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РЕЗОЛУЦИЈА ВЕЋА ПОШТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ЕUROFEDOP/CESI 
БЕОГРАД, 21.05.2010. ГОДИНЕ 

 
 

Полазећи од Одлуке Владе Републике Србије о покретању поступка продаје 40% 
капитала „Телеком Србија“ а.д., чиме би била спроведена већинска приватизација 
„Телеком Србија“ а.д., на седници Већа поште и телекомуникација EUROFEDOP/CESI 
одржаној 21.05.2010. године у Београду усваја се следећа 

 
РЕЗОЛУЦИЈА 

 
 

Подржавамо оправдану борбу Синдиката Телекома „Србија“ на очувању 
европских вредности и тежњи да се примени Европска социјална повеља усвојена од 
стране Владе Републике Србије и ратификована у Народној скупштини.  

Такође, инсистирамо да овлашћени представници Владе Републике Србије одмах 
и без одлагања започну социјални дијалог са представницима синдиката како би 
правовремено и на одговарајући начин била осигурана права запослених у „Телеком 
Србија“ а.д. и израдио квалитетан социјални програм који би био у примени без обзира 
да ли ће до продаје доћи или не.  
 Најављена продаја не би била у интересу ни грађана ни запослених, као што је то 
био случај свуда у окружењу. Оно што се заправо дешавало је смањење инвестиција 
(посебно у фиксној телефонији), повећање цена услуга и одливање профита из матичне 
земље. Све ово неминовно доводи до смањења потребе за ангажовањем запослених и 
појаву великог вишка запослених. У Републици Србији би поред запослених у „Телеком 
Србија“ а.д. свакако били директно угрожени и запослени у ЈП ПТТ саобраћаја „Србије“, 
која остварује 30% свог прихода од „Телеком Србија“ а.д. 
 Посебно чуди, што се све ово дешава док светска економска криза траје, па 
постигнута цена не би достигла више од 4-5 годишњих профита „Телеком Србија“ а.д.. 
Социјални статус запослених би био угрожен, као и свуда у окружењу, где је отпуштано 
између 40% и 80% запослених. 
 Веће поште и телекомуникација EUROFEDOP/CESI од надлежних институција 
Републике Србије захтева да размотри оправданост својих намера, успостави 
свеобухватни трипартитни социјални дијалог, којим би запослени на равноправној 
основи могли да остваре свој интерес, а то је посебно очување радних места, унапређење 
права и праведан социјални програм за све који би били евентуални вишак. 
 
  


