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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА 
 
 

              На данашњем састанку Заједничког штрајкачког одбора, Синдикат Телекома 
„Србија“, Јединствени Синдикат Телекома Србије, Синдикат „Телеком Србија“ 
Независност, Удружење монтера за телекомуникациону мрежу Србије и Јединствени 
синдикат Телус заједнички су констатовали и истакли да се и даље противе продаји 
„Телеком Србија“ а.д. и нема бојазни за будуће пословање „Телеком Србија“ а.д. уколико 
држава омогући пословање „Телеком Србија“ а.д. без ограничења, односно уколико 
престане да „Телеком Србија“ а.д. третира као јавно предузеће и тиме на њега примењује 
прописе који се односе на јавна предузећа, чиме ову компанију онемогућава да 
равноправо послује у условима тржишне конкуренције. Оно што је најбитније јесте да 
„Телеком Србија“ а.д. добије третман акционарског друштва, што и јесте од свог 
оснивања, у чијем ће управљању држава учествовати као већински акционар преко 
органа управљања и одлучивања у овој компанији. Неопходно је дати одрешене руке 
менаџменту компаније, који ће подносити годишње извештаје о раду и пословању. 
Потребно је престати са исцрпљивањем „Телеком Србија“ а.д. од стране државе и у име 
државе. Такође, када „Телеком Србија“ а.д. почне да послује као акционарско друштво, 
престаће одлив стручњака и најбољих запослених из наше компаније, који одлазе код 
конкуренције због ограничених зарада. На овај начин „Телеком Србија“ а.д. ће пословати 
под истим условима као и конкурентне компаније и биће у могућности да равноправно са 
њима учествује у тржишној утакмици, у којој ће сигурно показати изузетне резултате. Ово 
смо увек истицали у јавности и од надлежних у сваком нашем обраћању захтевали да 
престану са гушењем „Телеком Србија“ а.д. и указивали на то да због ових ограничења 
„Телеком Србија“ а.д. неће имати довољну количину ваздуха у плућима за борбу са 
конкуренцијом. 
              Уколико држава настави да ограничава пословање „Телеком Србија“ а.д. и 
настави да нашу компанију третира као јавно предузеће, онда ће сама бити крива и 
одговорна што ова компанија не може да се трка са конкуренцијом, јер се трка везаних 
ногу, за разлику од осталих телекомуникационих компанија. Дакле, у случају да држава 
нема намеру да нас ослободи ових стега и ограничења, онда изјава председника 
Републике Србије Борисa Тадићa, објављена у дневном листу „Вечерње новости“, којом 
констатује да није могућа трка Телекома са конкурентима који су глобалне компаније, као 
и да Телеком нема ту количину ваздуха у плућима, може постати наша стварност, а ми 
позивамо да се управо то не деси.  
              Напомињемо да сви национални оператери у другим државама имају око 70% 
националног тржишта и поред конкуренције, јер их је држава ослободила стега и 
ограничења, тако да под тим условима не постоји ни један разлог зашто наша компанија 
не би имала истих успех. 
              У случају продаје инвестиције за развој компаније биће драстично мање, што 
можемо видети на примеру других земаља (у Хрватској купац није инвестирао 3 године 
након куповине), приход и добит компаније већим делом ће излазити из Србије, купац ће 
смањивати трошкове и повећавати добит отпуштањем запослених, а телефонска 
претплата и цена импулса ће бити неколико пута већа, тако да је нејасно на основу којих 
аргумената се истиче да ће у случају промене власништва „Телеком Србија“ а.д. 
пословати успешније. Једини разлог је тај што ће у случају продаје престати сва 
ограничења државе.  
              
 



 
 

Према нашем мишљењу не постоји ниједан разлог да нас држава не ослободи 
стега и у том случају ће „Телеком Србија“ а.д. још више ојачати и сваке године ће имати 
све већу добит, тако да ће за неколико година вредети много више него сада, да не 
помињемо чињеницу да се у току економске кризе ништа не продаје, јер су тада најмање 
цене и најнеповољније за продавца.  
              Помоћ смо и тражили од председника Републике Србије да нас подржи у нашим 
аргументима и помогне да се они прихвате и да се промени однос државе према 
„Телеком Србија“ а.д., али нажалост из наведене изјаве видимо да ни председник 
Републике Србије није прихватио наше аргументе као основане, иако смо искрено, 
очекивали подршку, која је нажалост изостала.    
    
у Београду, 07.04.2011. године 
 

                                                                   ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР 
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