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 Господине председниче свих грађана Србије, обраћам вам се јавно у мени доступним
медијима, јер сте ви већ дуже времена једина особа у држави  којој се  сви обраћају, 
поводом наступа народног  посланика Дејана Раденковића члана СПС, ваших
коалиционих партнера,  на вама мрској америчкој Н1 ТВ , који је истовремено и 
председник Надзорног Одбора  СП Ласта,  предузећа у ком и сам радим, и од кога сам
био присиљен да радим и јуче кад је моја породична слава, иако по закону имам права на
слободан дан, да га проведем са својим дететом. Но, то што сам ја прислиљен да  радим
кад ми је породична слава није толико битно, колико јесу ставови  посланика
Раденковића који представљају отворен шамар у лице запосленима у Ласти али и свим
запосленима у држави чији сте председник и зато очекујем вашу реакцију, јер нико скоро
није понизио раднике у Србији као што је дотични посланик урадио.

     Посланик Дејан Раденковић је рекао да га је срамота кад оде у земље региона и када
својим регионалним колегама мора да саопшти да његова бедна плата износи са свим
додацима око 140.000 динара, и да из тих разлога је Скупштина Србије донела одлуку да
предложи повећање плата народним посланицима за идућу годину.  Посланик
Раденковић  се изборио за повећање своје бедне плате која тренутно  вреди колико и
мојих 5,38 плата, али га не занима да као председник Надзорног одбора СП Ласта се
избори за повећање плата запослених у Ласти, који су последње повећање плате имали
2005 године, у време кад сте ви били Генерални секретар СРС, кад нисте знали ко је
Макс Вебер, кад сте презирали Ангелу Меркел, кад сте у доносили у Скупштини
затворске кошуље и понашали се како се понаша Бошко Обрадовић данас, и кад сте
радили по пола сата дневно. Е од тада нама нису повећаване плате, већ напротив само
смањиване. Тако да је 28.000 динара из 2005. године сведено на данашњих 26.000
динара, иако смо тада имали мањи фонд часова, а сада много већи а плата 2000 динара
мање. Ми, господине Председниче свих грађана, а не само чланова СНС, не путујемо у
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земље региона, јер радимо само да отплатимо кредите и да платимо режије.   

Ми, господине Вучићу,од наших плата не можемо да приуштимо својој деци ни летовање,
ни зимовање, ни пристојну гардеробу ни квалитетну исхрану. Господине председниче,
ако радите 300 часова у Ласти и ако радите прописаних 168 све вам је исто, јер на
волшебан начин, плата је увек иста, 26-27.000 динара, па вас питам како је то могуће?
Зашто нам се краду сати, коме и где иде тај новац? Како је могуће да је Ласта нон-стоп у
минусу, а нико није осуђен за крађе и преваре? Када ће радници Ласте добити неко од
ових ваших најављиваних повећања? Зашто смо изузети од свих радника у Србији који
како рекосте осећају бољитак и примају никад веће плате и пензије? Како је могуће да
када радиш свих тридесет дана у месецу, и када одеш на годишњи одмор да ти плата
буде увек иста-26.000 динара? Како је то могуће?  Када ће као некад радници Ласте
имати плату у висини просечне плате у Србији, значи кад ће моја плата бити 500 евра
као што најављујете за март 2018. године?

  

Где нестаје новац који у огромним количинама се слива у Ласти? У чије џепове заврши
тај новац? Сваког дана сам на станици, дочекујем и испраћам бусеве, бројим путнике,
записујем, издајем карте и месечне и маркице и знам добро да сабирам и одузимам, и
питам вас , променили сте више директора у Ласти у последњих 5 година од када сте на
власти- где иде новац који Ласта приходује и зашто Ласта послује негативно? Са 4000
запослених прије 12 година сам имао плату од 28.000 динара, и сада када Ласта има
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2000 запослених плата је 2000 динара мање? У чему је проблем са Ластом господине
председниче? Да ли ми треба да поцркамо од глади? Свакога месеца неко напрасно
умре у Ласти господине председниче. Не умиру они од доброг живота него од
немаштине. На дан кад је посланик Раденковић гостовао на Н1 тв, ваш и мој вршњак , мој
колега возач је сахрањен од последица срчаног удара. Умиру људи понижени, у беди и
сиромаштини у држави у којој сте председник, деца им остају сирочад а ви тврдите да
никад боље нисмо живели.

  

Надам се да ћете реаговати и испитати моје наводе.

  

Аутор је запослен у СП Ласта шифра 2829
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