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С   А   О   П   Ш   Т   Е   Њ   Е 
 
 
 Након тачно годину дана дефинитивно је неуспешно окончана исхитрена авантура 
актуелне власти, под називом: ''продаја Телекома''. Завршен је поступак који је по много 
чему посебан и на разне начине оспораван од стране од грађана, стручне јавности, 
синдиката, разних удружења, организација или политичких партија. Постављено је питање 
уставности продаје којом се отуђује државна имовина, финасијске оправданости продаје 
значајног националног ресурса у условима рецесије и светске економске кризе, али и 
питање заштите интереса запослених, корисника услуга и свих грађана, односно државе у 
целини.  
 Синдикат Телеком – Независност је од првог дана јасно указао на штетност 
евентуалне продаје Телекома, и у том смислу, током протеклих годину дана имао читав низ 
синдикалних активности. Својим учешћем у великом протесту под називом: Стоп продаји 
Телекома, Синдикат Телеком – Независност је јасно изразио свој став. Такође, изражавамо 
задовољство што није дошло до продаје непроцењивог националног ресурса. 
 Ипак, постављају се питања: због чега, кога и којих интереса је неопходно морала да 
се потроши једна година функционисања Телекома. Потрошили смо ненадокнадиву 
енергију, време и новац у целој овој ујдурми. Због чега смо неповратно сагорели енергију у 
немогућој мисији продавања? Због кога смо протраћили драгоцено време у протеклих 
годину дана, и због којих интереса смо потрошили безброј радних сати на припрему продаје 
која се неће десити? Можда смо потрошили и министарство, а можда и међусобно 
поверење? Одговоре на ова питања вероватно никада нећемо добити.  
 Међутим, поучени искуством свесни смо да нема превише времена али нема ни 
много разлога за велику радост, јер одлуку о даљем начину функционисања Телекома 
доноси иста та власт, односно Влада Републике Србије, која је колико јуче продавала 
националног оператора. Иста та власт која је уредбама, тарифном политиком и 
испумпавањем новца Телеком у протеклим годинама гурнула у запећак тржишног начина 
привређивања, и довела га у неравноправан положај у односу на конкуренцију. Иста та 
власт која, као и све власти пре ње, не жели да се одрекне политичког и страначког утицаја 
на кадровску структуру, унутрашњу организацију и начин функционисања Телекома.  Зато 
треба сачекати још једну одлуку Владе. Одлуку о томе како ће и на који начин Телекомов 
брод запловити у ново телекомуникационо доба. 
 Од те одлуке или става власти зависиће и наша будућност. Али не само наша, 
зависиће будућност грађана Србије. Од те одлуке зависи да ли ће Телеком и даље 
наставити да клизи на лествици успешности, док као пословни гигант не клекне на дно 
табеле, или ће власт коначно препознати интерес сопствених бирача. Можда ће власт ипак 
дозволити Телекому да се на савремен, тржишни и професионалан начин, у равноправном 
амбијенту, упусти у борбу за остварење још бољих пословних резултата, што ће за директан 
резултат имати већу исказану финансијку добит и пуњење државне касе, у корист свих 
буџетских корисника.  
 Синдикат Телеком – Независност наставиће да прати рад државних органа и у 
складу са функцијом коју врши указаће на све одлуке које нису у интересу синдикалног 
чланства, а за последицу могу имати штету по кориснике услуга и све грађане.  
 
 
        Председник Синдиката 
       ''Телеком Србија''а.д.''Независност'' 
                Драган Панић 
 

www.telekom-nezavisnost.rs 
sindikat.nezavisnost@telekom.rs 


