
 
 
 

 
 
 
 
 

ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ 

- Н/р г-дину Новици Антићу, председнику 
 

ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ 
- Н/р г-дину Вељку Мијаиловићу, председнику 

 

Поштовани, 
 

Пажљиво пратимо активности ваших синдиката и поздрављамо акционо јединство и 
организацију заједничког протеста најављеног за овај викенд, као и све захтеве које сте 
обелоданили у јавности. Имамо пуно разумевање за ову врсту синдикалне акције, јер 
очигледно и ви и ми не наилазимо на адекватан одговор наших послодаваца, у смислу да 
проблеме решавамо социјалним дијалогом и колективним преговарањем. Шта више, 

забрињава чињеница да су им уста пуна социјалног дијалога, а истовремено од њега у 
пракси ни трага, ни гласа, иако су ваши синдикати несумњиво релевантни и по чињеници 
да су репрезентативни, као и још више по угледу у делатностима које представљате и широј 
јавности. Уосталом, и ми наилазимо на сличне проблеме, иако имамо у нашој организацији 
репрезентативне синдикате, јер власт воли да бира оне по њеној мери, а не оне који нешто 

од ње, са правом, и захтевају. 
Шта још рећи о њима којима су свакодневно уста пуна државе, ваљда су се у свом 

незнању поистоветили са државом, заборављајући да смо сви ми држава, од обичног 
грађанина до премијера, а да су делатности које ви представљате и делатности које су се 
удружиле у наш Синдикат, стубови друштва. У свом самозадовољству у којем им је 

„непријатно како нам добро иде“, како ономад рече први министар (читај: господар живота 
и смрти у овој несрећној земљи), ударили су на војску, полицију, просвету, културу да не 
помињемо и друге стубове друштва и државе, заборављајући да када се извуче и један 
угаони камен, лако може да се уруши цела кула, јер уствари она и јесте кула, али кула од 
карата. Измицањем другог или трећег угаоног стуба, извесно је само да ће се то и десити. 

Управо ради тога, осуђени смо на уличне протесте, као уосталом и пре двадесетак 
година када су исти ови, али у мало другачијем распореду власти, били власт. На тај начин 
чувамо искру која може, а ако буде требало и која ће запалити ватру која треба да их, 

пошто нису научили ни ове лекције, однесе у заборав, а ми се вратимо својим свакодневним 
пословима у једној, надам се, досадној али уређеној земљи, која ће поштовати своје учитеље, 

своје официре и војнике, своје полицијске службенике и све друге људе. То је уједно и мотив 
наше подршке вашем протесту, али и пружена рука радничке солидарности, јер без обзира 
да ли носимо беле оковратнике, плаве мантиле или различите врсте униформи, сви смо ми 
део света рада на које су наше газде заборавиле. Шта више, дозвољавају себи да нас 
континуирано праве лудима, објашњавајући нам историјске успехе власти, која на пола, па 

и мање мандата поново замлаћује народ изборима, након којих се ништа не мења. 
Желимо вам успешан протест, дубоко свесни да је он изнуђен и да вам је маневарски 

простор у остваривању ваших захтева сужен, у нади да ћемо другу страну привести разуму 
и да ћемо о свему овоме моћи трезвено разговарати, те да ће они када саслушају наше 
оправдане аргументе исто и прихватити у оној мери у којој то наша држава и може јер није 

нама криво на мало, већ нам је криво на неправо! 
Срдачан синдикални поздрав, до остваривања свих ваших захтева! 
 
С поштовањем, 

 

 
Београд, 06.12.2016.год.                                                  проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
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