САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ ЈАТ-ТЕХНИКА
Аеродром “Београд Никола Тесла” 59
11180 БЕОГРАД
Датум: 12.11.2008
Број: 6 /2008
Предмет: Oдговор ИО ССЗЈТ-а на одлуку Скупштине ССИВС-а
Упознавши се са одлуком ваше скупштине да обуставе сваку даљу сарадњу
са нашим председником г-дином Сердаревић Душаном овим путем вас
информишемо о ставу нашег ИО-а.
На седници ИО–а која је одржана 11.11.2008 године где је прочитана одлука
ваше скупштине прихватили смо у потпуности ваше цењене ставове. Oдговор је да и
ми са највећим задовољством прекидамо сваку даљу званичну комуникацију са
вашим преставницима који су присуствовали заједничком састанку три синдиката.
Потсећамо Вас да ви нисте ти који треба да бирају саговорника из нашег синдиката
јер смо ми репрезентативни синдикат а не ви, као и да ми сами одлучујемо ко ће нас
престављати испред синдиката у евентуалним разговорима.
Јавности ради састанак је био ЈАВАН, што су нам и потврдили преставници
ССВМС-а који су на састанку изнели јавне ставове свог ИО-a са плановима и даљим
корацима које ће предузети, као и са неким сазнањима које су добили од стране
њихове финансијске контроле о пословању Јат Технике. О поверљивим радним
информацијама које спомињете не знамо ништа само знамо да сте приликом
изношења ставова ИО ССВМС-а исте одобравали да сте касније када смо остали
сами исте ставили под сумњу а да би сутра дан код директора где је била прилика
да се да одговор на неке констатације са састанка критиковали исте. Толико о међу
синдикалној сарадњи са вама као и о етичким поступцима којe спомињете.
Прилика је да вас упознамо са радом нашег синдиката а то је ЈАВНОСТ У
РАДУ. После поменутог састанка ми смо у детаље упознали чланове ИО-а о
ставовима сва три синдиката као и о даљим очекивањима а тако ће мо и даље
радити.
На крају било би корисно да упознате ваше чланство шта нам доноси раскид
ПКУ-а у заштити запослених и њихових права а не за вашу личну заштиту која вам је
обећана. Мислите о својим члановима који се не налазе између вас неколико
заштићених и о периоду који је пред нама и пред нашим породицама а не о тајним
састанцима и поверљивим информацијама.
Истине ради надамо се да ће се овај одговор наћи и на вашем сајту.
Искрено,

Председник Извршног Одбора ССЗЈТ-а
Достављено:
- Председник ССИВС-а
- Председник ССВМС-а

Сердаревић Душан инг.
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