепић представила “Новој”.

  

У Ђердапу иста прича

  

Потпредседник Народне странке, Мирослав Алексић рекао је раније за дневни лист
“Нова” да је директор хидроцентрале “Ђердап”, Драган Максимовић, дао налог
шефовима да се крене са прикупљањем сигурних гласова и да се су они узимају у току
радног времена, уз принуде и претње.

  

Алексић је у изјави за наш лист објаснио и на који начин се радници “Ђердапа”
присиљавају да дају подршку СНС.

  

“Они иду редом по свим секторима, од радника до радника и свима буквално наређују да
морају да скупе одређени број гласова. Тај број се креће између 20 до 40 гласова.
Претње се односе, пре свега, на оне људе који имају нека руководећа места – њима је
запрећено да ће бити смењени. Оним на нижим позицијама се прети да ће бити
премештени на још нижу позицију, док је људима са уговорима запрећено да че им исти
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бити раскинути. Ово није само случај за неготинске локалне изборе, већ за целу Србију”,
истакао је наш саговорник.

  

Он додао да се “врши силовит притисак на запослене у јавном сектору” и да људи, из
страха за егзистенцију, прихватају да раде за СНС.

  

“Ми морамо наћи начин како да ослободимо људе од тог притиска. Овом приликом
поручујем сваком шефу у свакој државној установи да ће сносити одговорност за то што
раде. У сваком предузећу постоје људи који су спремни да сведоче и који ће нам рећи на
који начин се уцењују радници. Они који су то чинили ће морати да одговарају пред
законом. Ти људи ће у пракси сазнати шта значи реваншизам”, рекао је Алексић.

  

(Нова)
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